
I ENCONTRO NACIONAL DA CAF 

Chamada para apresentações 

Até 30 de junho 

 

Entidade Organizadora: DGAEP 

Local: Ministério das Finanças - Lisboa 

Data: 16 e 17 de outubro de 2014 

Enquadramento 

Nos últimos anos, o sector público enfrentou novos desafios, levando as organizações 

a orientar cada vez mais a sua atividade para resultados na procura de garantir a 

qualidade dos serviços prestados à sociedade. A lógica inerente a estes processos de 

mudança tem sido a de fazer mais com menos e, na procura de ganhos de eficiência, 

nem sempre se garante a coerência entre os objetivos traçados e o resultado final, 

entre a missão organizacional e as tarefas fundamentais. 

Neste domínio, a CAF – Common Assessment Framework - tem demonstrado ser um 

modelo cada vez mais robusto, ao permitir que as organizações recorram a processos 

reflexivos de autoavaliação e melhoria contínua do seu desempenho e da qualidade 

dos serviços prestados. 

Contudo, é importante refletir sobre o próprio instrumento e sobre a sua aplicação 

no contexto da administração pública portuguesa. O propósito deste Encontro 

Nacional é esse mesmo: partilhar experiências de aplicação da CAF em realidades 

distintas, mas próximas, e debater os aspetos mais significativos que dificultam e 

facilitam o aproveitamento em pleno dos benefícios do modelo. 

O Encontro contemplará apresentações no domínio genérico da CAF, bem como na 

área específica da CAF – Educação. 

Processo de seleção 

As propostas de comunicação (resumos) são enviadas para caf@dgaep.gov.pt até ao 

dia 30 de junho de 2014 e devem obedecer aos seguintes requisitos: 

 Incidir sobre a aplicação prática da CAF numa organização do sector público (ou 

parte dela); 

 Apresentar uma análise crítica dos resultados obtidos e impactos na organização e 

no cidadão/cliente; 
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 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 29 de agosto de 2014. 

As comunicações (apresentação powerpoint) relativas aos resumos selecionados 

deverão ser enviadas para caf@dgaep.gov.pt, até ao dia 12 de setembro de 2014, 

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

Contactos 

I Encontro Nacional da CAF 

Rua da Alfândega, n.º 5  

1149-006 Lisboa 

Telefone: 213915371/213915465 

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