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 119 entidades responderam ao inquérito (83% de taxa de resposta).  

 44% das entidades considera a CAF “Um excelente sistema de gestão da qualidade para as 
organizações públicas” e 23% “Um guia europeu de Boa Governação das organizações públicas”. 

 Do total de respondentes, 93% conhece o modelo CAF, apenas 7 organizações referem não 
conhecer a CAF. 

 Do número de organizações que responderam ao inquérito (119), 21 aplicaram o modelo CAF 
(17.6%) e 98 não aplicaram (82.4%). 

 44.5% (53) das organizações inquiridas pretende aplicar o modelo CAF nos próximos três anos. 

 37.6% dos respondentes referem conhecer o Processo de Feedback Externo da CAF, sendo 
desconhecido para 62.4% das entidades.  

 Do universo de respondentes, 30% pretende candidatar-se ao reconhecimento externo associado 
à CAF nos próximos três anos. 

 Das 12 áreas governativas, 8 compreendem entidades com experiência na utilização do modelo 
CAF e 11 perspetivam ter novos casos de aplicação da CAF nos próximos três anos. 

 As secretarias-gerais são o tipo de entidade que mais utilizou, até ao presente, a CAF. 

 Nos próximos três anos, de acordo com as respostas obtidas, os institutos públicos são o tipo de 
organização que terá o maior número de novos casos de aplicação da CAF. 

Principais conclusões  

 A CAF continua a ser um instrumento apelativo para melhorar o desempenho das organizações 
públicas, constituindo um fator facilitador a existência de sistemas de incentivos associados (ex. 
SAMA). 

 A experiência de aplicação da CAF é relevante para os serviços. 55.6% dos respondentes avalia 
essa relevância com um valor ≥ 8 (escala 1-10), não existindo respostas abaixo de 5 valores. 

Principais recomendações 

 Integrar a estratégia de promoção da CAF no contexto das políticas públicas em curso para 
melhorar a gestão pública, associando, sempre que possível, a sistemas de incentivos. 

 Desenvolver respostas para minimizar as dificuldades de utilização do modelo. 

 Promover o desenvolvimento de projetos colaborativos de aplicação da CAF dentro das áreas 
governativas interessadas. 

 Dar continuidade ao presente estudo, designadamente ao nível das organizações que já aplicaram 
a CAF, no sentido de perceber o impacto, os constrangimentos e os fatores críticos de sucesso. 
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ENQUADRAMENTO 

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) é a entidade, a nível 

nacional, responsável pela promoção e acompanhamento da utilização do modelo 

Common Assessment Framework/CAF (Estrutura Comum de Avaliação), nos termos da 

alínea l) do artigo 5º da Portaria nº 111/2012, de 27 de abril. 

No contexto destas atribuições, inquiriu 143 serviços e organismos da administração 

central, com o objetivo de conhecer o grau de utilização do modelo de autoavaliação 

CAF. 

Apresentam-se neste relatório os resultados apurados.  

METODOLOGIA 

Em 21 de junho de 2018, a DGAEP remeteu, via correio eletrónico, a 143 serviços e 

organismos da administração central, com registo no Sistema de Informação de 

Organização do Estado (SIOE), um inquérito para efeitos de levantamento do grau de 

utilização do modelo CAF nas organizações públicas. 

O modelo de questionário continha 14 questões de resposta fechada e uma questão 

aberta para comentários/sugestões/lições aprendidas/recomendações (ver estrutura 

no Anexo I). 

Para potenciar o máximo número de respostas, a DGAEP contou com a colaboração 

ativa da Rede CAF criada no 1º semestre de 2018, constituída por representantes das 

Secretarias-Gerais, pontos focais para efeitos de articulação com a DGAEP sobre este 

tema. 

No final do questionário foi solicitado às organizações respondentes, utilizadoras do 

modelo CAF, que indicassem a sua disponibilidade para participar num segundo estudo 

mais aprofundado sobre o impacto da aplicação da CAF. 

As respostas foram rececionadas entre 21.06.2018 e 31.07.2018. A lista de entidades 

respondentes encontra-se no Anexo II.  

Os dados foram tratados de forma agregada, contudo, a resposta ao questionário 

contemplou a autorização da organização respondente para a publicitação do nome da 

entidade que aplicou a CAF e do(s) ano(s) de aplicação do modelo, informação que 

apresentamos no Anexo III.  
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RESULTADOS 

1. Resultados gerais do inquérito  

O inquérito aplicado a 143 organizações da administração central do Estado resultou em 

119 inquéritos válidos respondidos, o que corresponde a uma taxa de resposta de 83%.  

Quadro 1 – Taxa de resposta ao inquérito 

Informações gerais  

Nº questionários enviados 143 
Nº questionários respondidos válidos 119 
Nº questionários respondidos inválidos 2 

Taxa de resposta (questionários válidos) 83% 

 

2. O que é a CAF para as organizações públicas  

A CAF é considerada, pela maioria dos respondentes, “Um excelente sistema de gestão 

da qualidade para as organizações públicas” (44%) e “Um guia europeu de Boa 

Governação das organizações públicas” (23%). É curioso notar que 10% dos 

respondentes consideram que a CAF é “Um instrumento para cumprir o previsto no 

sistema de avaliação de desempenho das organizações no que respeita à componente 

de autoavaliação (SIADAP 1)”. 

Gráfico 1 –A CAF é… 
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3. Grau de aplicação da CAF 

Do total de organizações que responderam ao questionário (119), 93% conhece o 

modelo CAF. Apenas 7 organizações referem não conhecer a CAF. Apesar das respostas 

verificou-se, pela análise do total das respostas ao inquérito, que 5 organizações 

entendiam que o modelo CAF consistia na aplicação dos questionários de satisfação 

recomendados pelo Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços, através do 

Documento de Orientação Técnica de 12.01.2009, no âmbito do SIADAP 1. Nestes 5 

casos a DGAEP remeteu uma mensagem de correio eletrónico aos serviços 

respondentes onde apresentou o modelo CAF e solicitou o envio de nova resposta ao 

questionário. Três das cinco organizações reenviaram uma nova resposta. Duas 

organizações não submeteram novo questionário tendo a DGAEP considerado estes 

questionários inválidos.  

Gráfico 2 – Conhecimento do modelo CAF 

 

Os respondentes referem ter tido conhecimento do modelo CAF através de diversos 

meios. O primeiro mais assinalado é “Através da DGAEP” (41.1%).   

Gráfico 3 – Meios através dos quais teve conhecimento do modelo CAF 
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Do número de organizações que responderam ao inquérito (119), 21 aplicaram o 

modelo CAF (17.6%) e 98 não aplicaram (82.4%).  

 

Gráfico 4 – Aplicação do modelo CAF 

 

 

O ano com maior número de casos de aplicação da CAF identificados é 2004 (8 casos; 

25% do total), o que coincide com um período em que a aplicação da CAF foi tornada 

obrigatória para todos os serviços e organismos deste Ministério, por despacho do 

membro do Governo responsável pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social (MTSSS). Curiosamente, nem todas as entidades do MTSSS referiram 

ter experiência na aplicação da CAF, eventualmente devido à mudança de equipas que 

fez perder a memória organizacional ou, ainda, devido a reestruturações orgânicas 

entretanto ocorridas.  

O ano de 2018 (autoavaliações “Em curso”) volta a ter um aumento de aplicações da 

CAF (6 casos; 18.8% do total). Destes 6 casos, 3 resultam do regime de incentivos 

aprovado pelo Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração 

Pública (Aviso nº 3/SAMA2020/2016). No quadro deste Sistema, a Operação Pré-

formatada 3 (Capacitação e Metodologias de Gestão da Qualidade e Gestão de 

Processos, Subprojecto A – Implementação do modelo de autoavaliação CAF na 

Administração Pública) teve 14 candidaturas aprovadas, algumas das quais iniciaram a 

sua implementação no início de 2018. As restantes terão tido início, eventualmente, no 

17,6%

82,4%

SIM NÃO
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segundo semestre do corrente ano, não sendo ainda evidentes, estes casos, nos 

resultados apurados.  

Da leitura detalhada destes dois anos específicos, 2004 e 2018 respetivamente com 8 e 

6 casos de aplicação da CAF identificados no presente estudo, verificámos que os dados 

estão aquém da realidade, já que em 2004, 18 entidades do MTSSS aplicaram a CAF e, 

em 2018, 14 entidades obtiveram aprovação de incentivos para a aplicação da CAF.  

Verificámos também que 5 serviços que não assinalam na resposta ao inquérito ter 

realizado autoavaliações com base na CAF, estão, contudo, registados nas bases de 

dados do European Institute of Public Administration (EIPA) e/ou da DGAEP como 

utilizadores da CAF. Consideramos, novamente, as hipóteses de perda de memória 

organizacional ou ainda reestruturações orgânicas entretanto ocorridas. 

Recordamos que, nesta data, Portugal tem registadas 771 aplicações da CAF por parte 

de 425 organizações (site CAF), sendo que deste conjunto, 43 respeitam a entidades da 

administração central do Estado, entre as quais se encontram entidades entretanto 

extintas ou reestruturadas.  

Gráfico 5 – Número de vezes em que a CAF foi aplicada por anos 
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4. Experiências de aplicação da CAF 

As equipas de autoavaliação beneficiaram, na maioria, de formação sobre CAF (81%). 

Esta formação, em 38.1% dos casos, teve uma duração superior a 30 horas.  

Gráfico 6 – Formação da equipa de autoavaliação 

 

 

No que respeita ao apoio de entidades externas para levar a cabo o exercício de 

autoavaliação, 38.1% dos respondentes refere ter recorrido a entidades externas para 

aplicação da CAF “Sempre”, “Na maioria das situações” ou “Algumas vezes”. Por outro 

lado, 61.9% indica que nunca o fez. 

Gráfico 7 – Apoio de entidades externas para aplicar a CAF  

 

Foi solicitado às organizações inquiridas que avaliassem, genericamente, a relevância 

da(s) experiência(s) de aplicação da CAF, através de uma escala entre 1 e 10, em que 1 

correspondia a “Nada relevante” e 10 a “Muito relevante”. Destaca-se que: i) não foram 
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assinaladas respostas abaixo de 5 valores; ii) o nível de avaliação mais escolhido foi o 8 

(33.3%) e iii) 55.6% dos respondentes considera que a experiência merece uma 

avaliação igual ou superior a 8.  

Gráfico 8 – Relevância da(s) experiência(s) de aplicação da CAF 

 

 

5. Perspetivas futuras sobre a aplicação da CAF 

Questionou-se as organizações inquiridas sobre a intenção de utilizar o modelo nos 

próximos 3 anos. Considerando o total de respostas a esta questão (119), 44.5% 

(gráficos 9 e 10) pretendem aplicar o modelo CAF nos próximos três anos, ou seja, 

existem 53 organizações com vontade de iniciar processo de autoavaliação com base na 

CAF. Se considerarmos apenas o universo de organizações que já aplicaram a CAF, 57.1% 

dos utilizadores pretendem voltar a aplicar a CAF nos próximos 3 anos. 

Quadro 2 – Previsão de aplicação da CAF nos próximos 3 anos 

Prevê aplicar a CAF nos 
próximos 3 anos? 

A organização não aplicou 
o modelo CAF 

A organização aplicou o 
modelo CAF 

N % N % 

Sim 41 41,8 12 57,1 

Não 57 58,2 9 42,9 

Totais 98  21  
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Gráfico 9 – Previsão de aplicação da CAF nos 
próximos 3 anos (%) 

Gráfico 10 – Previsão de aplicação da CAF nos 
próximos 3 anos (Nº) 

  

 

Consideradas globalmente todas as respostas, os principais motivos para as 

organizações considerarem a hipótese de aplicar a CAF nos próximos três anos são: 

“Encontrar oportunidades de melhoria” (20%), “Melhorar o desempenho” (19%) e 

“Contribuir para a avaliação do desempenho da instituição” (16%). 

 

Gráfico 11 – Motivos para aplicar a CAF nos próximos 3 anos 
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Apresentamos em seguida gráficos que ilustram o primeiro, segundo e terceiro motivos 

assinalados.  

 

Gráfico 12  – Primeiro motivo para aplicar a CAF nos próximos 3 anos 

 

 

Gráfico 13 – Segundo motivo para aplicar a CAF nos próximos 3 anos 
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Gráfico 14 – Terceiro motivo para aplicar a CAF nos próximos 3 anos 

 

 

Relativamente aos motivos para as organizações NÃO preverem a aplicação da CAF nos 

próximos 3 anos, se considerarmos globalmente todas as respostas, estes motivos são: 

“A organização não tem recursos humanos disponíveis para a equipa de autoavaliação” 

(25%), “Outros” (17%) e “Não tem competências técnicas internas para aplicar a CAF” 

(15%). 

Gráfico 15 – Motivos para NÃO aplicar a CAF nos próximos 3 anos 
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Gráfico 16 – Primeiro motivo para NÃO aplicar a CAF nos próximos 3 anos 

 

Gráfico 17 – Segundo motivo para NÃO aplicar a CAF nos próximos 3 anos 

 

Gráfico 18 – Terceiro motivo para NÃO aplicar a CAF nos próximos 3 anos 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

O modelo CAF é complexo

O modelo CAF não tem interesse

Insuficiente oferta formação s/ CAF

A org. não tem RH motivados p/ CAF

A org. não tem informação sobre a CAF

A org. não tem compet. técnic. internas

Outros

A org. não tem RH disponív. p/ a EAA

A organização utiliza outro SGQ

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

O modelo CAF não tem interesse

A org. não tem informação sobre a CAF

A organização utiliza outro SGQ

A org. não tem RH motivados p/ CAF

Insuficiente oferta formação s/ CAF

O modelo CAF é complexo

Outros

A org. não tem compet. técnic. internas

A org. não tem RH disponív. p/ a EAA

0% 5% 10% 15% 20% 25%

A org. não tem informação sobre a CAF

A organização utiliza outro SGQ

A org. não tem RH disponív. p/ a EAA

O modelo CAF não tem interesse

Insuficiente oferta formação s/ CAF

Outros

A org. não tem compet. técnic. internas

O modelo CAF é complexo

A org. não tem RH motivados p/ CAF



 

16 

Considerando apenas o universo de entidades que referiu ter aplicado a CAF (21), 

importa perceber se estas entidades querem voltar a repetir a aplicação da CAF e, não 

querendo, quais os principais motivos.  

Gráfico 19 – Utilizadores da CAF - Previsão de aplicação da CAF nos próximos 3 anos  

 

Gráfico 20 – Utilizadores da CAF: primeiro motivo para voltar a aplicar a CAF 

 

Gráfico 21 – Utilizadores da CAF: primeiro motivo para NÃO voltar a aplicar a CAF 

 

Na categoria “Outros”, assinaladas por duas entidades, encontramos os seguintes 

comentários: i) “Não se afigura oportuno para a organização a implementação deste 

modelo”; ii) "O modelo encontra-se, de certa forma, ultrapassado face à dinâmica da 

gestão atual e à constante necessidade de adaptação e mudança". 
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6. Reconhecimento Externo dos processos de aplicação da CAF 

O reconhecimento externo é considerado importante por 100% das organizações 

respondentes, sendo que 81% classifica esta importância, numa escala de 1 a 10, com 8 

ou mais pontos.   

 

Gráfico 22 – Importância atribuída ao reconhecimento externo 

 

 

Os utilizadores do modelo CAF podem ver reconhecidos os seus esforços na melhoria do 

desempenho dos serviços através do Processo de Feedback Externo da CAF, 

implementado nas administrações públicas europeias e coordenado, em Portugal, pela 

DGAEP, que assume a responsabilidade de Organizador Nacional deste Processo.  

Os principais objetivos do Processo de Feedback Externo são os seguintes: i) apoiar a 

qualidade da implementação do modelo CAF e o seu impacto na organização; ii) aferir 

se a organização está a assimilar os valores da TQM como resultado da aplicação da CAF 

e iii) apoiar e renovar o entusiasmo na organização para a melhoria contínua. 

O Processo de Feedback Externo da CAF incide sobre três pilares fundamentais: 1) a 

qualidade da implementação do modelo CAF na organização; 2) a forma como as ações 

de melhoria foram planeadas e implementadas; 3) a assimilação de uma cultura de 

excelência (princípios TQM) na gestão pública. 
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Questionadas as organizações sobre o Processo de Feedback Externo da CAF, 37.6% dos 

respondentes referem conhecer este processo, sendo desconhecido para 62.4% das 

entidades. Do universo de respondentes, 30% pretende candidatar-se a este 

reconhecimento nos próximos três anos. 

 

Gráfico 23 – Percentagem de organizações que conhece o processo de reconhecimento externo 
associado à CAF  

 

 

Gráfico 24 – Percentagem de organizações que prevêm canditatar-se ao processo de 
reconhecimento externo associado à CAF  
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7. A CAF por áreas governativas 

Analisados os dados por áreas governativas, foram selecionadas algumas questões para 

análise e tratamento comparativo, as quais podem ser relevantes para o 

desenvolvimento de estratégias de promoção da CAF à medida de cada setor e em 

função das suas experiências, expectativas e perspetivas futuras.  

Começamos por apresentar o grau de resposta de cada área governativa ao inquérito, 

seguindo-se a representação gráfica quer do grau de aplicação do modelo CAF, quer da 

vontade de utilização da CAF nos próximos 3 anos, de acordo com o mesmo critério. 

 

Quadro 3 – Taxa de resposta ao inquérito por área governativa 

ÁREAS GOVERNATIVAS 
Nº 

questionários 
enviados 

Nº 
questionários 
respondidos 

Nº 
questionários 
respondidos 

válidos 

Taxa de 
resposta 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA 
4 4 4 100% 

AGRICULTURA E MAR 
16 12 12 75% 

AMBIENTE 
5 3 3 60% 

DEFESA 
7 6 6 86% 

ECONOMIA 
11 9 9 82% 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR 
13 12 11 92% 

FINANÇAS 
10 9 9 90% 

JUSTIÇA 
10 9 9 90% 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
8 5 4 63% 

PRESIDÊNCIA CONSELHO DE MINISTROS 
28 27 27 96% 

SAÚDE 
17 13 13 76% 

SOLIDARIEDADE, TRABALHO, SEG.SOCIAL 
14 12 12 86% 

TOTAIS 143 121 119 83% 

Nota: A Presidência de Conselho de Ministros inclui as seguintes áreas governativas: cultura, planeamento 
e infraestruturas e modernização administrativa. 
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Gráficos 25 a 36 – Aplicação do modelo CAF por área governativa 

 

25-Administração Interna 26-Agricultura e Mar 27-Ambiente 

   

28-Defesa 29-Economia 30-Educação 

   

31-Finanças 32-Justiça 33-Negócios Estrangeiros 

   

34-Presidência do Conselho de 
Ministros 

35-Saúde 
36-Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social 

   

Nota: A Presidência de Conselho de Ministros inclui as seguintes áreas governativas: cultura, planeamento 
e infraestruturas e modernização administrativa. 
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Gráficos 37 a 48 – Previsão de aplicação do modelo CAF nos próximos 3 anos por área 
governativa 

 

37-Administração Interna 38-Agricultura e Mar 39-Ambiente 

   

40-Defesa 41-Economia 42-Educação 

   

43-Finanças 44-Justiça 45-Negócios Estrangeiros 

   

46-Presidência do Conselho de 
Ministros 

47-Saúde 
48-Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social 

   

Nota: A Presidência de Conselho de Ministros inclui as seguintes áreas governativas: cultura, planeamento 
e infraestruturas e modernização administrativa. 
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Das 12 áreas governativas identificadas, 8 compreendem entidades com experiência na 

utilização do modelo CAF (gráficos 25 a 36 e 49), destacando-se, em especial, o MTSSS 

onde 50% das organizações referem ter esta experiência, apesar deste número estar 

aquém do esperado já que, em 2004, por despacho ministerial, todas as entidades deste 

Ministério aplicaram a CAF.  

 

Gráfico 49 – Percentagem de casos de aplicação da CAF por área governativa 

 

Nota: A Presidência de Conselho de Ministros inclui as seguintes áreas governativas: cultura, planeamento 
e infraestruturas e modernização administrativa. 

 

Conforme se pode verificar nos gráficos 37 a 48 e 50, a quase totalidade das áreas 

governativas perspetiva ter casos de aplicação da CAF nos próximos três anos. Destaca-

se a área das Finanças onde 89% (8) das organizações respondentes (no total de 9) 

preveem a utilização do modelo CAF no prazo de três anos.  
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Gráfico 50 – Previsão de aplicação da CAF nos próximos 3 anos 

 

Nota: A Presidência de Conselho de Ministros inclui as seguintes áreas governativas: cultura, planeamento 
e infraestruturas e modernização administrativa. 

 

Destacam-se ainda, pela sua dimensão, a área da Saúde, onde 7 das 13 entidades 

respondentes (correspondente a 54%) afirmam que pretendem aplicar a CAF nos 

próximos três anos, e ainda as áreas governativas tuteladas pela Presidência de 

Conselho de Ministros, onde 14 das 27 entidades inquiridas respondentes 

(correspondente a 52%) afirmam prever aplicar a CAF nos próximos 3 anos.   
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8. A CAF por tipo de organização 

Analisados os dados por tipo de organização, foram selecionadas algumas questões para 

análise e tratamento comparativo, de modo a conhecermos, com mais detalhe, o tipo 

de organizações que mais aplica a CAF ou que prevê aplicar num futuro próximo.  

 
Quadro 4 – Taxa de resposta ao inquérito por tipo de organização 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO 
Nº 

questionários 
enviados 

Nº 
questionários 
respondidos 

Nº questionários 
respondidos 

válidos 

Taxa de 
resposta 

direção regional1 14 11 11 79% 

direção-geral 49 42 41 84% 

inspeção-geral 12 10 10 83% 

instituto público 57 48 47 82% 

secretaria-geral 11 10 10 91% 

TOTAIS 143 121 119  

 
Quadro 5 – Percentagem de casos de aplicação da CAF com referência ao total do universo 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO 
Nº questionários 

respondidos 
Nº organizações que 

já aplicou a CAF 

% organizações que já 
aplicou a CAF com 

referência ao total do 
universo (119) 

direção regional 11 1 5% 

direção-geral 41 5 24% 

inspeção-geral 10 0 0% 

instituto público 47 8 38% 

secretaria-geral 10 7 33% 

TOTAIS 119 21 100% 

 
Quadro 6 – Percentagem de casos de aplicação da CAF por tipo de organização 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO 
Nº questionários 

respondidos 
Nº organizações que 

já aplicou a CAF 

% organizações que já 
aplicou a CAF por tipo 

de organização 

direção regional 11 1 9% 

direção-geral 41 5 12% 

inspeção-geral 10 0 0% 

instituto público 47 8 17% 

secretaria-geral 10 7 70% 

TOTAIS 119 21 - 

                                                           
1 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional; Direções Regionais da Agricultura e Pescas e 
Direções Regionais de Cultura 
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Gráfico 51 – Percentagem de casos de aplicação da CAF por tipo de organização 

 

 

Se tivermos em conta o conjunto de entidades inquiridas por tipo de organização 

(direção-geral, instituto público, secretaria-geral, inspeção-geral ou direção regional), 

verificamos que as secretarias-gerais são o tipo de entidade que mais utilizou, até ao 

presente, o modelo CAF, já que 70% das secretarias-gerais refere ter tido ou ter em 

curso uma experiência de autoavaliação com a CAF.  

 

Quadro 7 – Previsão de aplicação da CAF nos próximos 3 anos com referência ao total do 

universo 

Tipo de organização 
Nº questionários 

respondidos válidos 

Nº organizações que 
pretende aplicar a CAF 
nos próximos 3 anos 

% organizações que 
pretende aplicar a CAF nos 

próximos 3 anos com 
referência ao total do 

universo 

direção regional 11 7 13% 

direção-geral 41 13 25% 

inspeção-geral 10 3 6% 

instituto público 47 22 42% 

secretaria-geral 10 8 15% 

 119 53 100% 
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Nos próximos três anos, de acordo com as respostas obtidas, os institutos públicos são 

o tipo de organização que terá o maior número de novos casos de aplicação da CAF, se 

analisarmos em conjunto as respostas das organizações que preveem aplicar a CAF (53).  

 

Quadro 8 – Previsão de aplicação da CAF nos próximos 3 anos por tipo de organização 

Tipo de organização 
Nº questionários 

respondidos válidos 

Nº organizações que 
pretende aplicar a CAF 
nos próximos 3 anos 

% organizações que 
pretende aplicar a CAF nos 
próximos 3 anos por tipo 

de organização 

direção regional 11 7 64% 

direção-geral 41 13 32% 

inspeção-geral 10 3 30% 

instituto público 47 22 47% 

secretaria-geral 10 8 80% 

 119 53 100% 

 

Analisando as respostas por tipo de organização, verificamos que as secretarias-gerais 

se mantêm no universo de entidades que se perspetiva ter mais adesões ao modelo CAF. 

 

Gráfico 52 – Previsão de aplicação da CAF nos próximos 3 anos por tipo de organização 
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Quadro 9 – Aumento previsível de casos de aplicação da CAF por tipo de organização 

Tipo de organização 
% organizações que já 

aplicou a CAF 

% organizações que 
pretende aplicar a CAF 
nos próximos 3 anos 

Taxa de crescimento  

direção regional 9% 64% +55% 

direção-geral 12% 32% +20% 

inspeção-geral 0% 30% +30% 

instituto público 17% 47% +30% 

secretaria-geral 70% 80% +10% 

 119 53 - 

 

Gráfico 53 – Aumento previsível de casos de aplicação da CAF por tipo de organização 

 

 

Se analisarmos as intenções de aplicação da CAF nos próximos três anos, por tipo de 

organização, verificamos que os maiores crescimentos poderão verificar-se ao nível das 

direções regionais (+55%), das inspeções-gerais e direções-gerais (+30% cada). Destaca-

se, em especial, o crescente interesse manifestado pelas inspeções-gerais. Tendo sido 

inquiridas 12 inspeções-gerais, das quais 10 responderam ao inquérito (83%), verifica-

se que 3 (30%) responderam afirmativamente à questão sobre a previsão de aplicação 

da CAF no prazo de três anos.  
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Por fim, prevê-se que as secretarias-gerais se mantenham no “pelotão da frente” dos 

utilizadores da CAF, o que poderá ser um dado interessante se tivermos em conta que 

compete às secretarias-gerais, nos termos da al. d), do nº 1, do artº 31, da Lei n.º 4/2004, 

de 15 de janeiro “estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a 

promover, de forma permanente e sistemática, a inovação, modernização e a política de 

qualidade, no âmbito do ministério”, e se considerarmos que a utilização do modelo CAF 

é um instrumento que pode auxiliar os serviços na resposta aos desafios da inovação, 

modernização e qualidade. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O inquérito teve como objetivo conhecer o grau de utilização do modelo de 

autoavaliação CAF na administração central do Estado. 

Apresentamos em seguida as principais conclusões: 

Resultados gerais do 
inquérito 

Inquérito aplicado a 143 organizações da administração central do Estado 
que resultou em 119 inquéritos válidos respondidos. 

Taxa de resposta = 83% 

O que é a CAF para 
as organizações 
públicas 

“Um excelente sistema de gestão da qualidade para as organizações 
públicas” (44%). 

“Um guia europeu de Boa Governação das organizações públicas” (23%). 

Grau de aplicação da 
CAF 

Do total de organizações que responderam ao questionário (119), 93% 
conhece o modelo CAF. Apenas 7 organizações referem não conhecer a CAF. 

Do número de organizações que responderam ao inquérito (119), 21 
aplicaram o modelo CAF (17.6%) e 98 não aplicaram (82.4%). 

Experiências de 
aplicação da CAF 

FORMAÇÃO: as equipas de autoavaliação beneficiaram, na maioria, de 
formação sobre CAF (81%). Esta formação, em 38,1% dos casos, teve uma 
duração superior a 30 horas. 

APOIO DE ENTIDADES EXTERNAS: 38.1% dos respondentes refere ter 
recorrido a entidades externas para aplicação da CAF sempre, na maioria das 
situações ou às vezes, 61.9% refere que nunca o fez. 

RELEVÂNCIA DA EXPERIÊNCIA: numa escala entre 1 e 10, em que 1 
correspondia a “Nada relevante” e 10 a “Muito relevante” i) não foram 
assinaladas respostas abaixo de 5 valores; ii) o nível de avaliação mais 
escolhido foi o 8 (33.3%) e iii) 55.6% dos respondentes considera que a 
experiência merece uma avaliação igual ou superior a 8. 

Perspetivas futuras 
sobre a aplicação da 
CAF 

44,5% (53) das organizações inquiridas pretende aplicar o modelo CAF nos 
próximos três anos. 

Os principais motivos para as organizações considerarem a hipótese de 
aplicar a CAF nos próximos três anos são: 

 “Encontrar oportunidades de melhoria” (20%); 

 “Melhorar o desempenho” (19%), e 

 “Contribuir para a avaliação do desempenho da instituição” (16%). 

Os principais motivos para as organizações não preverem a aplicação da CAF 
nos próximos 3 anos são:  

 “A organização não tem recursos humanos disponíveis para integrar 
a equipa de autoavaliação” (25%); 

 “Outros” (17%), e 

 “Não tem competências técnicas internas para aplicar a CAF” (15%). 
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Reconhecimento 
Externo dos 
processos de 
aplicação da CAF 

O reconhecimento externo é considerado importante por 100% das 
organizações respondentes, sendo que 81% classifica esta importância, 
numa escala de 1 a 10, com 8 ou mais pontos.   

37.6% dos respondentes referem conhecer o Processo de Feedback Externo 
da CAF, sendo desconhecido para 62.4% das entidades.  

Do universo de respondentes, 30% pretende candidatar-se a este 
reconhecimento nos próximos três anos. 

A CAF por áreas 
governativas 

Das 12 áreas governativas identificadas, 8 compreendem entidades com 
experiência na utilização do modelo CAF. 

A quase totalidade das áreas governativas perspetiva ter casos de aplicação 
da CAF nos próximos três anos. Destaca-se a área das Finanças onde 89% (8) 
das organizações respondentes (no total de 9) preveem a utilização do 
modelo CAF no prazo de três anos. Destacam-se ainda, pela dimensão, a área 
da Saúde, onde 7 das 13 entidades respondentes (correspondente a 54%) 
afirmam que pretendem aplicar a CAF nos próximos três anos, e ainda as 
áreas governativas tuteladas pela Presidência do Conselho de Ministros, 
onde 14 das 27 entidades inquiridas respondentes (correspondente a 52%) 
afirmam prever aplicar a CAF nos próximos 3 anos. 

A CAF por tipo de 
organização 

Se tivermos em conta o conjunto de entidades inquiridas por tipo de 
organização (direção-geral, instituto público, secretaria-geral, inspeção-geral 
ou direção regional), verificamos que as secretarias-gerais são o tipo de 
entidade que mais utilizou, até ao presente, o modelo CAF, já que 70% das 
secretarias-gerais referem ter tido ou ter em curso uma experiência de 
autoavaliação com a CAF. 

Nos próximos três anos, de acordo com as respostas obtidas, os institutos 
públicos são o tipo de organização que terá o maior número de novos casos 
de aplicação da CAF, se analisarmos em conjunto as respostas das 
organizações que preveem aplicar a CAF (53). 

Se analisarmos as intenções de aplicação da CAF nos próximos três anos, por 
tipo de organização, verificamos que os maiores crescimentos poderão 
verificar-se ao nível das direções regionais (+55%), das inspeções-gerais e 
direções-gerais (+30% cada), embora se preveja que as secretarias-gerais se 
mantenham no “pelotão da frente” dos utilizadores da CAF. 

 

Perante os dados recolhidos, verificamos que o modelo CAF, 18 anos após a sua 

aprovação, continua a ser considerado um instrumento interessante e apelativo para 

melhorar o desempenho das organizações públicas. Se 53 organizações, no universo de 

119 têm vontade de utilizar este instrumento nos próximos 3 anos, significa que veem 

no modelo uma oportunidade de crescimento. Esta vontade deverá ser devidamente 

interpretada e acolhida no contexto das políticas públicas em curso para melhorar a 

gestão pública. 
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Também é interessante sublinhar o impacto de fatores externos aos serviços ao nível da 

utilização do modelo CAF. Desde logo, a obrigatoriedade de aplicação da CAF por 

despacho ministerial para todos os serviços, tal como ocorreu em 2004 no MTSSS. Por 

outro lado, e na perspetiva do incentivo e não da obrigação, a existência de sistemas de 

apoio financeiro, tal como ocorreu com o Aviso nº 3/SAMA2020/2016, no âmbito do 

Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública, que fez 

crescer o número de casos de aplicação da CAF. Por força deste incentivo, e sem reflexos 

ainda neste estudo, foram aprovadas 14 candidaturas à Operação Pré-Formatada 3: 

“Capacitação e Metodologias de Gestão da Qualidade e Gestão de Processos, 

Subprojecto A - Implementação do Modelo de Autoavaliação CAF na Administração 

Pública”. Estes projetos, na sua maioria, estão a iniciar-se ao longo deste ano, não sendo 

ainda evidentes nas respostas obtidas. Outro tipo de incentivos poderá ter também um 

impacto interessante, designadamente se pudermos associar a aplicação do modelo CAF 

ao Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP), iniciativa do Ministério 

das Finanças e da Presidência e Modernização Administrativa, aprovada pela Portaria nº 

186/2018, de 27 de junho, constituída por um conjunto de incentivos que visam 

prosseguir objetivos de inovação, entre outros, no desenvolvimento de modelos de 

gestão. 

Por outro lado, devemos também olhar de forma proactiva para as dificuldades que 

algumas entidades apontam na utilização do modelo CAF e que fundamentam a sua 

decisão de não utilização. Neste âmbito, destacamos os seguintes problemas: a “falta 

de recursos humanos disponíveis para integrar a equipa de autoavaliação”; a “falta de 

competências técnicas internas para aplicar o modelo” e a “complexidade do modelo 

CAF” mencionadas respetivamente por 25%, 15% e 8% dos respondentes.  

Por fim, destacamos o interesse particular de algumas áreas governativas nesta 

ferramenta, onde mais de 50% das entidades preveem aplicar a CAF nos próximos 3 

anos, designadamente Finanças, Ambiente, Saúde, Cultura, Planeamento e 

Infraestruturas, Modernização Administrativa e Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social. Vemos aqui excelentes oportunidades de trabalho colaborativo e de partilha de 
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recursos, quer para a formação de equipas, como para a partilha de boas práticas, como 

ainda, para a adoção de melhorias transversais às entidades de cada área governativa.  

Uma última recomendação prende-se com a importância de dar continuidade a este 

estudo, designadamente ao nível das organizações que já aplicaram o modelo CAF, no 

sentido de perceber o impacto desta utilização, de procurar definir indicadores de 

medida para os progressos e também para compreender, com mais detalhe, os 

constrangimentos e os fatores críticos de sucesso na utilização do modelo CAF. Para este 

efeito deverão ser inquiridas as entidades que, no presente inquérito, manifestaram o 

seu consentimento para um estudo mais aprofundado, às quais deixamos o nosso 

público agradecimento. 
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ANEXO I - MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO 

INQUÉRITO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO CAF  

NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Junho 2018 

A resposta a este questionário pressupõe a autorização da organização para a 

publicitação no site da CAF (www.caf.dgaep.gov.pt) do: i) nome da entidade que aplicou 

a CAF e ii) ano(s) de aplicação do modelo. 

 

Designação da Entidade  

Nome do responsável máximo  

Contacto para eventual 
esclarecimento de dúvidas  

Nome: 

Email: 

Telefone: 

Data do preenchimento  

 

1. Conhece o modelo CAF?  

Sim  

Não  

 

2. De que forma teve conhecimento? (coloque um X na resposta correta) 

Através da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público   

Através da Secretaria-Geral do respetivo Ministério  

Através de outro serviço que utilizou o modelo  

Através de colaboradores internos  

Através do site www.caf.dgaep.gov.pt  

Outros: quais? 
 

3. A organização que dirige já aplicou o modelo CAF?  

Sim  

Não  

 

Se respondeu Sim avance, por favor, para a questão 4 e seguintes.  
Se respondeu Não avance, por favor, para a questão 8 e seguintes.  
 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/
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4. Em que ano(s) aplicou o modelo CAF? (coloque um X na(s) resposta(s) correta(s)) 

2002  2007  2012  2017  

2003  2008  2013  2018  

2004  2009  2014  Em curso  

2005  2010  2015    

2006  2011  2016    

5. A organização que dirige recorreu a apoio de entidades externas para aplicação da 

CAF? (coloque um X na resposta correta) 

Sempre  

Na maioria das situações  

Algumas vezes  

Nunca  

6. A(s) equipa(s) de autoavaliação beneficiou (beneficiaram) de formação sobre CAF? 

Se sim, caraterize por favor o tipo de ação frequentada? (coloque um X na resposta 

correta) 

Não beneficiou de formação  

Beneficiou de 
formação 

Até 3 horas  

Entre 3 e 12 horas  

Entre 13 e 30 horas  

Mais de 30 horas  

7. Genericamente, como avalia a(s) experiência(s) de aplicação da CAF? 

Nada relevante(s) para a organização Muito relevante(s) para a organização 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

8. Prevê aplicar a CAF nos próximos 3 anos?  

Sim  

Não  

9. Em caso afirmativo, indique os 3 principais motivos, classificando-os por ordem de 

importância numa escala sequencial de 1 a 3, em que 1 corresponde ao motivo 

mais preponderante: (indique apenas 3 motivos de acordo com a escala indicada) 

Motivos para aplicar a CAF Classificação 

Contribuir para a avaliação do desempenho da instituição  

Melhorar o desempenho  

Melhorar a gestão de recursos internos  

Redefinir prioridades  

Encontrar oportunidades de melhoria  
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Motivos para aplicar a CAF Classificação 

Promover o reconhecimento externo  

Promover o envolvimento dos colaboradores  

Promover o envolvimento das partes interessadas (clientes, fornecedores, 
parceiros, outros) 

 

Iniciar uma cultura de mudança  

Promover a satisfação dos clientes  

Outros, quais?  
 

10. Em caso negativo, indique os 3 principais motivos, classificando-os por ordem 

de importância numa escala sequencial de 1 a 3, em que 1 corresponde ao motivo 

mais preponderante: (indique apenas 3 motivos de acordo com a escala indicada) 

Motivos para não aplicar a CAF Classificação 

A organização não dispõe de informação sobre o que é a CAF  

A organização não tem competências técnicas internas para conduzir o processo  

A organização não tem recursos humanos disponíveis para a equipa de 
autoavaliação 

 

A organização não tem recursos humanos motivados para aplicar a CAF  

A organização utiliza outro Sistema de Gestão da Qualidade  

O modelo CAF é complexo  

O modelo CAF não tem interesse  

Insuficiente oferta de formação sobre a CAF  

Outros, quais?  
 

 

11. A CAF é… (resposta única) 

A CAF é… x 

Um guia europeu de Boa Governação das organizações públicas  

Um excelente sistema de gestão da qualidade para as organizações públicas  

Um instrumento para a reforma do setor público  

Um instrumento para cumprir o previsto no sistema de avaliação de 
desempenho das organizações no que respeita à componente de 
autoavaliação (SIADAP 1) 

 

Uma metodologia para conhecer as necessidades e expectativas das partes 
interessadas 

 

Outro? 
 
 

12. Conhece o processo de reconhecimento externo associado à aplicação da CAF (Effetive 

CAF User)?  

Sim  

Não  
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13. Qual a importância que atribui ao reconhecimento externo?  

Nada importante Muito importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

14. Prevê candidatar a organização que dirige ao processo de reconhecimento externo da 

CAF nos próximos 3 anos?  

Sim  

Não  

15. Comentários/Sugestões/Lições aprendidas/Recomendações: 

 
 
 
 
 

fim 

 

Apenas para as organizações que já aplicaram a CAF: 

Agradecemos que informe se a organização que dirige tem disponibilidade para, numa 

segunda fase, responder a um questionário mais detalhado sobre o impacto da aplicação da 

CAF, colocando um X na caixa apropriada:  

A organização tem disponibilidade para colaborar  

A organização não tem disponibilidade para colaborar  

 

Para o esclarecimento de dúvidas agradecemos que seja contactado o Centro de Recursos CAF 

através do endereço caf@dgaep.gov.pt ou dos telefones 21 3915466 / 21 3915668. 

Agradecemos o envio do questionário para caf@dgaep.gov.pt.até ao dia 03.07.2018. 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

  

mailto:caf@dgaep.gov.pt
mailto:caf@dgaep.gov.pt.até
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ANEXO II – ENTIDADES RESPONDENTES 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. 

Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. 

Agência para a Modernização Administrativa, I.P. 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. 

Alto Comissariado para as Migrações, I.P. 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

Autoridade para as Condições do Trabalho 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

Biblioteca Nacional de Portugal 

Caixa Geral de Aposentações, I.P. 

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 

Casa Pia de Lisboa, I.P. 

Centro Científico e Cultural de Macau, I.P. 

Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 

Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I.P. 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

Departamento Geral de Administração 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Direção Regional de Cultura do Algarve 

Direção Regional de Cultura do Centro 
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Direção Regional de Cultura do Norte 

Direção-Geral da Administração da Justiça 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

Direção-Geral da Administração Escolar 

Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural  

Direção-Geral da Educação 

Direção-Geral da Política de Justiça 

Direção-Geral da Saúde 

Direção-Geral da Segurança Social 

Direção-Geral das Artes 

Direção-Geral das Atividades Económicas 

Direção-Geral das Autarquias Locais 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

Direção-Geral de Energia e Geologia 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 

Direção-Geral de Política do Mar 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos  

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

Direção-Geral do Ensino Superior 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

Direção-Geral do Orçamento  

Direção-Geral do Património Cultural 

Direção-Geral do Tesouro e Finanças  

Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 

Fundo para as Relações Internacionais, I.P. 

Gabinete de Estratégia e Estudos 

Gabinete de Estratégia e Planeamento 

Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 
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Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais  

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 

Gabinete Nacional de Segurança 

Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

Inspeção-Geral da Administração Interna 

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

Inspeção-Geral da Defesa Nacional 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência 

Inspeção-Geral das Atividades Culturais 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 

Inspeção-Geral de Finanças 

Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

Instituto da Defesa Nacional 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.  

Instituto da Segurança Social, I.P. 

Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. 

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. 

Instituto de Avaliação Educativa, I.P. 

Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P. 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. 

Instituto de Informática, I.P. 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 

Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. 

Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. 

Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. 

Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. 
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Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. 

Instituto Português da Qualidade, I.P.  

Instituto Português de Acreditação, I.P. 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 

Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P. 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. 

Polícia Judiciária Militar 

Secretaria-Geral da Educação e Ciência  

Secretaria-Geral da Presidência de Conselho de Ministros 

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 

Secretaria-Geral do Ministério da Economia  

Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 

Secretaria-Geral do Ministério das Finanças  

Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 

Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Serviços Sociais da Administração Pública 
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ANEXO III – ENTIDADES RESPONDENTES QUE APLICARAM A CAF 

 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

Direção-Geral da Segurança Social 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Gabinete de Estratégia e Planeamento 

Instituto da Segurança Social, I.P. 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. 

Instituto de Informática, I.P. 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. 

Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. 

Secretaria-Geral da Educação e Ciência  

Secretaria-Geral da Presidência de Conselho de Ministros 

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 

Secretaria-Geral do Ministério da Economia  

Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 

Secretaria-Geral do Ministério das Finanças  

Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
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