Títullo: A orgaanização (d
des)burocrrática de um
u CFAE – contributos para uma
gestão na
n era digittal.

Resuumo: A lideerança e viisão estratéégica do CF
FAE Bragaança Norte, preconizad
da na
nossaa carta de missão,
m
connsubstancia--se no lemaa “Inovar a (trans)form
mar” e obed
dece a
um plano
p
de gesstão mais efficiente e efficaz dos reccursos hum
manos e mateeriais, focallizado
na melhoria
m
conntínua da quualidade doo serviço preestado, com
m impactos significativ
vos na
comuunicação intterna e exteerna.
Os constrangim
c
mentos finaanceiros incculcados ao
os CFAE´s levaram-nnos a aceitar os
desaffios do nettworking, num
n
tempo de perman
nente conecctividade. E
Estamos, po
ois, a
viverr uma novva lógica organizacion
o
nal, que reeclama proocessos de mudança e de
reorgganização, os
o quais irem
mos partilhaar, sem tibieezas, neste workshop,
w
qque visa tam
mbém
catallisar novos contributoss adequadoss a uma geestão orientada para a modernização e
desbuurocratizaçãão, em plenna era digitaal.
Este workshop pretende
p
moostrar o cam
minho que esstá a ser perrcorrido no CFAEBN e que,
se deeseja, leve a um “Cenntro sem paapel” e a uma
u
comunnicação orgaanizacional mais
eficieente. Para percorrer
p
esste caminhoo, utilizamo
os duas ferrramentas, aaté ao mom
mento,
gratuuitas.
Para o apoio aoo formador,, organização do dossiê pedagóggico da açãoo de formação e
acom
mpanhamentto da sua dinamização
d
o, utilizamo
os a Googlee Drive e algumas dass suas
funciionalidades, que nos peermitem um
m trabalho colaborativoo e a resoluçção de probllemas
“em tempo real””.
Para arquivar toda
t
a doccumentação relacionad
da com a dinamizaçã
d
ão das açõees de
form
mação e funncionamentoo do CFAE
EBN, recorrremos à plataforma M
Meo Cloud. Para
além
m das vantaagens econóómicas (pouupança em
m papel, passtas arquivaadoras, e outros
o
consuumíveis), reessalta o facto de, a quualquer mom
mento, e em
m qualquer lugar, podeermos
ter accesso a quallquer docum
mento relaciionado com
m a atividadee do Centroo de Formaçção.

Palavvras-chave: networkingg, organizarr, inovar, geerir, ajustar, motivar.

