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RECONHECIMENTO 
EXTERNO CAF 

 

CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

 

ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA CAF NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 
 

Em 21 de junho de 2018, a DGAEP remeteu, via correio eletrónico, a 143 

serviços e organismos da administração central, com registo no Sistema 

de Informação de Organização do Estado (SIOE), um inquérito para 

efeitos de levantamento do grau de utilização do modelo CAF nas 

organizações da administração central. 

Apresentam-se em seguida alguns dos principais resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do inquérito encontram-se disponíveis no site da CAF 

(aqui). Não deixe de consultar! 

CAF PT 

eNEWS 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=3E7416B9-5BDE-4B7C-AB98-86B1EC0F6CEF
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ALERTA PARA OS UTILIZADORES DA CAF MAIS INOVADORES !  PRÉMIOS - SIIGeP 

 

Estão abertas, até 14 de dezembro, as candidaturas aos prémios a 

projetos inovadores no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na 

Gestão Pública (SIIGeP). É uma boa oportunidade para as equipas, dos 

serviços da administração central, que aplicaram a CAF e implementaram 

ações de melhoria, com resultados mensuráveis, verem reconhecido o 

seu esforço através da atribuição de um prémio monetário no valor de 

10.000€. 

 As candidaturas às categorias dos prémios “Valorização dos Recursos 

Humanos”, “Ambientes de Trabalho” e “Modelos de Gestão” podem ser 

apresentadas pelas equipas responsáveis pela formulação e 

implementação de projetos inovadores, não sendo admitidas 

candidaturas individuais. O valor dos prémios é repartido individualmente 

pelos membros das equipas vencedoras de forma equitativa. 

Regulamento: Despacho n.º 10573/2018, de 15 de novembro 

A CAF NO LNEC 

 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) iniciou, em 

fevereiro 2018, o seu projeto de aplicação da CAF visando 

implementar um sistema de gestão da qualidade que abrangesse toda 

a atividade do LNEC. O objetivo é aumentar os seus resultados através 

da capacitação do LNEC com modelos organizativos e de gestão do 

negócio racionalizados, mais ágeis, automatizados, flexíveis, 

uniformes, transparentes e eficientes. 

O projeto, que se intitula GO-LNEC, foi iniciado pelo Conselho Diretivo 

do Laboratório, contando com o seu total envolvimento e 

comprometimento, e tem sido desenvolvido com a participação ativa 

de todas os setores do LNEC. Após a concretização da autoavaliação, 

fase que está em fase de conclusão, o LNEC desenvolverá um plano de 

melhorias, de acordo com a metodologia da EFQM e candidatura ao 

Processo de Feedback Externo da CAF para a obtenção da distinção 

“CAF Effective User”. 
 

SAIBA MAIS… 

 

Foi recentemente publicada a 4ª edição do Manual de Oslo, uma 

importante fonte internacional de orientações para a recolha e uso de 

dados estatísticos sobre as atividades de inovação. Pretende facilitar a 

comparabilidade internacional e o desenvolvimento progressivo de uma 

plataforma de informação estatística global sobre inovação, relevante e 

útil, para investigadores e decisores. Pela primeira vez, é investigado o 

campo da inovação não tecnológica e as ligações entre os diferentes tipos 

de inovação. OCDE - Manual de Oslo 2018 
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Reconhecimento Externo  
Saber + 

 

Para subscrever esta Newsletter, enviar sugestões/comentários ou para deixar de a receber, agradecemos 

que escreva para caf@dgaep.gov.pt. 
DGAEP/DIRIC 

www.caf.dgaep.gov.pt 
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