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Nº 02/FEVEREIRO 2018  CAF 2013  CAF EDUCAÇÃO  RECONHECIMENTO 

EXTERNO CAF 
 

CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

ISCSP – RECONHECIMENTO EXTERNO “EFFECTIVE CAF USER” 

 

Após processo de avaliação externa, coordenado pela DGAEP, 

o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 

Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa) viu reconhecido o seu 

processo de implementação do modelo CAF, tendo-lhe sido 

atribuída a distinção “Effective CAF User” (Utilizador Eficaz da CAF). 

No relatório de avaliação do processo CAF no ISCSP pode ler-

se que esta atribuição de excelência demonstra: 

 "Claro empenhamento da liderança de topo no processo de 
autoavaliação e na melhoria contínua, com um sistemático reforço da 
missão, visão e valores do ISCSP, perspetivando a melhoria dos 
resultados”; 

 Estilo de liderança partilhada “procurando a regular clarificação da 
estratégia, perspetivando a melhoria dos resultados, ao nível da 
satisfação dos alunos, da produção científica e dos demais indicadores”; 

 “Cultura e tradição do ISCSP mobilizadoras de sentimentos de 
pertença e de motivação para a melhoria contínua". 

Parabéns ISCSP! 

IPDJ – AUTOAVALIAÇÃO DO SETOR DA JUVENTUDE E DO DESPORTO 

 

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) está a 

iniciar um projeto de aplicação da CAF, em conjunto com as 

entidades parceiras que atuam no Setor da Juventude e do 

Desporto: a Cooperativa Movijovem, a Fundação do Desporto, 

a Fundação da Juventude e a Agência Nacional Erasmus + 

Juventude em Ação. O projeto prevê que cada uma daquelas 

entidades realize a sua autoavaliação, com base no modelo 

CAF e, em cooperação, realizem a autoavaliação do setor, 

bem como o seu plano individual de melhorias e contribuam 

para o plano setorial. 

Este projeto obteve o financiamento do SAMA (Sistema de 

Apoio à Capacitação da Administração Pública) e visou 

abranger um espetro alargado de entidades relevantes, que 

atuam nas áreas do desporto e da juventude, com a finalidade 

de as capacitar usando instrumentos de gestão capazes de 

realizar um diagnóstico da situação atual, de análise dos 

desafios que se colocam e de priorização das ações a 

desenvolver.  

O processo de aplicação da CAF terminará com a obtenção de 

reconhecimento externo Effective CAF User. 
Boa sorte IPDJ! 
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8º EVENTO EUROPEU DA CAF | PROGRAMA E CASOS NACIONAIS 

 

Consulte o programa definitivo do 8º Evento Europeu da CAF, 

a decorrer em Sofia na Bulgária no próximo dia 12 de abril.  

Foram selecionados dois casos nacionais para apresentar 

neste evento. Na Sessão 5 “Desenvolvimento e envolvimento 

das pessoas” terá palco o Agrupamento de Escolas de Alcanena 

com uma apresentação intitulada “We Assess, We Feel, We 
Innovate” e, na sessão 10 sobre “Responsabilidade Social” será 

a Universidade Católica Portuguesa a apresentar o projeto 

“Sustainable Organisations”. 

Portugal estará muito bem representado neste evento! 

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

III ENCONTRO NACIONAL DA CAF | SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES ATÉ 01 DE MARÇO 

 

O III Encontro Nacional da CAF realiza-se a 24 de maio, em 

Lisboa, e será dedicado ao tema “A CAF na resposta aos desafios 
das organizações públicas”.  

Serão abordados diversos temas críticos para as organizações 

do setor público como a sustentabilidade, o envolvimento das 

partes interessadas, a inovação, a aprendizagem 

organizacional e a capacitação das organizações. 

Recordamos que, até ao dia 1 de março, decorre o período de 

receção de propostas de comunicação por parte das 

organizações interessadas em partilhar as suas experiências de 

sucesso neste Encontro. Consulte aqui os termos de referência 

a observar na candidatura.  

BOLSA DE FORMADORES CAF 

 

O site da CAF tem agora uma área reservada à divulgação de 

contactos de formadores, consultores, empresas de formação 

e de consultoria com experiência comprovada de formação 

e/ou consultoria sobre a CAF a organizações do setor público 

(central, regional ou local) e que demonstrem respeitar um 

conjunto de requisitos.  

Esta informação afigura-se útil para as organizações públicas 

poderem ter acesso a contactos para contratação de serviços 

de formação e/ou consultoria sobre a CAF. 

Assim, convidamos todos os formadores/consultores e 

empresas de formação/consultoria interessadas a enviar o 

requerimento para caf@dgaep.gov.pt. 

Saber +: Bolsa de formadores CAF 
 

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 

 


