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EXTERNO CAF 
 

CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

INSCRIÇÃO NO 8º EVENTO EUROPEU DA CAF - SOFIA / BULGÁRIA 

 

No dia 12 de abril de 2018, realiza-se o 8º Evento Europeu da 

CAF, em Sofia, no âmbito da presidência búlgara da UE, sob 

o tema:  

Public sector organisations on their way to maturity - Embedding the 
Principles of Excellence 

Este Evento tem como objetivo principal demonstrar como a 

utilização da CAF despoletou reformas fundamentais nas 

organizações, tendo como background os Princípios da 

Excelência.  

O programa do Evento inclui 3 sessões plenárias e 12 sessões 

paralelas e, pela primeira vez, os utilizadores da CAF serão 

chamados a participar na nova versão CAF 2020, através de 3 

Learning Labs dedicados aos temas estruturantes do modelo 

(conteúdo, processo de implementação e feedback externo).  

Esta é uma excelente oportunidade para os utilizadores da CAF 

colaborarem na nova versão CAF 2020! 

Os interessados em participar no Evento Europeu devem 

proceder à respetiva inscrição através do envio de uma 

mensagem com a indicação de nome, entidade, cargo/carreira 

e endereço de correio eletrónico para caf@dgaep.gov.pt até 

dia 10 de janeiro. As despesas de transporte e alojamento são 

suportadas pelos participantes. 

Recorde-se que os Eventos Europeus da CAF realizam-se de 2 

em 2 anos, constituindo fóruns privilegiados para que os 

utilizadores da CAF se encontrem, partilhem experiências, 

aprendam como melhorar as suas organizações e 

acompanhem os debates atuais e emergentes relacionados 

com a CAF e o seu contexto. 

APRESENTAÇÃO DE CASOS NACIONAIS | 8º EVENTO EUROPEU DA CAF | CANDIDATURAS ATÉ 10.01.2018 

 
 

 
 

Convidam-se os serviços/organismos da administração, 

central, local e regional, que tenham aplicado a CAF, a 

apresentarem o seu caso numa das nove áreas temáticas das 

sessões paralelas do 8º Evento Europeu da CAF.  

Os temas das sessões paralelas traduzem os 8 Princípios da 

Excelência e a Digitalização. Consulte o conteúdo das sessões 

aqui.  
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As candidaturas recebidas serão objeto de uma pré-seleção, 

por parte do CR CAF/DGAEP e depois são submetidas a uma 

seleção final (EIPA em coordenação com os Correspondentes 

Nacionais da CAF e o IPA/Bulgária).  

O procedimento para o envio das candidaturas é o seguinte: 

 Envio do formulário (preenchido) com a descrição do caso até dia 10 de 
janeiro para caf@dgaep.gov.pt. 

Observações: 

 O EIPA comunica a decisão final dos casos nacionais selecionados no dia 
16 de fevereiro. 

 É fundamental evidenciar de forma clara o progresso e a maturidade 
conquistada na(s) área(s) temática(s) escolhida(s). 

 As despesas de alojamento e transporte para apresentação do caso 
nacional terão de ser asseguradas pelo organismo/serviço nacional. 

Não deixe de participar! 

CAF EDUCAÇÃO – AVALIAÇÃO EXTERNA E AUTOAVALIAÇÃO 

 

O Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não 

Superior, previsto na Lei n.º 31/2002, de 20.12, tem duas 

componentes: a avaliação externa e a autoavaliação. 

Procurando reforçar a articulação entre as duas componentes 

do sistema, foi solicitada a colaboração dos Painéis de 

Clientes CAF Educação (Painéis 01 e 02 infra mencionados) no 

sentido de refletirem sobre este tema e de contribuírem com 

sugestões.  

Felicitamos e agradecemos a colaboração de todas as 

instituições envolvidas, designadamente: 

Painel de Clientes CAF Educação.01: 
 Agrupamento de Escolas do Entroncamento (Entroncamento, Santarém) 
 Agrupamento de Escolas de Alcanena (Alcanena, Santarém) 
 Agrupamento de Escolas de Idães (Felgueiras, Porto) 
 Agrupamento de Escolas do Fundão (Fundão, Castelo Branco) 
 Agrupamento de Escolas Figueira-Mar (Figueira da Foz, Coimbra) 
 Agrupamento de Escolas Vouzela e Campia (Vouzela, Viseu) 
 Escola Secundária Ferreira Dias (Sintra, Lisboa) 

Painel de Clientes CAF Educação.02: 
 Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã (Lisboa; Lisboa) 
 Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de 

Lima (Ponte de Lima; Viana do Castelo) 
 Escola Profissional de Ciências Geográficas (Lisboa; Lisboa) 
 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa (Serpa; Beja) 
 Escola Profissional Infante D. Henrique (Porto; Porto) 

Os resultados desta atividade serão divulgados no início de 

2018. Não deixe de acompanhar! 

 

Se aplicou a CAF 
não se esqueça de 
registar a 
experiência em: 

Base de dados DGAEP  

Base de dados EIPA 

 Se pretende 
partilhar com a 
comunidade CAF 
uma experiência de 
sucesso envie a sua 
proposta para: 

caf@dgaep.gov.pt. 

 Se precisa de 
esclarecimentos 
sobre a CAF 
contacte-nos 
através do 
endereço: 

caf@dgaep.gov.pt 

 

 
Reconhecimento Externo  

Saber + 
 

Para subscrever esta Newsletter e/ou enviar sugestões/comentários, agradecemos que 
escreva para caf@dgaep.gov.pt 

DGAEP/DIRIC 
www.caf.dgaep.gov.pt 
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