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CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

PROTOCOLO PSP / DGAEP | DIAGNÓSTICO E PROMOÇÃO DA CAF EM CONTEXTO POLICIAL 

 

A DGAEP e a PSP assinaram, no dia 3 de janeiro de 2018, um 

Protocolo de Cooperação para o Diagnóstico e Promoção da 

CAF em contexto policial. Com este protocolo as duas 

organizações comprometem-se a criar sinergias e a promover 

a correta aplicação da CAF na PSP, num processo já iniciado 

pela instituição policial há alguns anos e que garante desta 

forma a sua consolidação.  

O protocolo enquadra todo o trabalho a realizar pelas duas 

entidades, que se consubstancia no diagnóstico externo do 

processo de aplicação da CAF nas unidades/serviços da PSP 

e consequentemente na adaptação do modelo CAF à realidade 

das organizações policiais. 

É ainda intenção de ambas que a experiência obtida possa ser 

promovida e reproduzida noutras estruturas policiais e que seja 

divulgada na Rede Europeia de Administrações Públicas. 

O projeto de implementação da CAF na PSP é cofinanciado 

pelo Programa Compete 2020. 

3º ENCONTRO NACIONAL DA CAF | SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES ATÉ 01 DE MARÇO 

 

O 3º Encontro Nacional da CAF realiza-se a 24 de maio, em Lisboa, e 

terá como tema principal “A CAF na resposta aos desafios da 
Administração Pública”. Serão abordados diversos temas críticos para 

as organizações públicas na resposta a desafios como a 

sustentabilidade, envolvimento das partes interessadas, a inovação, a 

aprendizagem organizacional e a capacitação das organizações. 

O próximo Encontro da CAF terá um formato diferente dos eventos 

anteriores. É estruturado em duas sessões plenárias com keynote-

speakers e oito workshops, para partilha de experiências, dois dos 

quais têm a configuração de Learning Labs onde os participantes são 

convidados a contribuir para melhorar o conhecimento sobre 

determinados temas. 

Convidam-se os serviços/organismos da administração pública a 

apresentar as suas propostas de comunicação nos workshops do 3º 

Encontro Nacional da CAF até ao dia 1 de março de 2018. Consulte 

aqui os termos de referência a observar na candidatura. 

Nota: em abril será divulgado o programa definitivo e dar-se-á início ao 

período de inscrições no evento. 
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8º EVENTO EUROPEU DA CAF | INSCRIÇÕES ATÉ 29 DE JANEIRO 

 

Alargou-se o prazo para as inscrições no 8º Evento Europeu da CAF, 

que irá decorrer no dia 12 de abril de 2018, em Sofia (Bulgária). Os 

interessados em participar no Evento Europeu devem enviar um email 

indicando nome, cargo ou categoria e endereço de email para 

caf@dgaep.gov.pt até dia 29 de janeiro.  

Ver mais detalhes sobre o evento na CAF e-News nº 7/2017. 

 

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 (AE) e a autoavaliação (AA). 

Procurando reforçar a articulação entre as duas componentes 

do sistema, foram aprovadas as seguintes ações a 

desenvolver pela DGAEP com a colaboração dos Painéis de 

Clientes CAF Educação 01 e 02 (ver composição em 

CAF_PT_eNews_07_2017): 

 Evidenciar nos exemplos do modelo CAF os referentes da AE; 
 Alterar o modelo de relatório de autoavaliação e as respetivas 

orientações. 
 Elaborar FAQs sobre a articulação entre a avaliação externa e a 

autoavaliação. 

Felicitamos e agradecemos a colaboração de todas as 

instituições envolvidas. 
Os resultados destas ações serão divulgados ao longo de 

2018. Não deixe de acompanhar! 

SABIA QUE 

 

Sabia que através da CAF as organizações podem desenvolver 

projetos de bench learning? 

O objetivo do bench learning é aprender com os pontos fortes 

de outras organizações e, também, com os seus erros. 

Ao aplicar a CAF as organizações estruturam a análise 

organizacional em torno de 28 subcritérios, o que constitui um 

excelente ponto de partida para a aprendizagem colaborativa.  

Quando se procura um parceiro para bench learning, a escolha 

não se deve limitar a organizações similares. Na verdade, a 

inovação é frequentemente inspirada através da aprendizagem 

com parceiros de outros sectores.  

Aprender em rede é, assim, uma mais-valia para as 

organizações que aplicam a CAF. Não deixe de experimentar! 

Parceiros: Base de dados DGAEP Base de dados EIPA  

Saber +: Ciclo de bench learning 

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 
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