
II ENCONTRO NACIONAL DA CAF 

Chamada para apresentações 

Até 12 de março 

 

Entidade Organizadora: DGAEP 

Local: Ministério das Finanças - Lisboa 

Data: 29 e 30 de junho de 2016 

Enquadramento 

Em outubro de 2014, a DGAEP realizou o I Encontro Nacional da CAF subordinado ao 

tema: “Melhorar o desempenho organizacional com a CAF” e contou com a 

participação entusiasta de muitos serviços e equipas que aplicaram a CAF na sua área 

de atuação. O enfoque do I Encontro incidiu sobre a aplicação do modelo CAF a 

realidades distintas, bem como sobre os aspetos que dificultaram e facilitaram o 

aproveitamento em pleno dos benefícios do mesmo. 

A segunda edição deste Encontro Nacional da CAF, intitulada: “Da autoavaliação aos 

resultados na organização”, tem como propósito a partilha de experiências e boas 

práticas com impacto nos resultados das organizações, nomeadamente: A 

implementação das ações de melhoria trouxe ganhos de eficiência? Refletiu-se na 

qualidade do serviço prestado? Na satisfação de partes interessadas (clientes, 

parceiros, pessoas, sociedade?). 

Pretende-se refletir sobre os efeitos da aplicação do instrumento na administração 

pública portuguesa. Convidamos, assim, todos os interessados a partilhar a sua 

experiência de aplicação da CAF na ótica dos resultados obtidos. 

O Encontro contemplará apresentações no domínio genérico da CAF (1.º dia), bem 

como na área específica da CAF – Educação (2.º dia). 

Processo de seleção 

As propostas de comunicação (resumos) deverão ser enviadas para caf@dgaep.gov.pt 

até ao dia 12 de março de 2016 e devem obedecer aos seguintes requisitos: 

 Incidir sobre a aplicação prática da CAF numa organização/setor da administração 

pública; 

 Apresentar uma análise crítica dos resultados obtidos e impactos na organização 

ou setor; 
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 Potencial transferibilidade para outros contextos organizacionais 

 Ter no máximo 300 palavras, incluindo: 

o Título 

o Nome do(s) autor(es) e contactos 

o Instituição onde foi aplicada a CAF/CAF Educação 

o Apresentação sintética do caso e dos resultados 

Um mesmo caso (processo CAF) apenas pode ser submetido uma vez. Também não 

será admitida mais de uma proposta por participante. 

Os resumos serão avaliados e selecionados com base em critérios de qualidade 

técnica, interesse potencial, clareza de comunicação e diversidade de contextos. 

A seleção final será comunicada aos autores (email de origem da submissão do 

resumo) até ao dia 15 de abril de 2016. 

As comunicações (apresentação powerpoint) relativas aos resumos selecionados 

deverão ser enviadas para caf@dgaep.gov.pt, até ao dia 12 de maio de 2016, sob 

pena de exclusão da mesma do programa, e não deverão exceder os 20 min. 

Contactos 

II Encontro Nacional da CAF 

Rua da Alfândega, n.º 5  

1149-006 Lisboa 

Telefone: 213915371/213915465 

E-mail: caf@dgaep.gov.pt / mnuno.rodrigues@dgaep.gov.pt 

 

 

mailto:caf@dgaep.gov.pt
mailto:@dgaep.gov.pt
mailto:mnuno.rodrigues@dgaep.gov.pt

