Carta de missão
Nome do diretor: Cândido Manuel Ramalho Pereira
Escalão: 9º

Grupo de Recrutamento: 520

CFAE: maiatrofa
Período em avaliação de 6-12-2013 a 5-12-2016
A presente carta de missão enquadra-se no artigo 6º da portaria n.º 266/2012 de 30 de agosto
e foi completada em conformidade com os critérios de avaliação do diretor aprovados pela
Comissão Pedagógica em reunião de 10 de julho de 2014.
Missão: A primeira tarefa que me cabe consiste em garantir que todo o património humano e
material que compõem este CFAE, não se percam por dispersão ou inação.
A capacidade de adaptação da instituição à mudança é também uma vertente a que vai ser
prestada muita atenção, dadas as constantes alterações “ambientais”.
Conseguida uma estabilidade interna, numa segunda fase, pretende-se inovar apostando na
modernização, desburocratização e criatividade, tendo sempre como farol a tarefa primordial
da instituição que é dar formação aos profissionais dos seus associados.

Compromissos Conteúdo
1º
Elaboração do Plano de Ação
Criação de uma equipa, com representação de todos os associados, com a
responsabilidade de elaboração dos planos de formação dos agrupamentos
associados.
O plano de ação será um documento aberto sempre sujeito às
oportunidades, necessidades e obrigações que se criam a qualquer
momento.
2º
Concretização do Plano de Ação
Garantir a execução de um conjunto de ações de formação que atinja pelo
menos 33% dos professores por ano letivo e 20% para pessoal não docente.
3º
Gestão dos Recursos Humanos
Enriquecer a bolsa de formadores interna alargando-a a todos os professores
registados no CCPFC.
Estabelecimento de protocolos de cooperação com outras instituições, no
sentido de aumentar o número de formadores disponíveis.
4º
Gestão dos Recursos Materiais
O centro de formação deverá manter a frugalidade de recursos materiais e
reduzindo os custos com o economato em 30% e com as comunicações.
Estabelecimento de protocolos de cooperação com outras instituições, no
sentido de aumentar espaços disponíveis.
5º
Gestão dos Recursos Financeiros
Elaborar um plano financeiro que corresponsabilize todos os associados de
modo a garantir equidade entre eles.

Águas Santas, 31 de julho, 2014
O Diretor

O Vice-presidente da Comissão Pedagógica do CFAE
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