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1. O ponto de partida

▪ Com que critérios trabalhar? Eficácia, conformidade, 
qualidade do impacto

▪ Que singularidades emergem? A tensão entre critérios, os dois 
andamentos, a transição por escolher

▪ Porquê o agendamento do tema da capacitação? O impulso da 
CE, as dificuldades sentidas ao nível da governação, a 
preocupação com a capacidade de executar e controlar e…a 
qualificação dos resultados

Entre o receio de falhar e a ambição de fazer melhor…um 
problema de incentivos



Dimensão
Administrativa

Dimensão
Programática

Campo
das

Políticas

Aparelho
Administrativo

Estratégia de
Capacitação

Concursos, análise, 
aprovação, controlo, 
pagamentos, 
acompanhamento,
monitorização, inspeção….

Estratégia, programação,  
critérios de seleção,  
projetos e seleção, 
avaliação….

Modelo de Governação



2. À procura das dificuldades

▪ A ótica da dotação de recursos

▪ O trilho da orientação para o controlo…da padronização à 
redundância

▪ O resultado: uma transferência com fugas (estratégia, 
programação, ação)

▪ A inovação: a tecnológica, mas também a outra

▪ A avaliação….um ativo dos fundos com ganhos para fazer ao 
nível do retorno

▪ As margens de confiança e autonomia num modelo de 
governação multinível

….



3. À procura de domínios de aposta

As três dimensões do debate…porém, elas intercetam-se

▪ A capacitação dos rh

▪ A programação e os limites da abordagem por resultados e 
da concorrência como fonte de racionalidade estratégica

▪ O conhecimento: para além de uma linha, um propósito. 

▪ A avaliação: prover o debate, ganhar maturidade 
metodológica, diversificar campos de aplicação

▪ Dos problemas aos projetos: formação-ação…Incluindo os 
beneficiários



3. À procura de domínios de aposta

O plano do sistemas de informação: da simplificação à 
inteligência em três níveis

▪ A interoperabilidade para otimizar procedimentos: recolha de 
informação, validações, automatização de reportes, …

▪ A construção de soluções de monitorização e avaliação mais 
robustas. Três exemplos de agendas: a empregabilidade, as 
estratégias de qualificação, o retorno dos apoios às empresas

▪ Sistemas mais inteligentes: o risco, o aprofundamento da 
análise, a eficácia das respostas

A comunicação, a transparência … e uma palavra sobre os 
métodos
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