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Anexo 1.1 - Questionário do processo de autoavaliação (Pilar 1) 

Fig.18 – Pilar 1 do Processo de Feedback Externo da CAF 
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QUESTIONÁRIO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO  

PILAR 1 

INTRODUÇÃO 

Este questionário baseia-se nos “Dez passos para melhorar a organização com a CAF”, de 
acordo com o capítulo “Linhas de orientação para melhorar as organizações através da 
CAF” da versão CAF 2006. 

As atividades de cada passo descritas neste questionário foram ajustadas e desenvolvidas 
tendo em consideração as lições aprendidas a partir de experiências relevantes a nível 
europeu. 

PASSOS A AVALIAR 

O questionário seguinte incide nos primeiros seis dos “Dez passos para melhorar as 
organizações com a CAF” referidos anteriormente. 

Pretende contribuir para uma melhor percepção do processo de autoavaliação e não se 
destina a validar a sua pontuação. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

A seguinte escala de avaliação foi desdobrada em cinco níveis classificativos, refletindo a 
situação real do grau de desenvolvimento de cada passo.  

 

1 As atividades foram desenvolvidas de forma muito limitada 

2 As atividades foram desenvolvidas de forma limitada 

3 As atividades foram desenvolvidas de forma aceitável 

4 As atividades foram desenvolvidas de forma satisfatória 

5 As atividades foram desenvolvidas de forma excelente 

GLOSSÁRIO 

Para melhor clarificação dos conceitos utilizados, por favor consulte o glossário do Guia 
do Processo de Feedback Externo da CAF. 
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1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)  

 

Atividades 1 2 3 4 5 

1.1 - Assegurar a 
existência de um 
compromisso e 
responsabilização por 
parte da gestão para 
iniciar o processo de AA. 

Não existe evidência de 
compromisso e 
responsabilização por 
parte da gestão. 

Existe alguma evidência 
de compromisso e 
responsabilização por 
parte da gestão para 
iniciar o processo, mas 
apenas envolve um 
número limitado de 
dirigentes. 

Existe evidência de 
compromisso e 
responsabilização por 
parte da gestão para 
iniciar o processo.  

Existe uma evidência 
clara de compromisso e 
responsabilização por 
parte da gestão para 
iniciar o processo, 
orientando, 
patrocinando e 
comunicando os 
objetivos e vantagens do 
mesmo.  

Existe uma forte 
evidência de 
compromisso e 
responsabilização por 
parte de toda a gestão 
para iniciar o processo, 
orientando, 
patrocinando, 
comunicando os 
objetivos e vantagens do 
processo, bem como, 
participando da 
definição do projeto. 

1.2 - Assegurar a 
existência de uma 
decisão clara por parte 
da gestão no sentido da 
realização da AA.  

Não existe evidência de 
decisão por parte da 
gestão. A decisão foi 
tomada por uma ou mais 
pessoas individualmente 
sem ter sido consultada 
a gestão. 

Existe alguma evidência 
da gestão ter sido 
consultada, embora não 
tenha existido uma 
discussão sobre os 
critérios de escolha, uma 
decisão formal nem uma 
definição clara dos 
objetivos. 

Existe evidência da 
gestão ter sido 
consultada e da 
existência de uma 
decisão formal, mas os 
critérios de escolha e os 
objetivos não foram 
claramente definidos. 

Existe uma evidência 
clara de uma decisão da 
gestão para realizar a 
autoavaliação, 
implicando a realização 
de reuniões periódicas e 
envolvendo as chefias 
intermédias. A decisão 
foi formalizada num 
documento e os 
objetivos de AA foram 
claramente definidos, 
mas os critérios de 
escolha não estão 
completamente 
evidentes. 

Existe uma forte 
evidência da existência 
de uma decisão por 
parte da gestão. 

Decisão essa tomada 
após uma ponderada 
discussão envolvendo as 
chefias intermédias 
competentes, com a 
definição do âmbito da 
AA, baseado num 
critério bem definido. 
Tanto a decisão da 
gestão como a definição 
do âmbito foram 
formalizadas em 
documento. Os objetivos 
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1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)  

 

Atividades 1 2 3 4 5 

da AA e as suas 
vantagens para as partes 
interessadas foram 
claramente definidos. 

1.3 - Definir o 
planeamento do 
processo de AA e ações 
subsequentes. 

Não existe evidência da 

existência de um plano.  

Existe alguma evidência 

da existência de um 

plano, mas este só 

abrange parcialmente o 

processo de AA e as 

ações subsequentes.  

Existe evidência da 

existência de um 

planeamento do 

processo de AA e ações 

seguintes, mas este não 

está completamente 

estruturado 

(responsabilidades, 

recursos, 

calendarização).  

Existe uma evidência 

clara do planeamento do 

processo de AA e ações 

subsequentes, incluindo 

a definição de 

responsabilidades, 

recursos, calendarização 

e monitorização.  

 

Existe uma forte 

evidência do 

planeamento do 

processo de AA e ações 

seguintes, em coerência 

com os planos e 

estratégia da 

organização. Este plano 

inclui a definição de 

responsabilidades, 

recursos, calendarização 

e monitorização. 

1.4 - Designar um líder 
do projeto de AA com 
um elevado 
conhecimento da 
organização ou criar 
uma Comissão de AA, 
por si liderada. 

Não existe evidência da 

atribuição de tarefas por 

parte da gestão.    

 

Existe alguma evidência 

da atribuição de tarefas 

por parte da gestão, mas 

esta atribuição não está 

formalizada e não existe 

um critério objetivo de 

escolha.   

Existe evidência de uma 

atribuição de tarefas 

formalizada por parte da 

gestão, mas as 

evidências são limitadas 

quanto à existência de 

um adequado critério de 

escolha (incluindo o 

conhecimento adequado 

do modelo CAF). 

Existe uma evidência 

clara de uma atribuição 

de tarefas formalizada 

por parte da gestão, na 

designação do líder do 

projeto de AA, baseada 

no seu conhecimento da 

organização e do 

modelo CAF. 

Existe uma forte 

evidência de uma 

atribuição de tarefas, 

formalizada por parte da 

gestão, na designação 

do líder do projeto de 

AA, baseada no seu 

conhecimento da 

organização, do modelo 

CAF e na sua 

reconhecida capacidade 

de liderança. 
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1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)  

 

Atividades 1 2 3 4 5 

1.5 - Escolher o sistema 
de pontuação da CAF a 
ser utilizado. 

Não existe evidência da 
escolha do sistema de 
pontuação a utilizar de 
acordo com o modelo. 

Existe alguma evidência 
da escolha do sistema de 
pontuação, mas não está 
completamente 
coerente com o modelo 
e as diferenças não são 
aceitáveis. 

Existe evidência da 
escolha do sistema de 
pontuação, a utilizar, o 
qual está de acordo com 
o modelo, mas a 
coerência com o plano 
de AA (recursos, 
calendarização) não foi 
verificada.  

Existe uma evidência 
clara da escolha do 
sistema de pontuação a 
utilizar e está de acordo 
com o modelo e o plano 
de AA (recursos, 
calendarização).  

Existe uma forte 
evidência da escolha do 
sistema de pontuação. 
Este está de acordo com 
o modelo e plano de AA 
(recursos, 
calendarização). 

A sua escolha foi 
avaliada e é baseada no 
contexto da organização 
e no seu nível de 
maturidade. 

1.6 - Atribuir recursos 
para a AA e definir as 
prioridades de 
distribuição dos 
mesmos.  

Não existe evidência da 
avaliação dos recursos 
necessários para a AA. 

Existe alguma evidência 
da avaliação dos 
recursos necessários 
para a AA, mas a sua 
distribuição não é 
evidente.  

Existe evidência da 
avaliação dos recursos 
necessária para a AA. A 
sua distribuição foi 
definida, mas a 
disponibilização de 
recursos para todas as 
atividades não é 
evidente. 

Existe uma evidência 
clara da avaliação dos 
recursos necessários 
para a AA. A sua 
distribuição foi definida 
e a sua disponibilização 
é evidente, mas o 
critério de priorização 
não é claro.  

Existe uma forte 
evidência da avaliação 
dos recursos necessários 
para a AA. Os recursos 
foram distribuídos 
segundo prioridades. A 
disponibilização dos 
recursos necessários foi 
efetuada e os critérios 
de priorização são 
evidentes para todas as 
atividades.  
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2.º Passo - Divulgar o projeto de autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

2.1 - Definir um plano 
de comunicação que 
inclua os benefícios 
expectáveis, os 
objetivos e as atividades 
da AA. 

Não existe evidência de 
um plano de 
comunicação.  

Existe alguma evidência 
de um plano de 
comunicação, mas o seu 
conteúdo não dispõe de 
informação adequada 
sobre a AA (objetivos, 
metas, atividades e 
partes interessadas 
envolvidas). 

Existe evidência de um 
plano de comunicação 
que inclui informação 
suficiente sobre a AA 
(objetivos, metas, 
atividades e partes 
interessadas relevantes 
envolvidas etc.). 

Existe uma evidência 
clara de um plano de 
comunicação, que inclui 
informação detalhada 
sobre os objetivos, 
metas, benefícios 
expectáveis e uma 
descrição das atividades 
da AA. O plano de 
comunicação é dirigido 
às partes interessadas 
relevantes.  

Existe uma forte 
evidência de um plano 
de comunicação, com 
indicação 
pormenorizada dos 
objetivos e metas das 
atividades, os benefícios 
expectáveis para as 
diferentes partes 
interessadas e uma 
descrição detalhada das 
atividades. O plano de 
comunicação é dirigido a 
todas as partes 
interessadas e define o 
envolvimento das 
diferentes partes no 
plano.  

2.2 - Implementar o 
plano de comunicação 
usando diferentes 
ferramentas. 

Não existe evidência da 
implementação de um 
plano de comunicação 
e/ou de ferramentas 
definidas, ou a 
comunicação que existe 
é limitada e genérica. 

Existe alguma evidência 
da implementação de 
um plano de 
comunicação e das 
ferramentas utilizadas, 
mas o plano é 
implementado de uma 
forma limitada ou a 
comunicação não é 
completamente 
adequada.  

Existe evidência da 
implementação de um 
plano de comunicação, 
utilizando diferentes 
ferramentas; o conteúdo 
da comunicação é 
adequado.  

Existe uma evidência 
clara da implementação 
de um plano de 
comunicação utilizando 
diferentes ferramentas, 
de uma forma definida e 
calculada. O conteúdo 
da comunicação é 
completo. 

Existe uma forte 
evidência da 
implementação de um 
plano de comunicação, 
utilizando as 
ferramentas adequadas 
nas diferentes fases e 
para os diferentes 
grupos de uma forma 
calculada e definida. O 
conteúdo da 
comunicação é completo 
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2.º Passo - Divulgar o projeto de autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

e a eficácia da 
comunicação foi 
verificada.  

2.3 - Comunicar com 
todas as partes 
interessadas relevantes 
durante as diferentes 
fases do processo de AA 
e estimular o 
envolvimento na AA dos 
dirigentes de topo, 
dirigentes intermédios e 
colaboradores.  

Não existe evidência de 
comunicação nas 
diferentes fases da AA, 
nem às partes 
interessadas 

relevantes e não existem 
iniciativas de 
envolvimento das partes 
interessadas internas.  

Existe alguma evidência 
da implementação do 
plano de comunicação 
mas não de uma forma 
sistemática nas fases da 
AA e/ou não dirigido às 
partes interessadas 
relevantes e/ou não é 
adequado para 
estimular o 
envolvimento das  
partes interessadas 
internas.  

Existe evidência da 
implementação de um 
plano de comunicação, 
realizada de uma forma 
sistemática, nas 
principais fases do 
processo de AA e 
dirigido às partes 
interessadas relevantes, 
de forma a estimular o 
envolvimento das partes 
interessadas internas.    

Existe uma evidência 
clara da implementação 
de um plano de 
comunicação, realizada 
de forma sistemática 
durante todas as fases 
do processo de AA e 
dirigido às partes 
interessadas relevantes 
e claramente dirigido ao 
envolvimento das partes 
interessadas internas.  

Existe uma forte 
evidência de 
implementação de um 
plano de comunicação, 
em todas as diferentes 
fases do processo de AA, 
dirigido a todas as partes 
interessadas relevantes 
e destina-se de forma 
clara e específica a 
envolver todas as PI 
internas relevantes 
(dirigentes de topo e 
dirigentes intermédios e 
colaboradores). 
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3.º Passo - Criar uma ou mais equipa(s) de autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

3.1. Decidir se é 
necessária a criação de 
uma ou mais equipas de 
AA, definir o seu 
número, criá-las e 
organizá-las 
(escolhendo o seu líder 
e atribuindo 
responsabilidades a 
cada um dos membros).  

Não existe evidência da 
decisão de criação de 
uma ou mais equipas de 
AA, nem designação de 
um líder nem atribuição 
de responsabilidades.   

Existe alguma evidência 
de decisão e do critério 
para a criação de uma 
ou mais equipas de AA, 
mas o critério de escolha 
em relação ao seu 
tamanho e a designação 
de um líder e a 
atribuição de 
responsabilidades não é 
claro. 

Existe evidência da 
decisão e critério para a 
criação de uma ou mais 
equipa(s) de AA e a 
definição do seu 
tamanho, mas a 
atribuição de 
responsabilidades no 
seio do(s) grupo(s) ainda 
não está formalmente 
definida ou está apenas 
parcialmente.  

Existe uma evidência 
clara da decisão e 
critério para a criação de 
uma ou mais equipa(s)  
de AA, baseado na 
avaliação do número de 
equipas necessárias  e 
na sua dimensão. A 
criação da equipa ou 
equipas foi formalizada 
com a designação de um 
líder e a atribuição de 
tarefas e 
responsabilidades. 

Existe uma forte 
evidência de decisão e 
critério para a criação de 
uma equipa ou mais 
equipas de AA, baseado 
na avaliação do número 
de equipas necessárias e 
na sua dimensão, 
fundamentando as 
razões para as escolhas 
efetuadas; a criação dos 
grupos foi formalizada 
com a designação dos 
líderes respetivos e 
atribuição de tarefas e 
responsabilidades a cada 
um dos membros.  

3.2. Decidir se o 
dirigente ou dirigentes 
da organização deverão 
ou não fazer parte da(s) 
equipa(s) de AA. 

Não existe evidência da 
avaliação nem da 
decisão sobre a 
participação do(s) 
dirigente(s) na(s) 
equipa(s) de AA. 

Existe alguma evidência 
de decisão sobre a 
participação do(s) 
dirigente(s) na(s) 
equipa(s) de AA, mas a 
avaliação sobre a 
decisão não está 
definida.  

Existe evidência de 
avaliação e decisão 
sobre a participação 
do(s) dirigente(s) na(s) 
equipa(s) de AA.  

Existe uma evidência 
clara da avaliação e 
decisão sobre a  
participação do(s) 
dirigente(s) na(s) 
equipa(s), tendo em 
conta a cultura da 
organização e definindo 
uma possível função que 
o dirigente irá 
desempenhar. 

Existe uma forte 
evidência de avaliação 
formal e decisão sobre a 
participação do(s) 
dirigente(s) na(s) 
equipa(s), tendo em 
conta a cultura e a 
tradição da organização 
e definindo a função que 
o(s) dirigente(s) irão 
desempenhar nas 
diferentes fases do 
processo.    



 

10 

 

3.º Passo - Criar uma ou mais equipa(s) de autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

3.3 - Selecionar os 
membros da(s) 
equipa(s) de AA com 
base em critérios 
específicos tais como o 
conhecimento da 
organização, as suas 
qualificações e a sua 
representatividade.  

Não existe evidência do 
critério de seleção dos 
membros da(s) equipa(s) 
de AA. 

Existe alguma evidência 
do critério de seleção 
dos membros da(s) 
equipa(s) de AA, mas 
não é baseado no 
conhecimento da 
organização, nem nas 
suas qualificações ou 
representatividade ou é 
apenas baseado 
parcialmente.  

Existe evidência do 
critério de seleção em 
relação à maior parte 
dos membros da(s) 
equipa(s) de AA. Esta 
seleção é baseada em 
critérios específicos tais 
como o seu 
conhecimento da 
organização, as suas 
qualificações e a sua 
representatividade.   

Existe uma evidência 
clara do critério de 
seleção para todos os 
membros da(s) equipa(s) 
de AA, baseado em 
critérios específicos tais 
como o seu 
conhecimento da 
organização, as suas 
qualificações e a sua 
representatividade. O 
critério de seleção foi 
documentado.   

Existe uma forte e 
documentada evidência 
do critério de seleção 
para todos os membros 
da(s) equipa(s) de AA, 
baseado no seu 
conhecimento da 
organização, nas 
qualificações, 
representatividade e 
participação de todas as 
funções internas 
envolvidas. As 
características dos 
participantes 
selecionados foram tidas 
em conta na definição 
das tarefas e na 
organização da(s) 
equipa(s).  
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4.º Passo - Organizar a formação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

4.1 - Organizar ações de 
informação/formação 
para os líderes e 
gestores (dirigentes de 
topo e dirigentes 
intermédios) de forma a 
promover a 
responsabilização e o 
compromisso.  

Não existe evidência de 
ações de 
informação/formação 
para os líderes e 
gestores. 

Existe alguma evidência 
de ações de 
informação/formação 
mas não envolvem todos 
os níveis de dirigentes 
e/ou não são adequadas 
para promover a 
responsabilização e o 
compromisso. 

Existe evidência de 
ações de 
informação/formação 
para os líderes e 
gestores de forma a 
promover a 
responsabilização e o 
compromisso. 

Existe uma evidência 
clara de ações de 
informação/formação de 
acordo com as 
necessidades dos 
diferentes níveis de 
gestão e de forma a 
promover a 
responsabilização e o 
compromisso. 

Existe uma forte 
evidência de ações de 
informação/formação 
organizadas de acordo 
com diferentes aspetos 
(modelo, processo de 
AA, métricas, passos, 
etc.), baseada nas 
necessidades dos 
diferentes níveis de 
gestão de forma a 
promover a 
responsabilização e o 
compromisso em cada 
nível. 

4.2 - Preparar um plano 
para todas as ações de 
formação da(s) 
equipa(s) de AA. 

Não existe evidência de 
um plano de ações de 
formação. 

Existe alguma evidência 
de um plano de ações de 
formação, mas o seu 
conteúdo é parcial e não 
é adequado às 
necessidades da(s) 
equipa(s) (qualidade do 
programa, duração, 
formadores, etc.). 

Existe evidência de um 
plano de ações de 
formação para a(s) 
equipa(s) de AA; o plano 
foi formalizado e o seu 
conteúdo é adequado às 
necessidades da(s) 
equipa(s) (qualidade do 
programa, duração, 
formadores, etc.). 

Existe uma evidência 
clara do planeamento de 
ações de formação para 
equipa(s) de AA; as 
atividades foram 
planeadas 
detalhadamente, a sua 
exequibilidade foi 
verificada, o plano foi 
formalizado e o 
conteúdo é adequado às 
necessidades da(s) 
equipa(s) (qualidade do 
programa, duração, 
formadores, etc.). 

Existe uma forte 
evidência de ações de 
formação para a(s) 
equipa (s) de AA, as 
quais foram planeadas 
em detalhe, a sua 
exequibilidade foi 
verificada, o plano foi 
formalizado e o 
conteúdo é adequado às 
necessidades das da(s) 
equipa(s) (qualidade do 
programa, duração, 
formadores, etc.); o 
plano prevê que se 
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4.º Passo - Organizar a formação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

verifique a eficácia das 
atividades de formação.    

4.3 - Assegurar 
formação aos membros 
das equipa(s) de AA. 

Não existe evidência de 
ações de formação para 
os membros das 
equipa(s) de AA. 

Existe alguma evidência 
da realização de ações 
de formação, mas não 
no âmbito do plano e 
não está adequada às 
necessidades dos 
membros das equipas de 
AA, no que diz respeito 
ao seu conteúdo, 
participação, 
calendarização e 
formadores. 

Existe evidência de 
realização de ações de 
formação, que estão de 
acordo com os 
elementos chave do 
plano e são adequadas 
às necessidades dos 
membros das equipas de 
AA, no que diz respeito 
ao conteúdo, 
participação, 
monitorização e 
formadores. 

Existe uma evidência 
clara da realização de 
ações de formação, que 
estão de acordo com as 
necessidades específicas 
de cada membro das 
equipas de AA e em 
consonância com o que 
está estipulado no plano 
de formação.  

Existe uma forte 
evidência da realização 
de ações de formação, 
que estão de acordo 
com as necessidades 
específicas dos membros 
das equipas de AA e em 
consonância com o que 
está estipulado no plano 
de formação. A eficácia 
da formação foi 
verificada.  
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5.º Passo - Realizar a autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

5.1 - Reunir documentos 
e informação relevante 
para a autoavaliação e 
disponibilizar a todas 
a(s) equipa(s) de AA. 

Não existe evidência de 

disponibilização de 

documentos nem 

informação relevante 

à(s) equipa(s) de AA. 

Existe alguma evidência 

de disponibilização de 

documentos, mas não 

abrangem a informação 

necessária para todos os 

processos–chave e 

resultados da 

organização e nem para 

todas as áreas do 

modelo.      

Existe evidência da 

recolha e 

disponibilização de 

documentos, a qual 

abrange os processos 

chave, os resultados da 

organização e a maior 

parte das áreas do 

modelo.   

Existe uma evidência 

clara da recolha e 

disponibilização de 

documentos e 

informação, abrangendo 

todos os processos 

relevantes e os 

resultados da 

organização, bem como 

todas as áreas do 

modelo. 

Existe uma forte 

evidência da recolha e 

disponibilização de 

documentos e 

informação sobre todos 

os processos/projetos 

relevantes, resultados e 

todas as áreas do 

modelo. Eles asseguram 

informação sobre 

atividades planeadas 

(planear), a sua 

realização (executar), a 

sua verificação (rever) e 

melhoria (ajustar) para 

todas as áreas do 

modelo.  

5.2 - Os membros da 
equipa de AA 
identificam os pontos 
fortes e áreas a 
melhorar e pontuam 
cada um dos 
subcritérios da CAF.  

Não existe evidência de 

pontos fortes e áreas a 

melhorar e/ou 

pontuações 

identificados pelos 

membros da(s) equipa(s) 

de AA.  

Existe alguma evidência 

de contributos 

individuais que foram 

disponibilizados com 

algumas indicações dos 

pontos fortes, áreas a 

melhorar e/ou 

pontuação, mas não 

estão disponibilizados 

por parte de todos os 

membros e/ou não 

Existe evidência de 
contributos individuais 
que foram 
disponibilizados por 
parte de todos os 
membros, com os 
pontos fortes, áreas a 
melhorar e/ou 
pontuação, completos 
para cada um dos 
subcritérios da CAF.   

Existe uma evidência 

clara de contributos 

individuais, por parte de 

todos os membros das 

equipas de AA 

elencando os pontos 

fortes, as áreas a 

melhorar e pontuação - 

completos para cada um 

dos subcritérios da CAF. 

Os contributos foram 

Existe uma forte 

evidência de contributos 

individuais com uma 

lista de pontos fortes 

detalhados e 

apropriados, áreas a 

melhorar e pontuação 

disponibilizada por parte 

de todos os membros 

das equipas de AA e 

completos para cada 
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5.º Passo - Realizar a autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

estão completos para 

cada subcritério. 

estruturados e 

detalhados no sentido 

de orientarem ações de 

melhoria. 

subcritério CAF. Os 

contributos individuais 

são acompanhados de 

notas e comentários que 

fundamentam as 

análises e ações de 

melhoria. 

5.3 - O líder da equipa 

recolhe os contributos 

individuais e prepara a 

reunião de consenso, 

assegurando que estão 

reunidas as condições 

para o seu sucesso. 

Não existe evidência de 

recolha dos contributos 

individuais que irão ser 

utilizados na reunião de 

consenso. Não existe 

evidência de preparação 

para a reunião de 

consenso. 

Existe alguma evidência 

de recolha dos 

contributos individuais, 

mas a informação não 

está agregada nem foi 

objeto de análise para 

ser utilizada na reunião 

de consenso. Existe uma 

evidência limitada de 

preparação para a 

reunião de consenso. 

Existe evidência de 

recolha e agregação de 

contributos individuais 

para a reunião de 

consenso, a qual é 

planeada. 

Existe uma evidência 

clara de recolha, 

agregação e análise dos 

contributos individuais 

para a reunião de 

consenso. Existe uma 

evidência clara da 

preparação para a 

reunião de consenso 

(calendarização, tarefas, 

disponibilização de 

documentos relevantes). 

Existe uma forte 

evidência de recolha, 

agregação e análise dos 

contributos individuais 

que servirão de base às 

avaliações nas reuniões 

de consenso. É evidente 

a preparação detalhada 

das reuniões de 

consenso com a 

definição de 

calendarização, 

atribuição de tarefas, 

recolha e 

disponibilização de 

documentos relevantes, 

definição de regras e 

critérios para facilitar o 

consenso, etc.   
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5.º Passo - Realizar a autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

5.4 - A equipa de AA 

alcança o consenso 

sobre os pontos fortes, 

as áreas a melhorar e a 

pontuação para cada 

subcritério. 

Não existe evidência de 

um processo de 

consenso sobre os 

pontos fortes, as áreas a 

melhorar e  pontuações, 

para se obter uma 

avaliação final. 

Existe alguma evidência 

de um processo de 

consenso, mas este não 

engloba todos os 

subcritérios para os 

pontos fortes, áreas a 

melhorar e pontuações.  

Existe evidência de um 

processo de consenso, 

que é completo para 

todos os subcritérios no 

que diz respeito aos 

pontos fortes, áreas a 

melhorar e pontuações. 

Existe uma evidência 

clara de um efetivo e 

completo processo de 

consenso sobre os 

pontos fortes, áreas a  

melhorar e pontuações, 

com uma abordagem 

definida. As avaliações 

estão formalmente 

documentadas e foram 

objeto de acordo. 

Existe uma clara 

evidência de um efetivo 

e completo processo de 

consenso: as avaliações 

individuais estão 

documentadas e o 

consenso sobre os 

pontos fortes, as áreas a 

melhorar e pontuações é 

formalmente acordado 

por todos os membros. 

As avaliações e as 

decisões tomadas, bem 

como as diferenças 

registadas nas avaliações 

individuais e o consenso 

que se atingiu estão 

formalmente registados 

e analisados. 
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6.º Passo - Elaborar um relatório que descreva os resultados da autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

6.1 - Elaborar um 

relatório final contendo 

os seguintes elementos 

para cada subcritério:  

 Pontos fortes 

 Áreas a melhorar  

 Pontuação 

 

Não existe evidência de 
um relatório final formal 
para as atividades de AA 
ou o relatório final não 
inclui informação sobre 
pontos fortes e/ou áreas 
a melhorar e/ou 
pontuação. 

Existe alguma evidência 
de um relatório final 
formal para as 
atividades de AA, 
incluindo algumas 
indicações sobre pontos 
fortes, áreas a melhorar 
e pontuação, mas não 
estão completas ou não 
abrangem cada um dos 
subcritérios do modelo. 

Existe evidência de um 
relatório final que 
abrange todos os 
subcritérios do modelo e 
elenca os pontos fortes, 
as áreas a melhorar e a 
pontuação. 

Existe uma evidência 
clara de um relatório 
final cobrindo todos os 
subcritérios do modelo e 
indicando os pontos 
fortes, as áreas a 
melhorar e a pontuação. 
O relatório inclui 
informação e 
comentários no sentido 
de orientar a 
organização para avaliar 
a implementação de 
ações de melhoria e 
corretivas. 

Existe uma forte 
evidência de um 
relatório final cobrindo 
todos os subcritérios do 
modelo e indicando com 
detalhe os pontos fortes, 
áreas a melhorar e 
pontuação. O relatório 
inclui informação e 
comentários no sentido 
de orientar a 
organização para avaliar 
a implementação de 
ações efetivas de  
melhoria e corretivas, 
especificando a sua 
importância e 
prioridade. 

6.2 - Apresentar o 

relatório final à gestão 

de topo da organização.  

Não existe evidência da 
apresentação do 
relatório final à gestão 
de topo. 

Existe alguma evidência 
de apresentação do 
relatório final à gestão 
de topo mas não existe 
evidência de 
apresentação do mesmo 
em reunião formal e 
documentada. 

Existe evidência de 
apresentação do 
relatório final à gestão 
de topo numa reunião 
formal e documentada. 

Existe evidência clara da 
apresentação do 
relatório final à gestão 
de topo da organização. 
Foi apresentado e 
discutido numa reunião 
formal e documentada, 
com uma análise 
detalhada dos pontos 
fortes e pontos fracos. 

Existe uma forte 
evidência de 
apresentação do 
relatório final à gestão 
de topo da organização. 
Foi apresentado e 
discutido numa reunião 
formal e documentada, 
na qual foi elaborada 
uma análise detalhada 
dos pontos fortes e dos 
pontos fracos e foi 
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6.º Passo - Elaborar um relatório que descreva os resultados da autoavaliação 

 

Atividades 1 2 3 4 5 

efetuada uma primeira 
avaliação de eventuais 
áreas de intervenção. 

6.3 - Comunicar os 

resultados principais 

aos colaboradores da 

organização e outras 

partes interessadas (PI) 

relevantes. 

Não existe evidência de 

comunicação dos 

resultados da AA. 

Existe alguma evidência 

de comunicação dos 

resultados principais, 

mas não envolve todas 

as partes interessadas 

internas e externas 

relevantes. 

 Existe evidência da 

comunicação dos 

resultados principais aos 

colaboradores da 

organização, bem como 

a todas as restantes 

partes interessadas 

relevantes. 

Existe uma evidência 

clara da comunicação 

dos resultados principais 

com informação 

detalhada, de um modo 

formal e com as 

ferramentas adequadas. 

A comunicação dirigiu-se 

aos colaboradores da 

organização e às 

restantes partes 

interessadas relevantes. 

Existe uma clara 

evidência da 

comunicação dos 

resultados principais, 

com informação 

detalhada de um modo 

formal e com as 

ferramentas adequadas. 

A comunicação dirige-se 

aos colaboradores da 

organização e a todas as 

restantes partes 

interessadas relevantes. 

A informação destinava-

se claramente a envolver 

todas PI na 

implementação de ações 

corretivas e de melhoria. 

 


