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CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

 

VOTOS DE FELIZ NATAL 

 

A 
Equipa 

do Centro 
Recursos CAF 

da DGAEP/DIRIC 
deseja a  todos  um 

Feliz Natal e próspero Ano Novo! 
 

 

MISSÃO DE UMA DELEGAÇÃO DE CABO VERDE AO CENTRO DE RECURSOS CAF NACIONAL 

 

Uma delegação de Cabo Verde - composta pelo coordenador (Rui Levy) e 

assistente de projeto (Demétrio Rendall), ambos da Organização das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO/ONU) e uma 

representante da Direção Nacional de Administração Pública, (Roselma 

Évora) - estiveram na DGAEP, no dia 30 de novembro, para conhecer o 

Centro de Recursos CAF nacional.  

A primeira parte da sessão (manhã) decorreu em formato workshop onde 

foram apresentados os projetos: “Implementação da CAF em Cabo Verde” 

(UNIDO) e “Rede de parcerias sustentáveis: concretizar e medir a 

sustentabilidade ao nível local” (CESOP/UCP). Foram ainda apresentados 

os casos de implementação do modelo CAF e respetivo reconhecimento 

externo no ISCSP e na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças. Foi 

uma sessão enriquecedora com destaque para a partilha de experiências e 

perspetivas sobre a utilização de um modelo, como é o da CAF, nas 

organizações públicas. Reconheceu-se também a importância dos 

processos de reflexão e melhoria contínua que se impõem às organizações 

em contextos de incerteza e pressão para a mudança e inovação. 

Na segunda parte do dia (tarde) a sessão continuou com uma apresentação 

da estratégia e das atividades principais do Centro de Recursos CAF para 

cumprir os seus principais objetivos estratégicos: crescimento do nº de 

utilizadores da CAF e aumento do nº de “Effective CAF Users”. 
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COMO OS UTILIZADORES DA CAF VÊM ESTE MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO  
 
 

CAF GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudo CAF 2018 - Administração central 

CAF EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Artigo RAEP - A CAF no setor do Ensino em Portugal - 2018 

 

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, 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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Um instrumento para a reforma do setor público

Uma metodologia para conhecer as necessidades e
expectativas das partes interessadas

Um instrumento para cumprir o previsto no SIADAP 1
(autoavaliação)

Outros

Um guia europeu de Boa Governação das organizações
públicas

Um excelente sistema de gestão da qualidade para as
organizações públicas
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Um
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para definir
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Outro Um guia
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das escolas

Um
instrumento

para a
reforma da
educação

Uma
metodologia

para
conhecer as
necessidades
e expetativas
dos alunos e
famílias
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