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Anexo 1.3 - Questionário da maturidade da organização em 
matéria da TQM (Pilar 3) 

Fig.20 – Pilar 3 do Processo de Feedback Externo da CAF 
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QUESTIONÁRIO DA MATURIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM MATÉRIA DA TQM  

PILAR 3 

INTRODUÇÃO 

Este questionário para avaliação da maturidade da organização em matéria da TQM 
(Total Quality Management) baseia-se nos “Oito Princípios Fundamentais de Excelência 
EFQM“ de acordo com o que está formulado na versão 2003 do Modelo de Excelência. 

No contexto do Processo de Feedback Externo, o grupo de peritos da CAF transpôs estes 
princípios de excelência para quatro níveis de maturidade das organizações, adaptando-

os ao sector público. 

ÁREAS DE AVALIAÇÃO 

Cada organização deve verificar, através do preenchimento deste questionário, a 
evidência dos oito princípios atrás referenciados, como primeiro passo para adquirir um 
conhecimento do seu nível de maturidade TQM. 

A organização deverá ainda escolher dois Princípios para avaliar com profundidade 
durante a visita do Agente de Feedback Externo da CAF, tendo que ser um deles a 
“Orientação para os resultados” ou “Focalização no cliente”. 

Esta avaliação está relacionada com o nível de maturidade da organização como 

resultado dos processos de autoavaliação e das ações de melhoria. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

A escala de avaliação utilizada neste questionário tem quatro níveis classificativos 
descritos em seguida. 

0 Nível de iniciação ainda não atingido 

I Nível de iniciação 

R Nível de realização 

M Nível de maturidade 

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. Liderança e constância de propósitos 

 

 0 INICIAÇÃO REALIZAÇÃO MATURIDADE 

DEFINIÇÃO  O nível de iniciação 
não atingido. 

Os líderes estabelecem uma 
afirmação clara da missão. 

Os líderes definem a visão e os 
valores, que conduzem e inspiram 
os colaboradores em direção à 
excelência.   

Os líderes demonstram capacidade 
para manterem a constância do 
propósito num ambiente em 
mudança. 

EXEMPLOS  Os líderes estabelecem para a 
organização uma missão* bem 
definida, de acordo com a legislação 
e os requisitos regulamentares, e 
tendo em conta as expectativas das 
partes interessadas. 

* Neste caso também se enquadra a 

missão definida estatutariamente na Lei 

Orgânica. 

Os líderes estabelecem para a 
organização, a missão*, a visão e os 
valores e partilham-nos com os 
colaboradores.   

Os dirigentes de todos os níveis são 
encorajados a colocar em prática a 
missão, a visão e os valores da 
organização.  

As partes interessadas estão 
confiantes na constância de 
propósitos e na firmeza da 
liderança.  

Os dirigentes são considerados 
exemplos a serem seguidos.  

A qualidade da gestão tem sido 
medida, por exemplo, através da 
avaliação da gestão/liderança ou 
através de medições do nível de 
satisfação no trabalho.  
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2. Orientação para resultados  

 

 0 INICIAÇÃO REALIZAÇÃO MATURIDADE 

DEFINIÇÃO  O nível de iniciação 
não atingido. 

A organização identifica as partes 
interessadas relevantes e áreas 
onde devem ser atingidos 
resultados. 

A organização define um conjunto 
de objetivos e resultados que 
deverão ser atingidos relacionados 
com as necessidades das partes 
interessadas relevantes. 

A organização monitoriza de forma 
sistemática os resultados que atinge 
e utiliza-os no processo de melhoria 
contínua. 

EXEMPLOS  Existe uma focalização no 
desenvolvimento de uma cultura 
orientada para os resultados. 

A organização identificou as 
diferentes partes interessadas e 
segmentou-as em diferentes 
categorias.  

Foram definidas áreas de resultados 
relacionadas com a missão da 
organização.  

Uma cultura orientada para os 
resultados é sistematicamente 
promovida na organização. 

Foi levada a cabo uma primeira 
avaliação sistemática das partes 
interessadas, bem como das suas 
necessidades e expectativas 
presentes e futuras.   

Foi definido, para as partes 
interessadas relevantes, um 
primeiro conjunto de objetivos 
relacionados com áreas de 
resultados.  

As partes interessadas estão 
envolvidas no processo de fixação e 
revisão de resultados e metas.  

A organização definiu metas de 
resultados para todos os processos-
chave. Estas metas estão 
relacionadas com a dimensão e o 
planeamento das atribuições.  

Os colaboradores conhecem as 
metas relacionadas com as suas 
tarefas e processos.  

A gestão supervisiona o 
desenvolvimento organizacional em 
termos de metas de resultado para 
os processos chave e desempenho 
financeiro. 
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3. Focalização no Cliente 

 

 0 INICIAÇÃO REALIZAÇÃO MATURIDADE 

DEFINIÇÃO  O nível de iniciação 
não atingido. 

A organização focaliza-se nas 
necessidades dos atuais e potenciais 
cidadãos/clientes. 

A organização envolve os 
cidadãos/clientes na avaliação e 
melhoria do seu desempenho. 

A organização responde às 
necessidades dos cidadãos/clientes 
desenvolvendo e fornecendo 
atividades, produtos e serviços. 

EXEMPLOS  A gestão e os colaboradores têm um 
conhecimento comum de quem são 
os clientes da organização e de quais 
os segmentos a quem presta 
serviços. 

Os colaboradores entendem as 
necessidades e expectativas 
definidas na legislação no que diz 
respeito ao serviço a prestar aos 
cidadãos/clientes. 

A primeira medição sistemática da 
satisfação dos clientes, bem como 
das suas expectativas e 
necessidades foi levada a cabo e a 
organização está empenhada em 
implementar as respetivas ações de 
melhoria.    

A gestão e os colaboradores 
desenvolvem e fornecem serviços 
que vão de encontro às 
necessidades e expectativas dos 
cidadãos/clientes. 

Resultados das medições da 
satisfação dos cidadãos/clientes e 
do diálogo com estes, são utilizados 
para:  
 Rever e desenvolver estratégias e 

planos de ação para toda a 
organização; 

 Assegurar uma resposta 
adequada quando algo não corre 
bem (por exemplo, reclamações). 

Os colaboradores têm uma ideia 
multifacetada das necessidades do 
cidadão/cliente, incluindo 
necessidades adicionais como 
aquelas que estão diretamente 
relacionados com os 
produtos/serviços chave (por 
exemplo, transparência, 
envolvimento). 

Tanto a gestão como os 
colaboradores evidenciam, através 
do seu comportamento e atitudes, 
preocupação em relação às 
necessidades presentes e futuras 
dos clientes.  
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4. Gestão por processos e por factos 

 

 0 INICIAÇÃO REALIZAÇÃO MATURIDADE 

DEFINIÇÃO  O nível de iniciação 
não atingido. 

Os processos são identificados e 
geridos. 

A implementação da estratégia e do 
planeamento da organização é 
facilitada e assegurada através de 
processos. 

Os processos são melhorados de 
forma contínua em termos de 
eficácia, com base na medição do 
desempenho interno, bench 
learning e/ou benchmarking. 

EXEMPLOS  Uma forma de pensar, orientada 
para os processos, foi iniciada no 
seio da organização. 

Os processos-chave – relacionados 
com as áreas de resultados 
relevantes – foram identificados. 

A organização completou a 
identificação de todos os processos-
chave. 

Os processos-chave têm 
responsáveis claramente definidos. 

As metas para os processos-chave 
são alinhadas com a estratégia e o 
planeamento da organização.   

A organização mede os resultados 
dos processos-chave relacionando-
os com as metas. 

A organização definiu as bases para 
um sistema de informação para 
apoiar o processo de gestão. 

A organização possui uma visão 
detalhada de todos os processos 
através de um sistema de 
informação (incluindo processos de 
gestão, operacionais e de apoio). 

Todos esses processos são 
monitorizados em relação aos 
resultados e melhorados de uma 
forma regular.  

Os colaboradores conhecem os 
processos em que estão envolvidos 
e as metas desses processos.  

Existem procedimentos para 
assegurar que as metas são 
desdobradas e os resultados são 
utilizados para melhorar. 
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5. Desenvolvimento e envolvimento das pessoas 

 

 0 INICIAÇÃO REALIZAÇÃO MATURIDADE 

DEFINIÇÃO  O nível de iniciação 
não atingido. 

A organização adota iniciativas para 
desenvolver e envolver os 
colaboradores. 

A organização desenvolve 
competências e envolve os 
colaboradores de uma forma 
estruturada para melhorar 
produtos, serviços e processos.  

A organização cria um ambiente de 
trabalho caracterizado pela partilha 
de valores e por uma cultura de 
confiança, abertura, empowerment 
e reconhecimento. 

EXEMPLOS  Um portfólio de formação é 
apresentado, o qual tem em 
consideração as necessidades dos 
colaboradores para um maior 
desenvolvimento das suas 
competências.  

A organização reconhece a 
importância de envolver os 
colaboradores nos processos de 
tomada de decisão. 

Os colaboradores são encorajados a 
expressar as suas opiniões sobre o 
desenvolvimento organizacional. 

A organização identifica e 
desenvolve as competências 
necessárias, preparando assim os 
colaboradores para se adaptarem às 
mudanças; 

A organização:  
 proporciona diferentes tipos de 

formação e desenvolve 
competências;  

 mede e melhora a satisfação e 
motivação dos colaboradores;  

 promove a mobilidade interna;  
 envolve de uma forma ativa os 

colaboradores na melhoria dos 
produtos, serviços e processos. 

A organização reconhece e 
recompensa os colaboradores de 
forma a construir o compromisso e a 
encorajar a sua lealdade à 
organização. 

A organização: 
 elabora uma política de recursos 

humanos, que está de acordo 
com a estratégia e o 
planeamento, envolvendo os 
colaboradores; 

 estabelece um ciclo regular no 
que diz respeito ao 
desenvolvimento dos 
colaboradores (apreciação , 
formação e diálogo);  

 envolve os colaboradores no 
desenvolvimento de estratégias e 
planos de ação, encorajando-os a 
formularem e   implementarem 
ideias para a melhoria. 
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6. Aprendizagem, melhoria e inovação contínuas 

 

 0 INICIAÇÃO REALIZAÇÃO MATURIDADE 

DEFINIÇÃO  O nível de iniciação 
não atingido. 

A organização aprende a partir das 
suas atividades e desempenho e 
procura oportunidades de 
melhoria.   

A organização promove a melhoria 
continua através da partilha de 
conhecimentos e tendo em conta as 
sugestões dos colaboradores. 

A organização desafia de forma 
sistemática o status quo, encoraja, 
aceita e integra a inovação e 
compara de forma regular o seu 
desempenho com o de outras 
organizações. 

EXEMPLOS  Existe uma avaliação do 
desempenho em áreas relevantes de 
resultados.  

A gestão iniciou um diálogo com 
outras organizações para indagar 
como é que elas trabalham.  

Foram iniciadas melhorias baseadas 
na avaliação interna e na 
observação externa. 

No que diz respeito às melhorias, a 
organização começa a incorporar os 
princípios do ciclo PDCA.  

A organização troca experiências 
com outras organizações. 

A organização identifica 
oportunidades e obstáculos à 
inovação e à aprendizagem. 

De uma forma regular, os 
colaboradores apoiam as melhorias 
contínuas, realizando, por exemplo, 
autoavaliações. 

A gestão encoraja os colaboradores 
a responsabilizarem-se pelas ações 
de melhoria.  

A gestão reconhece a importância 
da renovação da estratégia e da 
modernização para enfrentar 
desafios futuros, relacionados, por 
exemplo, com as necessidades dos 
clientes, de recrutamento, de 
manutenção e exigências políticas. 

A organização desenvolve bench-
learning, interna e externamente.  

Os projetos são desenvolvidos de 
acordo com as fases do ciclo PDCA.  

A organização utiliza métodos 
criativos para desenvolver iniciativas 
de melhoria que geram valor 
acrescentado.   
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7. Desenvolvimento de parcerias 

 

 0 INICIAÇÃO REALIZAÇÃO MATURIDADE 

DEFINIÇÃO  O nível de iniciação 
não atingido. 

A organização identifica os seus 
parceiros. 

A organização estabelece parcerias, 
de forma a alcançar vantagens 
mútuas. 

A organização gere as parcerias 
numa situação win-win (ganhos 
mútuos) para alcançar valor 
acrescentado e para otimizar a 
utilização dos recursos. 

EXEMPLOS  A gestão é consciente da 
importância das relações externas e 
das parcerias que a organização 
mantém.  

Estão identificadas as relações 
externas e parcerias mais 
importantes. 

A organização estabelece diferentes 
tipos de cooperação com atores 
externos.  

A gestão tem uma noção clara das 
mais importantes relações externas 
e parcerias e das possibilidades de 
desenvolvimento destas, baseando-
se na identificação clara dos 
benefícios mútuos.  

A organização está empenhada em 
formalizar parcerias chave. 

Os colaboradores estão conscientes 
que as relações externas e as 
parcerias são importantes para as 
funções que desempenham. 

A organização estabelece, de forma 
sistemática, relações de parceria 
com todos os parceiros importantes.  

Realizam-se com regularidade 
avaliações da eficácia e eficiência 
das parcerias existentes e são 
implementadas melhorias.  

A organização empenha-se na 
procura de novos parceiros.  
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8. Responsabilidade social corporativa  

 

 0 INICIAÇÃO REALIZAÇÃO MATURIDADE 

DEFINIÇÃO  O nível de iniciação 
não atingido. 

A organização está consciente do 
seu impacto social e ambiental.  

A organização está ativamente 
envolvida em atividades 
relacionadas com a 
responsabilidade social e a 
sustentabilidade ecológica. 

 A organização corresponde ou 
excede as maiores expectativas e 
exigências da comunidade local e - 
quando é o caso - da comunidade 
global. 

EXEMPLOS  A organização estabelece uma 
diferença entre a sua missão e a sua 
responsabilidade social corporativa 
enquanto instituição pública. 

A organização identifica as áreas de 
impacto, em termos de questões 
sociais, económicas e ecológicas e o 
seu impacto nos media.  

A organização trabalha em projetos 
mutuamente benéficos sobre 
questões sociais. 

A organização começou a 
implementar iniciativas que têm 
impacto nas questões sociais, 
económicas e ecológicas e têm 
também impacto nos media. 

A gestão tem uma visão clara sobre 
questões relevantes, no que diz 
respeito à responsabilidade social 
corporativa e os colaboradores 
partilham esta visão.  

A organização integra esta visão nos 
planos de ação e na sua estratégia.  

A organização promove 
oportunidades e desenvolve 
iniciativas para trabalhar em 
projetos mutuamente benéficos 
com a sociedade. 

A organização avaliou a 
responsabilidade social corporativa 
e a sustentabilidade ecológica em 
algumas áreas e os resultados foram 
discutidos. 

 


