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Nota da Directora-Geral da Administração Pública

Cinco anos após a apresentação da CAF (Common Assessment Framework/Estrutura Comum

de Avaliação) em Lisboa, na 1.ª Conferência da Qualidade das Administrações Públicas da

União Europeia, é visível o interesse dos Estados Membros em promover e aprofundar a

aplicação deste modelo como ponto de partida para a melhoria contínua das organizações

públicas.

A realização, com intervalos de 2 anos, de eventos europeus sobre a CAF, organizados pelos

países que detêm a Presidência da União Europeia, é precisamente uma manifestação desse

interesse, estando agendado, para Junho de 2005, o 2.º Evento Europeu da CAF, o qual terá

lugar no Luxemburgo, país que detêm a Presidência da UE no primeiro semestre deste ano.

Em Portugal, a aplicação da CAF não só se enquadra no princípio da auto-avaliação como ponto

de partida para a melhoria do desempenho organizacional, como também se integra no âmbito

da Reforma da Administração Pública, designadamente através do Sistema Integrado de

Avaliação do Desempenho (SIADAP), o qual, para além da avaliação das pessoas, prevê,

igualmente, a avaliação dos serviços e organismos públicos, através, entre outros, de

mecanismos de auto-avaliação. 

A utilização do modelo CAF, em qualquer das perspectivas, tem por base uma vontade de

promover, de forma voluntária, a melhoria contínua das organizações. Mais do que imposta por

decreto, a melhoria do desempenho deve ser um acto espontâneo e sistemático dos serviços,

feito com o empenho dos dirigentes e com envolvimento dos colaboradores. 

Em sintonia com o movimento europeu da Qualidade, a Direcção-Geral da Administração

Pública (DGAP), enquanto serviço transversal responsável pela promoção da Qualidade e

Inovação na Administração Pública, tem desenvolvido um variado conjunto de iniciativas

tendentes a promover a utilização da Estrutura Comum de Avaliação nos serviços públicos. 

É nesse âmbito e com o objectivo de fornecer aos serviços mais um instrumento de trabalho que

a DGAP preparou este Manual, que será certamente uma importante ferramenta de auto-ajuda

para os serviços e organismos públicos que pretendam melhorar o seu desempenho com base

na CAF. 

O presente Manual de Apoio para Aplicação da CAF contém orientações para a condução da

auto-avaliação e implementação das melhorias, bem como aborda a dimensão psicossocial

inerente a todo o processo, tendo em conta a importância da comunicação e do envolvimento

nos processos de mudança das organizações. 

O objectivo geral, deste e de outros instrumentos metodológicos, é o de contribuir para uma

Administração Pública mais eficiente e moderna, orientada para as necessidades dos cidadãos
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e para o que são as exigências da sociedade, com lideranças mais efectivas, numa orientação

para o cumprimento de objectivos resultantes de planeamento participado e com posterior

avaliação rigorosa, das organizações e das pessoas, numa óptica de efectiva responsabilização. 

A todos os que irão utilizar este Manual, votos de bom trabalho.

Lisboa, 15 de Março de 2005.

Mª Ermelinda Carrachás

Directora-Geral

Direcção-Geral da Administração Pública
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Como funciona o Manual de apoio à aplicação da CAF

A Direcção-Geral da Administração Pública (DGAP) disponibiliza o Manual de apoio para a

aplicação da CAF, no quadro da estratégia que desenhou para a promoção da CAF na

Administração Pública Portuguesa. Contemplando um conjunto de orientações práticas, o

Manual tem como destinatários principais os serviços públicos que iniciam o seu caminho para

a Qualidade, através do modelo CAF (Common Assessment Framework – Estrutura Comum de

Avaliação), bem como todos os que já tendo aplicado a CAF pretendem aperfeiçoar e melhorar

as suas práticas. 

As orientações constantes deste Manual resultam do aprofundamento e adaptação ao contexto

nacional das Linhas de Orientação para a utilização da CAF constantes no documento de

referência da CAF 2002, da experiência da DGAP no acompanhamento dos serviços e

organismos portugueses que já aplicaram a ferramenta e da recolha de experiências de outros

países europeus, por via da cooperação no âmbito da União Europeia (UE). Sublinhe-se, no

entanto, que este Manual tem uma componente inovadora relativamente às práticas de outros

países, uma vez que explora com bastante detalhe os factores de sucesso para a

implementação da CAF, nomeadamente a dinâmica comportamental associada à auto-

-avaliação. Outro aspecto relevante é o cariz prático deste Manual, uma vez que para todas as

fases do processo de auto-avaliação foram criados materiais de apoio com o objectivo de

auxiliar os serviços nas respectivas auto-avaliações. Pretende-se com este Manual proporcionar

não só a compreensão da CAF mas também capacitar os serviços com uma metodologia de

trabalho e com ferramentas adequadas para desenvolverem diagnósticos com base neste

modelo.

A quem se destina:

• Serviços públicos interessados na mudança — todos aqueles que desejam melhorar o

desempenho da sua organização ou do departamento, com base na CAF, e pretendem

conhecer a dinâmica do processo;

• Agentes CAF e Equipas de auto-avaliação — utilizadores que têm a responsabilidade

de aplicar o modelo CAF nas organizações;

• Dirigentes — responsáveis pelos serviços que desejam melhorar as suas organizações e

que pretendem conhecer as fases de aplicação da CAF, bem como o papel que lhes está

reservado neste processo. 

Como consultar

O Manual está dividido em 6 capítulos. O primeiro compreende uma breve descrição da CAF e

o seu enquadramento no contexto nacional e europeu. Segue-se o segundo capítulo com uma
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explicação detalhada do processo de aplicação da CAF, desde a iniciativa de aplicar o modelo

até à apresentação dos resultados. No fim do exercício de auto-avaliação, a organização tem

que se preparar para a mudança, pelo que no terceiro capítulo se encontram os passos

seguintes, ou seja, o que segue à aplicação da CAF. O capítulo IV destina-se a apresentar os

factores de sucesso da auto-avaliação, designadamente a comunicação, liderança e

envolvimento dos colaboradores. No quinto capítulo encontram-se os materiais de apoio ao

processo de auto-avaliação e melhoria. Ao longo de todo o Manual são enquadrados os vários

instrumentos utilizados no processo. Os serviços públicos que pretenderem realizar uma auto-

-avaliação encontram neste capítulo os materiais que vão ser necessários à realização do

diagnóstico com base na CAF. Por fim, existe um Glossário dos termos mais utilizados nos

capítulos do Manual.

Este é um guia de orientação sem qualquer carácter obrigatório. Foi concebido com o objectivo

de apoiar os serviços e organismos da Administração Pública portuguesa a realizar exercícios

de auto-avaliação de forma autónoma. 

Os organismos são livres de recorrer a outras soluções alternativas para o processo de auto-

-avaliação com base na CAF, desde que respeitem os critérios e sub-critérios do modelo, bem

como as definições constantes no respectivo documento de referência. 

A este Manual está associado o documento de referência da CAF 2002 (onde está descrito o

modelo), que está disponível em suporte de papel (pode ser solicitado à DGAP) ou em suporte

digital na página da DGAP, onde também pode ser consultada informação actualizada sobre o

tema (www.dgap.gov.pt).
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CAPÍTULO I

O MODELO CAF



1.1 — Apresentação do Modelo CAF

O MODELO CAF

A CAF constitui um modelo de análise organizacional, específico para as organizações públicas

que, aplicado de forma contínua e sistemática, permite às organizações públicas realizarem

exercícios de auto-avaliação a custos reduzidos. 

Basicamente, a implementação da CAF implica que um grupo de pessoas de uma organização

(de constituição ad hoc) proceda a uma avaliação crítica do seu organismo, orientada por 9

Critérios, que correspondem aos elementos de análise essenciais para se conhecer uma

organização: 5 Critérios de Meios e 4 Critérios de Resultados.  

Figura 1: Estrutura da CAF

Fonte: DGAP (2003) Estrutura Comum de avaliação (CAF): melhorar as organizações públicas através da

auto-avaliação, Lisboa (versão portuguesa). 

A UTILIZAÇÃO DA CAF PERMITE:

✓ Conhecer os pontos fortes e os pontos críticos das organizações públicas;

✓ Revelar as percepções das pessoas em relação à sua própria organização, aumentar a

mobilização interna da mesma para a mudança e acrescentar mais-valias ao sentido de

auto-responsabilização dos gestores;
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✓ Conhecer o nível de satisfação dos diferentes públicos que se relacionam com as

organizações públicas (cidadãos, parceiros, fornecedores, sociedade civil); 

✓ Construir projectos de mudança sustentados, com base no conhecimento do estado de

saúde da organização.

✓ Iniciar a melhoria contínua da organização, o que constitui um requisito essencial da

qualidade nos serviços públicos. 

AS VANTAGENS DA CAF

✓ A CAF está no domínio público, pelo que é de acessibilidade gratuita;

✓ É um modelo adaptado às especificidades do sector público;

✓ Permite realizar um processo de auto-avaliação através da utilização de um conjunto de

critérios aceites pelos países europeus;

✓ Baseia a avaliação em evidências;

✓ Assenta numa abordagem TQM (Total Quality Management/Gestão pela Qualidade Total);

✓ Cria indicadores de desempenho para a comparação saudável entre departamentos de

uma organização e entre organizações idênticas;

✓ Permite conhecer a evolução da organização quando são realizados processos de auto-

-avaliação de forma sistemática;

✓ Pode ser aplicado quer ao nível de uma macro estrutura (toda a organização) quer ao

nível de uma micro estrutura (departamento/divisão/unidade).

COMO SURGE A CAF   

Nas reuniões informais dos Directores-Gerais das Administrações Públicas Europeias, durante

a presidência austríaca da UE, na segunda metade de 1998, foi discutida a possibilidade de

desenvolver uma estrutura comum europeia para auto-avaliação organizacional no sector

público. Esta estrutura deveria desde logo obedecer às seguintes características: ferramenta

simples, gratuita, que permitisse ajudar as administrações públicas da UE a compreender e

utilizar as técnicas modernas de gestão da qualidade, servisse como ponto de partida para

melhoria contínua no caminho da excelência e que possibilitasse fazer comparações com

organizações similares na Europa. 

Ficou assim decidido que a Common Assessment Framework (CAF), como foi designada mais

tarde, deveria ser desenvolvida no seio de um grupo director, constituído por peritos nacionais,

para organizar a cooperação entre os 16 membros (os 15 e a Comissão) no domínio das
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permutas e cooperação internacionais no que concerne à evolução e melhoria das

Administrações Públicas dos membros da UE. Este grupo, criado pelos Directores-Gerais, e que

posteriormente veio a ser designado por Innovative Public Services Group (IPSG), supervisionou

o desenvolvimento dos trabalhos, levados a cabo pelo CAF Working Group, na concepção e

avaliação do modelo CAF. 

A concepção da CAF envolveu a participação de diversos intervenientes e a cooperação de

sucessivas Presidências da União Europeia (Reino Unido e Áustria em 1998, Alemanha e

Finlândia em 1999 e Portugal em 2000). O desenho básico da CAF foi desenvolvido com base

em análises conjuntas levadas a cabo pela EFQM1, Academia Speyer 2 e EIPA3. Os primeiros

testes-piloto foram conduzidos em várias organizações do sector público (durante as

Presidências Finlandesa e Portuguesa) e a versão final da CAF foi apresentada durante a 1.ª

Conferência da Qualidade para as Administrações Públicas da UE — Partilhar as Melhores

Práticas, que se realizou em Lisboa, em Maio de 2000.

Em 2002 foi realizada uma avaliação ao modelo, com base na experiência desenvolvida nos

Estados Membros que aplicaram a CAF entre 2000/2001. Das críticas apontadas resultou uma

nova versão que contempla algumas alterações, designadamente ao nível dos sub-critérios. A

chamada CAF 2002 foi apresentada na 2.ª Conferência da Qualidade para as Administrações

Públicas da UE, que decorreu na Dinamarca, em Outubro de 2002 (IPSG:2002).

No seguimento desta cooperação, e atendendo à necessidade de conhecer a implementação da

CAF nas administrações públicas europeias, bem como as respectivas estratégias adoptadas

para a disseminação da ferramenta, a Presidência Italiana da UE (segundo semestre de 2003)

solicitou ao EIPA um estudo para analisar as experiências da aplicação da CAF ao nível

europeu, e identificar as linhas de orientação usadas nos diferentes países para apoiar e

promover a difusão da CAF. O estudo intitulado de “The use of the Common Assessment

Framework in European Public Administration” foi desenvolvido durante o segundo semestre de

2003, tendo as respectivas conclusões sido apresentadas durante o Evento Europeu sobre a

CAF “Self-Assessment and Beyond”, organizado pela Presidência Italiana, que se realizou em

Roma, em Novembro de 2003. Este estudo está disponível para consulta no site da DGAP

www.dgap.gov.pt
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1.2 — A Dinâmica da CAF na Administração Pública Portuguesa

O PAPEL DA DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A DGAP é um serviço executivo integrado na administração directa do Estado, cuja missão visa

desenvolver, promover e acompanhar de forma dinâmica e sistemática as medidas de emprego

público, desenvolvimento profissional dos recursos humanos e modelos organizacionais no

âmbito da Administração Pública, garantindo a coerência global do sistema, a racionalização

das estruturas e a promoção da qualidade dos serviços. 

No âmbito da Inovação, modernização e qualidade, entre outras actividades, a DGAP é

responsável pela coordenação, acompanhamento e avaliação das iniciativas de divulgação e

implementação da CAF na Administração Pública Portuguesa e representante de Portugal no

Innovative Public Service Group (IPSG).

Desde Outubro de 2002, data em que são transferidas as atribuições no domínio da Inovação,

modernização e qualidade, por via da extinção do Instituto para a Inovação na Administração do

Estado, a DGAP desenvolveu um conjunto de iniciativas tendo em vista a disseminação da

utilização da CAF na AP. 

Esta estratégia tem como pilares fundamentais de actuação: desenvolver parcerias públicas com a

administração central, regional e local; criar programas adequados de Formação sobre a CAF;

permitir o reconhecimento público (nacional/europeu); disponibilizar informação útil (O presente

Manual é uma das medidas deste eixo) e promover a partilha de boas práticas.

O SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AP
4

— SIADAP

No âmbito da Reforma da Administração Pública foram aprovadas um conjunto de medidas

legislativas, onde se inclui o SIADAP que prevê a avaliação do desempenho das pessoas
5

articulada com a avaliação dos Serviços e Organismos
6
. 

A avaliação dos trabalhadores da AP vem, assim, introduzir aspectos inovadores relativamente

ao sistema actual, dos quais se destaca a integração da avaliação do desempenho no ciclo

anual da gestão dos serviços e organismos da AP.

A avaliação das pessoas passa a considerar, além das competências e atitudes pessoais, o grau

de realização dos objectivos (de responsabilidade individual e partilhada) que são

contratualizados anualmente entre o dirigente e o funcionário. Estes objectivos são

determinados em cascata, ou seja, os serviços e organismos estabelecem os seus objectivos
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estratégicos anualmente, que por sua vez são desdobrados em objectivos operacionais para as

respectivas Unidades Orgânicas dos serviços e organismos. É a partir destes que são fixados

os objectivos, de responsabilidade individual e partilhada, para os colaboradores sendo

avaliados em função dos resultados alcançados.   

Sublinhe-se que no quadro da organização da Administração Pública a instituição de uma lógica

de Gestão por Objectivos é uma das áreas de actuação operacional da reforma, articulando-se

assim os objectivos fixados e os resultados alcançados. 

Além da avaliação das pessoas, e tratando-se de um sistema integrado, o SIADAP prevê a

avaliação dos serviços e organismos, através dos mecanismos de auto-avaliação, de serviços

de controlo e auditoria (Inspecções-gerais e sectoriais, Tribunal de Contas, Direcção-Geral do

Orçamento) e de entidades externas.

Quanto à auto-avaliação, prevista no SIADAP, a Direcção-Geral da Administração Pública,

enquanto serviço transversal à AP, tem emanado orientações gerais no sentido de ser utilizada

a Estrutura Comum de Avaliação/Common Assessment Framework (CAF) para a auto-avaliação

dos serviços públicos como ferramenta de diagnóstico do desempenho e Gestão da Qualidade. 

Assim, a CAF pode ser utilizada como ferramenta de diagnóstico do desempenho numa

perspectiva de melhoria contínua, permitindo também que os organismos, com base nesta

avaliação, estabeleçam os respectivos objectivos estratégicos e operacionais para a melhoria da

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. A este propósito refira-se que alguns

utilizadores da CAF observaram que a linguagem da Qualidade, introduzida pela CAF, facilita a

própria definição dos objectivos organizacionais e a compreensão dos colaboradores quanto à

importância dos resultados orientados para o cidadão/cliente na actividade da Administração. 
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CAPÍTULO II

O PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO



2.1 — Como iniciar a auto-avaliação

2.1.1 — INICIATIVA

A realização de uma auto-avaliação organizacional com base na metodologia CAF tem como

ponto de partida a decisão da gestão de topo de iniciar um processo de mudança. 

O diagnóstico feito com base na CAF permite verificar as forças e fraquezas de uma

organização, o que constitui uma base sólida para construir um projecto de mudança para o

futuro.

Apesar da decisão caber à gestão de topo, não implica que a iniciativa de propor a realização

de um exercício de auto-avaliação seja obrigatoriamente da gestão. Esta iniciativa pode partir

dos colaboradores, os quais devem, para o efeito, conhecer o modelo CAF e saber elaborar a

proposta para ser apreciada pela gestão de topo.

2.1.2 — PROPOSTA À GESTÃO DE TOPO

A proposta à gestão de topo deve conter toda a informação necessária ao processo de tomada

de decisão. A aplicação da metodologia CAF envolve a afectação de recursos humanos e

materiais, bem como implica pôr a descoberto as fraquezas de uma organização. Dadas as

implicações relacionadas com a realização de uma auto-avaliação, é importante que a decisão

da gestão de topo seja ponderada adequadamente, pelo que a proposta deve expor todos os

esclarecimentos considerados relevantes.

Este documento inicial consiste no planeamento estratégico do processo de aplicação da CAF,

uma vez que, depois de aprovado, representa um conjunto de decisões fundamentais e

estratégicas relacionadas com o processo de utilização da metodologia em questão.

Assim, a proposta de aplicação da CAF deve focar os seguintes aspectos:

Objectivo(s) da auto-avaliação O que se pretende com a auto-avaliação.

Âmbito da auto-avaliação Aplicação da CAF em toda a organização ou em 
parte (um ou mais departamentos).

Recursos necessários Recursos humanos (constituição da equipa de auto-

-avaliação) e recursos materiais.

Metodologia Fases de aplicação da CAF.

Papel dos diferentes intervenientes Equipa de auto-avaliação, gestores intermédios e 
colaboradores.
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Em seguida apresentam-se algumas considerações sobre os aspectos que devem ser definidos

na proposta.

1. Os objectivos da auto-avaliação (AA) são necessariamente definidos pela gestão de topo. É

a gestão de topo que, em consonância com a visão que tem para o organismo, determina o

que pretende com o exercício de diagnóstico, bem como, o que quer fazer com os respectivos

resultados. Para o efeito, a proposta relativa ao planeamento deve iniciar com o enunciado de

alguns objectivos que resultam das próprias vantagens do modelo CAF. 

VANTAGENS DA CAF OBJECTIVOS DA AA

Sensibiliza para a mudança organizacional Sensibilizar para a mudança organiza-
no caminho da melhoria contínua. cional no caminho da melhoria contínua.

Permite o conhecimento dos pontos Conhecer os pontos fortes e as áreas
fortes e das áreas a melhorar. a melhorar da organização.

Contribui para a maior responsabilização Contribuir para a maior responsabilização
dos órgãos de gestão. dos órgãos de gestão.

Mobiliza a organização para a Qualidade. Mobilizar a organização para a Qualidade.

Cria indicadores de desempenho para Criar indicadores de desempenho para 
a comparação saudável entre a comparação entre departamentos 
departamentos de uma organização, da organização, e entre organizações
e entre organizações idênticas idênticas (benchmarking).
(benchmarking).

Permite conhecer a evolução Conhecer a evolução da organização.
da organização, quando aplicada 
sistematicamente.

É o ponto de partida para o processo de Iniciar o processo de melhoria da
melhoria daorganização. organização.

A apresentação de 2 ou 3 objectivos tem como função auxiliar a gestão de topo no processo de

decisão. Perante a proposta apresentada a gestão de topo deve decidir que objectivo ou

objectivos quer alcançar com a aplicação da CAF, podendo naturalmente, recusar os objectivos

propostos e determinar a prossecução de outro ou outros.

2. Relativamente ao âmbito da auto-avaliação, esta pode ser aplicada em toda a organização

ou em parte. Experiências de aplicação da CAF demonstram ser positivo começar por realizar

um projecto-piloto de aplicação da CAF num departamento e só depois alargar a iniciativa a

toda a organização. O projecto-piloto constitui o laboratório onde a organização vai aprender

a aplicar a CAF, conhecer os obstáculos e as dificuldades de modo a poder minimizá-los no
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futuro (ex. preenchimento da Grelha de Auto-avaliação), bem como permite conhecer os

pontos fortes do exercício, o que constitui uma informação importante para o exercício de

aplicação da CAF em toda a organização.

3. Os recursos necessários para desencadear um processo de auto-avaliação são os recursos

humanos e materiais. Para levar a cabo o projecto deverá ser constituída uma equipa de auto-

-avaliação, que ficará responsável por todo o processo, bem como deve ser designado o

respectivo líder (coordenador). Na proposta deverá ser apresentado o perfil da equipa em

termos quantitativos e qualitativos, para que o gestor de topo tenha conhecimento dos

recursos humanos que são necessários para realizar o exercício de auto-avaliação. Importa

também que na proposta seja feita uma referência aos recursos materiais necessários para

levar a cabo a auto-avaliação. Os meios necessários são aqueles que suportam as

actividades comuns das organizações, nomeadamente, um computador (com um programa

para apresentações), impressora e material de escritório.

4. Na proposta a apresentar à gestão de topo deve ser definida também a metodologia

subjacente ao processo de auto-avaliação. A sistematização cuidada das várias fases e a

identificação das diversas acções constitui um factor-chave de sucesso neste processo.

Assim, deve ser incluído, como anexo da proposta, um cronograma de execução que

identifique as acções que serão realizadas e os prazos de concretização das mesmas. O

cronograma que se apresenta em seguida constitui uma sugestão da DGAP e tem um valor

meramente exemplificativo, devendo ser adaptado, se necessário, a cada caso concreto.

Foi considerado um período de 3 meses, contudo, o tempo que demora a aplicação da CAF

varia consoante o contexto em que o modelo é utilizado. Tudo depende da dimensão da

organização e dos recursos que são afectos, nomeadamente em termos de disponibilidade

dos elementos da equipa de auto-avaliação. De acordo com experiências de aplicação da

CAF conhecidas, a duração do processo varia entre os 2 e os 6 meses. Para que não se

perca a motivação das pessoas envolvidas importa que o processo não se prolongue por

mais de 6 meses. O atraso na apresentação de resultados concretos poderá inviabilizar

novos processos de auto-avaliação.
1
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Aplicação da CAF - Cronograma de execução da auto-avaliação

Fases da AA Acções
Mês Mês Mês

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Apresentação da proposta 
de aplicação da CAF ao 
gestor de topo

Reunião com gestores 
intermédios e de topo para 
constituição da equipa de AA

Reunião da equipa de auto-avaliação
I. Planeamento (AA) para homogeneizar os 
da AA conhecimentos da CAF entre os 

elementos da equipa (se necessário 
recorrer a formação), elaboração do 
cronograma de tarefas, divisão de 
tarefas da Fase II e esclarecimento 
de dúvidas.

Reunião com a gestão de topo 
para apresentação do cronograma 
de tarefas

Apresentação da CAF aos gestores 
II. Apresentação intermédios
da CAF
organização Apresentação da CAF 

aos colaboradores 

Reunião da equipa de AA para 
identificação de iniciativas 
e indicadores para os critérios da CAF
e divisão de tarefas da Fase III.

III. Preenchimento Recolha de evidências
da grelha de AA

Reunião da equipa de AA para 
preenchimento da grelha 
de auto-avaliação

Reunião da equipa de AA para 
atribuição de pontuação e divisão 
das tarefas da Fase IV pelos 
elementos da equipa

Análise dos resultados

Elaboração do relatório final

Elaboração do plano de melhorias
IV. Apresentação
dos resultados Apresentação dos resultados 
da AA ao gestor de topo

Apresentação dos resultados 
aos gestores intermédios

Apresentação dos resultados 
aos colaboradores
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5. Na proposta a apresentar à gestão de topo deve ainda ser referido o papel dos diferentes

intervenientes no processo, designadamente, o papel dos colaboradores e dos gestores

intermédios. Como se verá no ponto 2.3 este papel varia consoante a equipa decida aplicar

ou não questionários. Em qualquer dos casos importa aqui esclarecer o que será pedido a

cada um dos intervenientes.

Quanto à redacção da proposta, não existe um modelo único. Contudo, e de acordo com as

práticas existentes na Administração Pública portuguesa, a apresentação da proposta através

de uma informação de serviço é uma opção adequada.

Apresentam-se algumas sugestões que devem ser levadas em conta na fase de elaboração da

proposta:

✓ O documento deve ser sucinto;

✓ Correcta sistematização das ideias;

✓ A linguagem a utilizar deve ser clara;

✓ O gestor de topo depois de ler deve conseguir visualizar todo o processo, bem como as
suas implicações;

✓ Apresentação cuidada do documento.

2.2 — Como preparar a auto-avaliação 

2.2.1 — A EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

Uma das decisões que resulta da proposta entregue ao gestor de topo relativa ao planeamento
estratégico da aplicação da CAF é a constituição da equipa de auto-avaliação (ou equipa) e a
designação do respectivo líder (coordenador). Trata-se de um aspecto muito importante uma vez
que será a equipa a responsável pela auto-avaliação desde o planeamento até à apresentação
dos resultados.

A constituição da equipa é uma acção que deve envolver não só a gestão de topo mas também
a gestão intermédia uma vez que a selecção dos elementos da equipa implica um conhecimento
profundo dos colaboradores que integram a organização. Assim, deve ser realizada uma reunião
dos gestores intermédios e de topo, com a presença do elemento ou grupo que teve a iniciativa
de apresentar à gestão de topo a proposta de realização da auto-avaliação, com o objectivo de
seleccionar elementos dos diversos departamentos para integrarem a equipa de auto-avaliação.
Da reunião deve resultar uma decisão da gestão de topo sobre a constituição da equipa.

Que pessoas devem fazer parte desta equipa? Quem devem ser os Agentes CAF da
organização? Qual o número de pessoas necessário para a condução do exercício?

A composição da equipa de auto-avaliação é um dos aspectos mais difíceis de definir uma vez
que a opção tomada terá de ter em conta um conjunto de factores diversos, tais como:

• A dimensão da organização;

• A complexidade da estrutura orgânica e funcional (o número de departamentos e/ou de
áreas de actividade);
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• A dispersão geográfica dos departamentos;

• A existência ou não de um gabinete ou departamento para a qualidade;

• O grau de envolvimento dos dirigentes de topo e dos dirigentes intermédios;

• E a disponibilidade das pessoas (tempo, vontade, autorização superior).

Existindo um conjunto de constrangimentos, que variam de organização para organização,

torna-se difícil (podendo inclusivamente, revelar-se contraproducente) apontar um modelo de

equipa de auto-avaliação sustentável.

Neste sentido, aconselha-se que a estratégia de construção da equipa seja ajustada à realidade

concreta e actual de cada organização.

A aplicação pioneira da CAF em organizações das administrações públicas da União Europeia,

incluindo Portugal, demonstrou uma enorme diversidade de equipas de auto-avaliação, não

estando ainda comprovado um modelo ideal de equipa. Com base nas experiências

desenvolvidas importa referir os princípios a ter em conta:

(I) A equipa deverá ser constituída no mínimo por três Agentes CAF e no máximo 15 (mais
de 15 elementos pode inviabilizar o bom funcionamento da equipa);

(II) O número total de Agentes CAF deve ser ímpar de modo a evitar situações de empate
na atribuição da pontuação;

(III) Os Agentes CAF devem ser de diferentes níveis hierárquicos dentro da organização;

(IV) Os Agentes CAF devem ser de diferentes departamentos da organização;

(V) Para além dos Agentes CAF que trabalham nos departamentos avaliados e que trazem
para a equipa o conhecimento da realidade desses departamentos, é desejável que,
sempre que possível, a equipa seja constituída por representantes das diversas partes
interessadas (pessoas de outros departamentos que sejam clientes do(s) departamento(s)
avaliado(s); cidadão/clientes; fornecedores);

(VI) Caso exista um gabinete ou departamento da qualidade, responsável pela coordenação
do exercício deverá, ainda assim, a equipa ser constituída por um ou mais
representantes do departamento ou departamentos objecto de análise a fim de
permitir a constituição de uma equipa representativa. 

No caso do exercício ser aplicado a uma organização de grande dimensão, impossibilitando a

representação de todos os departamentos na equipa de auto-avaliação, poderá esta solicitar a

adesão voluntária das pessoas de modo a que cada departamento designe um elemento (pivot)

que estabeleça a ligação entre a equipa de auto-avaliação e o departamento. Este pivot será

responsável pela recolha de evidências, bem como, e caso haja lugar à realização de

questionários, pela distribuição e recolha dos mesmos, devendo zelar pelo cumprimento dos

prazos definidos pela equipa. Os pivots disseminados pela organização funcionam como

agentes de dinamização do exercício de auto-avaliação.

A designação do líder da equipa de auto-avaliação é também uma decisão que resulta do

planeamento estratégico. Em muitos casos o líder pode ser aquele que teve a iniciativa de
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apresentar à gestão de topo a proposta de aplicação da CAF. Seja qual for a situação, importa

que a decisão seja fundamentada nas características pessoais (ex. capacidade de análise e de

comunicação) mais do que nas aptidões profissionais. Ou seja, a gestão de topo deve ter em

atenção o perfil do líder e não a posição que ocupa na organização. Assim, a categoria

profissional e o exercício de funções de dirigente não constituem critérios de selecção do líder.

A escolha do líder da equipa deve ser pautada pela preocupação de seleccionar alguém com um

perfil adequado às responsabilidades dentro da equipa, que são, entre outras, as seguintes:

✓ Elaborar os planos estratégico e operacional;

✓ Distribuir as tarefas pelos elementos da equipa;

✓ Estabelecer prazos;

✓ Coordenar as tarefas da equipa;

✓ Controlar o grau de realização das tarefas;

✓ Propor estratégias e formas de consenso.

Assim, para o bom desempenho das suas funções o líder deverá reunir um conjunto de

qualidades pessoais designadamente: dinamismo, resistência à frustração, influência e

persuasão, assertividade e criatividade. 

Quando existe um grande empenho da gestão de topo no processo pode fazer sentido existirem

dois líderes: 

✓ Líder do projecto (gestor de topo), responsável pela coordenação e acompanhamento dos
trabalhos;

✓ Líder da equipa de AA (colaborador), responsável pelas tarefas inerentes à condução da
auto-avaliação.

No caso de existirem dois líderes é importante que exista uma coordenação de esforços e um

trabalho de cooperação na definição dos procedimentos.

Pela importância que a equipa de auto-avaliação e o respectivo líder têm no decorrer do

processo, considerou-se pertinente incluir no capítulo IV do presente Manual a definição do perfil

do Agente CAF (elementos da equipa e líder da equipa), bem como considerações sobre o

funcionamento e produtividade da equipa.

Sendo responsável pela divisão de tarefas entre os elementos da equipa, o líder deve ter em

atenção às aptidões profissionais, características pessoais e motivações dos membros da

equipa. Com base nestes critérios, e tendo em conta as tarefas identificadas no ponto 2.2.2,

deve definir as responsabilidades, designadamente:

✓ Porta-voz da equipa;

✓ Recolha e tratamento de dados;

✓ Apoio informático e produção de apresentações;

✓ Redactor.
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2.2.2 — PLANEAMENTO OPERACIONAL DA AUTO-AVALIAÇÃO

Depois de aprovada a proposta de aplicação da CAF pela gestão de topo da organização

(planeamento estratégico), e de constituída a equipa de auto-avaliação cabe à equipa a

responsabilidade de conduzir a auto-avaliação e de concluir o processo com a divulgação dos

resultados. Para o efeito a equipa deve começar por elaborar o planeamento que operacionaliza

o processo de auto-avaliação. Importa aqui abordar qual o trabalho de preparação que a equipa

tem de desenvolver antes de iniciar a condução da auto-avaliação.

Assim, com base no cronograma de execução da auto-avaliação previamente elaborado, a

equipa deve elaborar o plano de tarefas e o calendário de reuniões, bem como deve proceder à

divisão de tarefas pelos elementos da equipa de modo a assegurar a correcta gestão do tempo.

N.º TAREFAS ELEMENTOS DA EQUIPA DE AA

A B C D E

1 Preparação da apresentação da CAF aos gestores intermédios.

2 Preparação da apresentação da CAF aos colaboradores.

3 Identificação de iniciativas e indicadores para o preenchimento 
da grelha de AA.

4 Recolha de evidências das iniciativas e indicadores identificados.

5 Redacção final da grelha de auto-avaliação.

6 Atribuição de pontuação aos critérios da CAF.

7 Análise dos resultados.

8 Elaboração do relatório final.

9 Elaboração do plano de melhorias.

10 Preparação da apresentação dos resultados aos gestores intermédios.

11 Preparação da apresentação dos resultados aos colaboradores.

REUNIÃO TEMAS PARA DISCUSSÃO LOCAL E HORA

1

2

3

4

5

6

7
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Quanto à divisão de tarefas, no que respeita ao preenchimento da grelha de auto-avaliação os

serviços que já aplicaram a CAF têm seguido dois tipos de estratégia:

• Cada elemento da equipa de auto-avaliação preenche individualmente uma grelha (9

critérios) relativa ao departamento onde exerce funções. Depois de preenchidas as

diversas grelhas, a equipa reúne para produzir uma grelha final que seja o somatório das

diversas grelhas e que resulte de um processo de consenso. Neste caso, cada elemento

deverá fazer uma pesquisa individual de evidências para todos os critérios;

• Cada elemento da equipa fica responsável por 1, 2 ou 3 critérios (consoante o número de

elementos da equipa), pelo que deverá realizar todas as tarefas inerentes ao

preenchimento da grelha relativamente aos critérios atribuídos. No final, a equipa reúne

para produzir a grelha final, devendo a equipa chegar a consenso sobre o conteúdo de

cada critério. Esta opção torna-se adequada quando a equipa de auto-avaliação não é

representativa da organização, ou seja, quando não tem nos seus elementos a visão de

todos os departamentos.

Não existem metodologias perfeitas. As organizações devem encontrar a solução que melhor se

adequa ao contexto, nomeadamente a melhor solução para a equipa que foi constituída para

aplicar a CAF. Apenas se pede que a equipa preencha a grelha de auto-avaliação de forma

honesta e responsável, e que as iniciativas e resultados identificados nos critérios resultem de

um processo de negociação e consenso entre os elementos da equipa de auto-avaliação. 

2.3 — Como apresentar a CAF à organização

A realização de um exercício de auto-avaliação, pessoal ou organizacional, pode desencadear

o aparecimento de resistências relacionadas maioritariamente com o receio de uma exposição

de pontos fracos.

Por outro lado, a auto-avaliação implica necessariamente uma colaboração voluntária e

fidedigna das pessoas.

Neste sentido, a verdadeira adesão da organização deverá ser conseguida pelo envolvimento

das pessoas que a compõe. Este é um factor-chave para o sucesso do exercício.

No processo de esclarecimento e de envolvimento dos gestores intermédios e colaboradores a

equipa deve explicar à organização qual o papel que estes intervenientes têm de modo a que

possam dar um contributo válido ao processo de auto-avaliação.

Neste sentido deverá ser elaborado um Plano de Comunicação que englobe todas as fases de

implementação da CAF e que vise tanto os gestores intermédios como os colaboradores, cujo

formato se apresenta na secção 4.3.1 do capítulo IV deste Manual.
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2.3.1 — APRESENTAÇÃO DA CAF AOS GESTORES INTERMÉDIOS

Antes de iniciar a auto-avaliação a equipa deve informar os gestores intermédios sobre o que se

vai passar na organização. A transparência constitui um importante aliado do processo de auto-

-avaliação uma vez que diminui as barreiras e resistências que resultam da não informação ou

da desinformação.

Nesta fase alguns dos gestores intermédios devem ter já conhecimento que a organização vai

realizar uma auto-avaliação com base no modelo CAF, uma vez que foram chamados a

colaborar na fase de selecção dos elementos da equipa de auto-avaliação, contudo, ainda não

têm informação suficiente sobre como o processo vai ser desenvolvido e qual o papel que

devem ter ao longo do exercício.

Assim, a equipa de auto-avaliação deverá esclarecer os gestores intermédios dos seguintes

aspectos:

• Objectivos e âmbito da auto-avaliação (o que vai ser avaliado e para quê?);

• Apresentação genérica do modelo CAF (o que é o modelo CAF?);

• Fases do processo da auto-avaliação (como vai decorrer a auto-avaliação?);

• Papel dos gestores intermédios no processo de auto-avaliação;

• Plano de comunicação.

A presença da gestão de topo na sessão de apresentação constitui um factor essencial para que

sejam atingidos os objectivos da equipa, uma vez que confere credibilidade ao processo, bem

como à equipa de auto-avaliação perante a gestão. 

De modo a que a informação seja melhor apreendida, deve a equipa fazer uma apresentação

apelativa
2
. Para o efeito a equipa pode utilizar a projecção de diapositivos, através de data show,

elaborados de forma clara, concisa, interessante e apelativa. 

A DGAP sugere ainda a distribuição de documentação relevante, designadamente, o documento

oficial da CAF e o cronograma de execução da auto-avaliação. 

Durante a sessão a equipa deve ter uma postura de abertura disponibilizando-se para o

esclarecimento de todas as questões que possam surgir.
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2.3.2 — APRESENTAÇÃO DA CAF AOS COLABORADORES

Para sensibilizar as pessoas que fazem parte da organização, de modo a envolvê-las no

processo, responsabilizando-as, sugere-se a apresentação pública do projecto, a qual poderá

ser feita em reunião geral ou em sessões departamentais de sensibilização utilizando

mecanismos criativos de mobilização.

Nestes encontros a equipa de auto-avaliação deverá ser legitimada pela presença da gestão de

topo e gestores intermédios, os quais demonstram com a sua presença um exemplo de

participação e envolvimento no projecto de mudança.

O conteúdo da apresentação deverá focar os seguintes aspectos:

• Objectivos e âmbito da auto-avaliação;

• Apresentação genérica do modelo CAF;

• Fases do processo da auto-avaliação;

• Importância da participação das pessoas para o sucesso do exercício;

• Aspectos positivos da auto-avaliação para os colaboradores (afastar as possíveis

conotações com acções de  fiscalização).

O papel dos colaboradores no processo de auto-avaliação será o de facilitar o trabalho da

equipa de auto-avaliação na recolha de evidências. Por outro lado, caso a equipa decida aplicar

questionários aos colaboradores, conforme será abordado no ponto 4.3 do Manual, importa

esclarecer sobre a importância dos contributos individuais, bem como garantir a

confidencialidade das respostas.

A equipa deve ter um especial cuidado na forma como transmite a informação
3
. Importa não

esquecer que o público é bastante diferenciado. Existem pessoas de diferentes grupos

profissionais, diferentes categorias, diferentes habilitações e competências, bem como

diferentes interesses e motivações. Assim, pede-se que a equipa faça uma apresentação muito

clara e apelativa, devendo apenas ser transmitido a informação relevante e que tenha interesse

para o público em questão. A linguagem a utilizar deve procurar motivar as pessoas de forma a

envolvê-las no processo. 

Mais uma vez sugere-se a projecção, através de data show, de diapositivos com a informação

necessária.

Nesta ocasião a equipa pode ainda solicitar a adesão voluntária das pessoas para serem pivots

da auto-avaliação nos diferentes departamentos da organização, conforme referido no ponto

2.2.1 deste Manual.
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2.3.3 — O PAPEL DOS COLABORADORES E GESTORES INTERMÉDIOS

A realização de um processo de auto-avaliação dificilmente se concretiza sem a colaboração

das pessoas da organização: colaboradores e gestores.

Qual é o papel que lhes está incumbido neste processo? O que é que se espera destes

intervenientes?

O papel dos colaboradores é necessariamente diferente do papel dos gestores e, por outro lado,

os contributos que são solicitados variam conforme a fase do processo.

No quadro que abaixo se apresenta encontra-se a visão dos comportamentos e atitudes que são

esperados dos colaboradores e gestores nas diferentes fases da auto-avaliação.

FASES DA AA COLABORADORES GESTORES INTERMÉDIOS

I. Planeamento da AA Disponibilidade para fazer parte  Disponibilidade para fazer parte  
da equipa de AA. da equipa de AA.

II. Apresentação da CAF Presença na sessão de Presença nas sessões
à organização apresentação da CAF de apresentação da CAF

aos colaboradores. aos gestores intermédios e 
colaboradores.

Disponibilidade para ser pivot
da equipa de AA no departamento 
onde desempenha funções.

III. Preenchimento da Colaboração na recolha Orientação dos colaboradores
grelha de AA de evidências. no sentido de facilitarem o trabalho 

da equipa de AA.

Resposta a questionários. Motivação e envolvimento dos 
colaboradores para que respondam 
com empenho e honestidade aos 
pedidos da equipa de AA.

Resposta a questionários.

IV. Apresentação dos Humildade para reconhecer Humildade para reconhecer 
resultados da AA os pontos fracos. os pontos fracos.

Empenho na mudança. Empenho na mudança.

Participação nas acções de Envolvimento dos colaboradores 
melhoria. nas acções de melhoria.

Depois da fase do planeamento e da apresentação da CAF à organização segue-se o

preenchimento da grelha de auto-avaliação que constitui o cerne do processo de auto-avaliação,

pois constitui a avaliação da organização.
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2.4 — Como preencher a grelha de auto-avaliação

Quando a equipa de auto-avaliação chegar a esta fase deve confirmar se tem reunidas as

condições para iniciar o preenchimento da grelha de auto-avaliação através da Lista de

Verificação para a Fase III (ver capítulo V).

Depois de confirmados os parâmetros apresentados, a equipa de auto-avaliação está em

condições de iniciar o preenchimento da grelha de auto-avaliação.

Esta é a fase mais importante do processo, uma vez que a aplicação do modelo CAF consiste,

em última análise, no preenchimento da grelha onde estão definidos os critérios e os sub-

-critérios de Meios e de Resultados que compõem o modelo.

2.4.1 — IDENTIFICAÇÃO DE INICIATIVAS E INDICADORES

Para o preenchimento da grelha de auto-avaliação a equipa tem de reflectir sobre aquilo que

existe na organização. O que existe em termos de meios, ou seja, iniciativas que reflectem como

a organização funciona, e o que existe em termos de resultados, nomeadamente indicadores

que reflectem os resultados alcançados pela organização.

Relativamente aos 5 critérios de meios da CAF, a equipa tem de identificar iniciativas ou acções

que estejam planeadas ou implementadas na organização dentro das áreas específicas dos

sub-critérios que estão associados às áreas da organização que serão analisadas, designa-

damente:

✓ a liderança;

✓ o planeamento e estratégia;

✓ a gestão das pessoas;

✓ as parcerias e recursos, e 

✓ a gestão dos processos e da mudança. 

Para ajudar a identificar iniciativas o documento de referência da CAF fornece para cada sub-

-critério um conjunto de exemplos de boas práticas. A equipa de auto-avaliação terá de encontrar

iniciativas concretas que demonstrem a existência dessas boas práticas na organização.

A título de exemplo:

Exemplo a) do sub-critério 1.1 (critério 1): formular e desenvolver a visão e a missão da
organização.
Que iniciativa poderá concretizar este exemplo de boa prática?
A missão definida na lei orgânica e a visão definida no plano estratégico ou plano de
actividades da organização. 
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Relativamente aos critérios de resultados, a equipa tem de procurar indicadores de percepção

ou de desempenho dentro das áreas específicas dos sub-critérios que estão associados aos

resultados que serão objecto de análise, nomeadamente:

✓ os resultados orientados para os cidadãos/clientes;

✓ os resultados relativos às pessoas;

✓ o impacto na sociedade, e

✓ os resultados de desempenho-chave. 

Conceitos

Indicador de desempenho: característica mensurável ou quantificável.
Ex.: número de acções de formação.
Indicador de percepção: medida subjectiva sobre um fenómeno.
Ex.: nível de satisfação com o envolvimento das pessoas na organização.

Também neste caso o documento de referência da CAF fornece conjuntos de exemplos de

indicadores para cada sub-critério que podem ser pesquisados na organização. A equipa tem de

pesquisar se os resultados da organização estão analisados e tratados em termos de

indicadores. Em caso afirmativo, quais os valores que caracterizam os resultados da

organização.

A título de exemplo:

Exemplo a) do sub-critério 6.2 (critério 6): Resultados relativos à imagem global da
organização – número de reclamações.
Qual o resultado que poderá concretizar este exemplo?
100 reclamações em 2003.

Importa referir que os exemplos constantes na CAF têm um valor meramente indicativo, pelo

que a equipa poderá identificar iniciativas e indicadores que não tenham uma relação directa

com os exemplos mas que estejam relacionadas com o sub-critério, bem como, respeitando a

regra do bom senso, poderá eliminar aqueles que não se adeqúem ao contexto organizacional.

2.4.2 — RECOLHA DE EVIDÊNCIAS

O resultado da auto-avaliação depende totalmente do rigor e da honestidade dos elementos da

equipa. Pelo que, no preenchimento da grelha de auto-avaliação a equipa deve procurar a forma

como explicaria e justificaria as suas respostas a um avaliador externo. Ou seja, deve basear a

avaliação em evidências e dados objectivos sobre as actividades e resultados da organização. 

As evidências suportam a existência ou veracidade de algo e podem ser obtidas através de

pesquisa documental, observação ou consenso. A pesquisa documental constitui o suporte por

excelência num exercício de auto-avaliação
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Assim, sempre que possível a equipa deverá indicar na grelha de auto-avaliação qual o

documento que comprova a iniciativa ou resultado identificado.

A título de exemplo:

Exemplo a) do sub-critério 9.2 (critério 9): grau de execução orçamental.
Resultado: 90%
Evidência: Relatório de Actividades.

A pesquisa documental é muito importante para que a equipa comprove a situação da
organização face aos diferentes sub-critérios

4
. Sempre que uma iniciativa ou resultado seja

possível de aferir através da prova documental a equipa deve solicitar cópia da mesma ou
referência do documento onde pode ser encontrada. Contudo, deverá ter-se em conta que nem
todas as situações têm suporte documental possível. A título de exemplo, a existência de um
balcão de atendimento pode ser comprovada pela observação. Noutros casos em que, pela
natureza da questão, não seja possível comprovar por via documental ou observação a equipa
de auto-avaliação deve chegar a um consenso sobre a prática que caracteriza a organização,
fornecendo, sempre que possível exemplos concretos.

A título de exemplo:

Exemplo a) do sub-critério 1.3 (critério 1): liderar através do exemplo.
Boa prática: a gestão de topo dá bons exemplos de conduta aos colaboradores, é pontual e
assídua, responsável e dinâmica.

2.4.3 — APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DE DIAGNÓSTICO

O documento oficial da CAF parte do princípio que os elementos da equipa têm uma visão muito
concreta e precisa do modo de funcionamento da organização e dos seus resultados, pelo que
estão aptos a identificar as iniciativas ou acções planeadas ou implementadas na organização,
bem como, os seus resultados. Não invalidando esta possibilidade, existem, contudo, áreas
específicas que requerem uma perspectiva subjectiva da organização, designadamente no que
respeita às questões da liderança e da motivação.

Por outro lado, a realização da auto-avaliação por uma equipa se, por um lado, simplifica o
processo, por outro lado, não permite que as pessoas da organização expressem o seu ponto
de vista.

Por estes dois motivos a DGAP desenvolveu questionários de diagnóstico para colaboradores e
gestores, que podem ser aplicados durante a fase do preenchimento da grelha de auto-
-avaliação e que servem dois objectivos:

• Conhecer a opinião das pessoas relativamente a determinadas questões relacionadas
com o modo de funcionamento da organização (critérios de meios);
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• Envolver as pessoas no processo de mudança iniciado com a auto-avaliação.

Com estes fins foram elaborados questionários para colaboradores e gestores intermédios, bem
como um guião de entrevista para o gestor de topo (ver capítulo V). Os questionários
disponibilizados pela DGAP têm um valor meramente exemplificativo, pelo que os mesmos
deverão ser adaptados à realidade de cada organização, cabendo esta tarefa à equipa de auto-
-avaliação. 

A aplicação dos questionários não constitui uma parte integrante do modelo CAF, pelo que é
facultativa. As organizações que considerarem útil aplicar este instrumento para conhecer mais
profundamente a organização podem utilizar os questionários elaborados pela DGAP que se
encontram no capítulo VII deste Manual, bem como devem consultar a secção 4.3.3 do
Capítulo IV deste Manual para aceder a informação mais detalhada sobre a aplicação e
tratamento dos questionários. 

2.4.4 — A GRELHA DE AUTO-AVALIAÇÃO

A grelha de auto-avaliação (ou grelha) é a ferramenta que testemunha os resultados do

processo. É na grelha que a equipa descreve o resultado da análise feita à organização com

base no modelo CAF.

A grelha de auto-avaliação que a DGAP apresenta para a aplicação da CAF foi inspirada na

grelha utilizada pelo Modelo de Excelência da European Foundation for Quality Management

(EFQM), que constitui a origem do modelo CAF.

Para cada um dos sub-critérios existe um quadro de análise ou tabela com vários campos.

Apresenta-se em seguida as tabelas relativas aos sub-critérios 3.3 e 7.2 de modo a exemplificar

o raciocínio subjacente ao preenchimento da grelha.
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Critério 3: gestão das pessoas

Sub-critério 3.3

A. Conceito: como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o potencial das
pessoas que a compõem, quer ao nível individual, de equipa ou ao nível da organização no seu
conjunto, e como planeia essas actividades de forma a prosseguir a política e a estratégia definidas
e a garantir a eficácia operacional do seu pessoal.

B. A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para: envolver as pessoas
através do diálogo e da delegação de responsabilidades.

C. Exemplos: D. Iniciativas/Evidências:
a. Promover uma cultura de abertura, 

não hierárquica, de comunicação 
e de diálogo na organização;

b. Questionar de forma pró-activa as pessoas 
acerca das suas ideias e sugestões,
e desenvolver os mecanismos apropriados
para acolher os contributos  
(sistemas de sugestões, etc.);

c. Envolver as pessoas na definição de planos 
e estratégias, na concepção de processos
e na identificação e implementação 
de actividades de melhoria;

d. Procurar o consenso entre os gestores 
e os colaboradores sobre os objectivos 
a atingir e as formas de medir a execução 
dos mesmos;

e. Organizar e acompanhar, periodicamente, 
a realização de questionários de pessoal;

f. Convidar os colaboradores a avaliar os seus 
superiores (por exemplo através de avaliações
a 360º);

g. Consultar os representantes dos
trabalhadores (ex. Sindicatos).

E. Pontos fortes: F. Pontos fracos:

G. Pontuação:
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a. A Intranet está acessível a todos os
colaboradores e é utilizada para a
comunicação entre colaboradores e dirigentes
(print screen da Intranet).
É praticada uma cultura de abertura e diálogo
não hierárquica (constantes nos valores da
organização, resultados de inquéritos de
diagnóstico de clima organizacional);

b. Existe uma caixa de sugestões para os
colaboradores, com formulários associados
(Caixa de sugestões no hall de entrada );

c. Não existem boas práticas;

d. Não existem boas práticas;

e. Não existem boas práticas;

f. Anualmente são realizadas avaliações a 360º
em que colaboradores avaliam colegas e
dirigentes e estes avaliam os seus
colaboradores, os resultados são comunicados
individualmente para servirem como input para
a melhoria do desempenho individual
(Inquéritos);

g. Não existem boas práticas.

A realização de avaliações a 360º constitui uma
prática muito relevante na organização uma vez
que daí têm resultado grandes melhorias ao nível do
desempenho individual dos colaboradores e
dirigentes.

Fraca delegação de competências nos
colaboradores que estão em contacto com o
cidadão.
Inexistência de questionários de avaliação da
satisfação dos colaboradores
Outros …



Critério 7: resultados relativos às pessoas

Sub-critério 7.2

A. Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação das pessoas.

B. A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização relacionados com:
indicadores dos resultados relativos às pessoas.

C. Exemplos: D. Resultados/Evidências:

a. Resultados relativos à satisfação:

✓ Níveis de absentismo ou doença; rácios de 
rotação de pessoal; número de reclamações,
greves, etc.

b. Resultados relativos ao desempenho:

✓ medidas de produtividade; resultados de avaliação

e/ou louvores; relação entre o desempenho 
individual e a qualidade dos serviços ou produtos;
resultados da utilização de indicadores
de desempenho individual.

c. Resultados respeitantes ao desenvolvimento
de competências:

✓ Rácios de participação nas actividades
de formação; percentagem de utilização 
de orçamentos de formação; percentagem 
de utilização de tecnologias de informação
pelas pessoas; evidências da capacidade para 
lida com clientes/cidadãos e responder às suas 
necessidades; mobilidade de pessoal dentro 
da organização.

d. Resultados respeitantes à motivação 
e envolvimento:

✓ Rácios de resposta a inquéritos de pessoal;
participação em actividades de melhoria (ex. siste-
mas de sugestões); participação em eventos sociais;
participação em grupos internos de discussão,
reuniões com gestores de topo ou reuniões gerais
de pessoal, etc.; disponibilidade para aceitar 
mudanças; disponibilidade dos trabalhadores 
para fazer um esforço suplementar 
em circunstâncias especiais. 

E. Pontos fortes: F. Pontos fracos:

G. Pontuação:
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a.
— Absentismo: 7% em 2004, 8% em 2003 (Balanço

Social);
— Adesão à greve: 40% em 2004, 30% em 2003

(Balanço Social);
— N.º de Reclamações: 0 em 2004, 80 em 2003

(Relatório das Reclamações 2003 e 2004);
— N.º de entradas de pessoal: 3 em 2004, 1 em 2003

(Relatório de Actividades).

b.
— Desempenho individual: 90% dos colaboradores

tem um desempenho individual inferior a Bom, 60%
em 2003 (Relatório da Avaliação do Desempenho);

— Louvores atribuídos: 4 em 2004, 1 em 2003 (Diários
da República);

— Tempo de resposta às solicitações: média de 30
dias em 2004, 30 dias em 2003 (Relatório da
Qualidade 2004 e 2003);

— Grau de realização dos objectivos individuais: 75%
em 2004, 70% em 2003 (Relatório da Avaliação do
Desempenho);

— Grau de cumprimento dos prazos na realização dos
objectivos individuais: 40% em 2004, 35% em 2003
(Relatório da Avaliação do Desempenho).

c. Não existem resultados.
d. Não existem resultados.

Inexistência de análise relativa à motivação,
envolvimento das pessoas e desenvolvimento de
competências.

Elevada adesão à greve: 40% em 2004.

Ausência de celeridade na resposta às solicitações:
30 dias em média.

Fraco desempenho individual dos colaboradores
relativamente aos objectivos fixados em 2004: 90%
dos colaboradores tem um desempenho individual
inferior a Bom.

Outros

Inexistência de reclamações por parte dos cidadãos:
0 reclamações em 2004.



As tabelas acima apresentadas constituem exemplos de avaliações feitas a uma organização

fictícia no contexto dos sub-critérios 3.3 e 7.2 da CAF. Os conteúdos das caixas A, B e C são

retirados do modelo CAF e servem para orientar o preenchimento das caixas D, E, F e G da

responsabilidade da equipa de auto-avaliação. 

A razão de ser das diferentes caixas presentes nas tabelas é a seguinte:

Caixa A = Conceito do critério retirado do documento de referência da CAF, para relembrar a

equipa do significado que tem o critério no contexto do modelo CAF. 

Caixa B = Enunciado do sub-critério que determina o que a equipa vai avaliar.

Caixa C = Conjunto de exemplos de boas práticas (critérios de meios) ou de indicadores (critérios

de resultados) retirados do documento de referência da CAF, para orientar a equipa na selecção

das iniciativas e indicadores. Importa não esquecer que constituem exemplos pelo que podem ser

identificadas outras iniciativas ou indicadores não directamente relacionados com os exemplos

mas relacionados com o sub-critério, ou seja, com aquilo que se está a avaliar no âmbito do sub-

-critério.

Caixa D = No âmbito dos critérios de meios a equipa deve colocar nesta caixa iniciativas ou

acções que estejam planeadas ou implementadas na organização. No âmbito dos critérios dos

resultados esta caixa serve para colocar os indicadores de resultados que caracterizam o

desempenho da organização.

Caixa E = No âmbito dos critérios de meios a equipa deve identificar nesta caixa as iniciativas

que constituem exemplos de práticas excelentes seguidas pela organização. No âmbito dos

critérios de resultados, a equipa deve colocar resultados exemplares da organização. Nas duas

situações os pontos fortes devem poder servir como exemplos para outras organizações.

Caixa F = No âmbito dos critérios de meios a equipa deve colocar nesta caixa as iniciativas que

existem mas que devem ser melhoradas ou aquelas que não existem mas que deviam existir. No

âmbito dos critérios de resultados, a equipa deve colocar os indicadores que demonstram um

fraco desempenho da organização e que, por esse motivo, exigem uma intervenção na

organização. Devem ainda colocar os resultados que deviam ser analisados de forma a conhecer

o desempenho da organização.

Caixa G = Nesta caixa a equipa deve colocar a pontuação atribuída ao sub-critério. A pontuação

deve poder ser justificada com base na análise feita pela equipa (caixas D, E e F).

Depois da análise feita a cada sub-critério, ou seja, depois de preenchidas as caixas D, E e F,

falta atribuir a pontuação que demonstre a situação da organização. Importa, assim, conhecer o

sistema de pontuação da CAF.
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2.4.5 — ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO

Depois de preenchida cada tabela da grelha de auto-avaliação, com a identificação das

iniciativas/indicadores, pontos fortes e pontos fracos a equipa terá de atribuir uma pontuação

para o sub-critério.

De acordo com o sistema de pontuação da CAF cada critério tem seis níveis de avaliação

alternativos (0 a 5). As respostas dadas, em termos de avaliação, são necessariamente

diferentes consoante se trate de critérios de MEIOS ou de RESULTADOS, pelo que devem ser

utilizados quadros diferentes de resposta:

MEIOS:

Nenhuma evidência ou apenas evidência de uma iniciativa sem expressão = 0

Iniciativa planeada — P (plan). = 1

Iniciativa planeada e implementada — D (do). = 2

Iniciativa planeada, implementada e avaliada — C (check). = 3

Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 
retirados de acções de benchmarking e ajustada em conformidade — A (act). = 4

Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados 
retirados de acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na =5
organização.

RESULTADOS:

Não há resultados avaliados. = 0

Os resultados-chave estão avaliados e demonstram uma tendência 
estável ou negativa. = 1

Os resultados demonstram um progresso modesto. = 2

Os resultados demonstram um progresso substancial. = 3

São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os 
resultados obtidos dentro da organização (benchmarking interno

5
). = 4

São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com 
os resultados obtidos dentro da organização, e com os resultados 
obtidos por outras organizações (benchmarking externo

6
). = 5
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6
Ver definição de benchmarking externo no ponto 3.2 do Manual.



3 Passos:

A equipa de auto-avaliação perante as evidências recolhidas, e fazendo um balanço entre aquilo

que existe na organização e as forças e fraquezas identificadas, deve:

• Atribuir uma pontuação (de 0 a 5) a cada sub-critério;

• Atribuir uma pontuação a cada critério, a qual é obtida através da média das pontuações

dos sub-critérios;

• Atribuir uma pontuação global à organização, a qual é obtida através do somatório das

pontuações dos nove critérios. 

Regras:

Tendo em conta que o modelo CAF não especifica regras relativas à atribuição da pontuação, a

DGAP, de acordo com o conhecimento que tem das experiências desenvolvidas na

Administração Pública portuguesa, sugere algumas regras que devem ser observadas na

atribuição da pontuação: 

• A pontuação de cada sub-critério consiste na média do somatório das pontuações

atribuídas a cada exemplo. Quando não existirem práticas (critérios de meios) ou

indicadores (critérios de resultados) a pontuação deverá ser 0, conforme as tabelas de

pontuação do modelo CAF. Por outro lado, devem ser eliminados os exemplos que não

tenham qualquer correspondência com a organização em questão, bem como

acrescentados outros mais relevantes. Este tipo de alterações deve ser reduzido ao

mínimo de modo a não desvirtuar o modelo, bem como deve estar sujeito à regra do bom

senso. A pontuação obtida deve ser arredondada até às décimas.

Exemplo: 2,35 = 2,4

2,34 = 2,3

• A pontuação de cada critério consiste na média do somatório de cada sub-critério.

Exemplo: Critério 1 – Liderança

Sub-critério 1.1 = 3,1

Sub-critério 1.2 = 2,3

Sub-critério 1.3 = 1,4

Sub-critério 1.4 = 1,9

Pontuação do Critério 1 – (3,1+2,3+1,4+1,9) / 2,17 = 2,8

• A pontuação global da organização consiste no somatório das médias das

pontuações obtidas por critério.

Exemplo: Critério 1 = 2,8

Critério 2 = 1,5

Critério 3 = 2,5
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Critério 4 = 3,1

Critério 5 = 2,2

Critério 6 = 1,6

Critério 7 = 3,1

Critério 8 = 2,2

Critério 9 = 1,7

Pontuação Final = (2,8+1,5+2,5+3,1+2,2+1,6+3,1+2,2+1,7) = 20,7

A atribuição de pontuação pode ser feita em conjunto, pela equipa de auto-avaliação, ou

individualmente, consoante a divisão de tarefas estabelecida pela equipa.

No caso de a atribuição de pontuação ser feita individualmente sugere-se que cada elemento da

equipa apresente uma proposta de pontuação e que a defenda com base nos resultados da

pesquisa (evidências). Segue-se a discussão de ideias que deverá culminar com a atribuição de

uma pontuação final para cada sub-critério/critério através de um processo de negociação e

persuasão (consultar parte IV, secção 4.3.4 — Factores facilitadores de consenso).

Alternativas ao consenso:

Caso não seja possível um acordo através do diálogo sugerem-se as seguintes soluções

alternativas:

• Decisão por maioria simples (cada elemento da equipa tem direito a um voto);

• Decisão por maioria qualificada (o líder da equipa tem um voto de qualidade, ou seja, tem

a possibilidade de decidir em caso de empate por maioria simples).

Estas soluções só devem ser utilizadas como recurso, uma vez que a realidade que está a ser

analisada, por ser fundamentada em factos, não deve gerar, em princípio, a controvérsia no seio

da equipa.

Dificuldades relativas aos critérios de meios:

Quais as dificuldades que a equipa de auto-avaliação pode encontrar na atribuição da

pontuação?

O processo de atribuição de pontuação é um dos aspectos mais problemáticos da auto-

-avaliação. 

Importa conhecer quais as dificuldades que podem surgir, bem como formas de as ultrapassar,

para que a equipa esteja preparada para este momento da auto-avaliação.
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Relativamente aos critérios de meios, a equipa terá de pontuar as iniciativas com base na tabela de

pontuação de meios. De acordo com experiências de aplicação da CAF, é importante saber que:

• Não é muito comum que as iniciativas sejam pontuadas acima dos 2 pontos, uma vez que

não existe, ainda, tradição de avaliação na Administração Pública, contudo, não há motivos

para alarme. A organização deve encarar esta situação como uma oportunidade de

melhoria. 

• Ainda é menos comum, até ao presente, que as organizações realizem comparações com

outros serviços (internos ou externos, nacionais ou internacionais) tendo em vista a

aprendizagem, o que dá lugar a pontuações de 4 e 5. Mais uma vez a organização deve

encarar esta situação como uma oportunidade de melhoria. 

O maior problema associado à atribuição de pontuação nos critérios de meios relaciona-se com

o facto de cada sub-critério não conter apenas uma iniciativa. Ou seja, a equipa tem de atribuir

uma só pontuação a um conjunto de iniciativas que merecem diferentes pontuações, uma vez

que algumas estão planeadas (1), outras estão implementadas (2), outras estão avaliadas (3) e

outras revistas com base em acções de benchmarking (4 ou 5). 

Como pode a equipa dar apenas uma pontuação final ao sub-critério? 

O modelo CAF não especifica o modo de atribuição da pontuação, pelo que as organizações

que têm aplicado o modelo CAF seguem metodologias diversas. Assim, é possível seguir um de

dois caminhos:

• atribuir uma pontuação global por sub-critério;

• atribuir pontuação a cada um dos exemplos presentes na CAF. 

Em qualquer das opções o bom senso é fundamental, contudo, a metodologia mais rigorosa e

que confere mais segurança à equipa de auto-avaliação é a segunda opção. A pontuação de

cada um dos exemplos obriga a que num processo de melhoria contínua as organizações

procurem desenvolver práticas que dêem corpo aos vários exemplos, o que numa situação de

excelência envolve a concretização de todo o modelo CAF.

A atribuição de pontuação aos vários exemplos é a opção proposta pela DGAP, à semelhança

da solução também seguida por vários países europeus. Os serviços são, contudo, livres para

seguir a metodologia que considerarem mais adequada.

Assim, como deve ser concretizado o processo de atribuição de pontuação a cada sub-critério? 

A equipa deve em primeiro lugar encontrar boas práticas relacionadas com os exemplos

fornecidos pelo modelo. Em seguida deve atribuir uma pontuação a cada um dos exemplos.

Aqueles que tiverem associadas iniciativas da organização devem ser pontuados entre 1 e 5.

Quanto aos exemplos que não tiverem correspondência, ou seja, aqueles em que a equipa não
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encontrar práticas na organização, devem ser pontuados com 0. No caso de existirem várias

iniciativas para o mesmo exemplo deve a equipa dar um valor médio ao mesmo o qual resulta

ou de uma pontuação global dada ao exemplo (aqui o bom senso é fundamental), ou então da

média aritmética das pontuações atribuídas às várias iniciativas. As organizações devem

escolher o caminho que considerarem mais seguro.

Depois da pontuação dos diferentes exemplos a equipa deve realizar a média aritmética das

diversas pontuações. Algumas experiências de aplicação da CAF demonstram que as

organizações por vezes atribuem ponderações às iniciativas de acordo com ordem de

importância definida pela equipa. Podem não ser pontuados alguns dos exemplos de boas

práticas referidas na CAF caso não sejam relevantes para a organização ou não se adeqúem

ao contexto organizacional.

Assim, os factores que devem ser levados em conta neste processo de atribuição de pontuação

são:

• O que existe na organização (iniciativas);

• O que não existe na organização mas devia existir (pontos fracos).

O documento de referência da CAF não explora este problema, contudo, e uma vez que a tabela

de pontuação prevê a situação de ausência de iniciativa (pontuação 0), é possível concluir que

as práticas inexistentes também devem ser pontuadas.

A título de exemplo, apresenta-se a tabela relativa ao sub-critério 3.3 de modo a exemplificar o

raciocínio subjacente à atribuição de pontuação nos critérios de meios.
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Critério 3: gestão das pessoas

Sub-critério 3.3

A. Conceito: como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o potencial das
pessoas que a compõem, quer ao nível individual, de equipa ou ao nível da organização no seu
conjunto, e como planeia essas actividades de forma a prosseguir a política e a estratégia definidas
e a garantir a eficácia operacional do seu pessoal.

B. A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para: envolver as pessoas
através do diálogo e da delegação de responsabilidades.

C. Exemplos: D. Iniciativas/Evidências:
a. Promover uma cultura de abertura, 

não hierárquica, de comunicação 
e de diálogo na organização;

b. Questionar de forma pró-activa as pessoas 
acerca das suas ideias e sugestões, 
e desenvolver os mecanismos apropriados 
para acolher os contributos 
(sistemas de sugestões, etc.);

c. Envolver as pessoas na definição de planos 
e estratégias, na concepção de processos 
e na identificação e implementação 
de actividades de melhoria;

d. Procurar o consenso entre os gestores 
e os colaboradores sobre os objectivos 
a atingir e as formas de medir a execução 
dos mesmos;

e. Organizar e acompanhar, periodicamente, 
a realização de questionários de pessoal;

f. Convidar os colaboradores a avaliar os seus 
superiores (por exemplo através de avaliações
a 360º);

g. Consultar os representantes dos
trabalhadores (ex. Sindicatos).

E. Pontos fortes: F. Pontos fracos:

G. Pontuação:

2+2+0+0+0+2+0 = 0.8 
7

Dificuldades relativas aos critérios de resultados:

Relativamente aos critérios de resultados a equipa poderá deparar-se com três dificuldades.

A primeira dificuldade é semelhante à dificuldade acima referida. Ou seja, a equipa tem de

atribuir uma só pontuação a um conjunto de resultados que merecem diferentes pontuações,
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a. A Intranet está acessível a todos os
colaboradores e é utilizada para a
comunicação entre colaboradores e dirigentes
(print screen da Intranet) = 2

É praticada uma cultura de abertura e diálogo
não hierárquica (constantes nos valores da
organização, resultados de inquéritos de
diagnóstico de clima organizacional) = 2

b. Existe uma caixa de sugestões para os
colaboradores, com formulários associados
(Caixa de sugestões no hall de entrada ) = 2

c. Não existem boas práticas = 0

d. Não existem boas práticas = 0

e. Não existem boas práticas = 0

f.  Anualmente são realizadas avaliações a 360º
em que colaboradores avaliam colegas e
dirigentes e estes avaliam os seus
colaboradores, os resultados são
comunicados individualmente para servirem
como input para a melhoria do desempenho
individual (Inquéritos) = 2

g. Não existem boas práticas = 0

Fraca delegação de competências nos
colaboradores que estão em contacto com o
cidadão.

Inexistência de questionários de avaliação da
satisfação dos colaboradores.

Outros …

A realização de avaliações a 360º constitui
uma prática muito relevante na organização
uma vez que daí têm resultado grandes
melhorias ao nível do desempenho individual
dos colaboradores e dirigentes.



uma vez que os resultados podem demonstrar uma tendência estável ou negativa (1), um

progresso modesto (2), um progresso considerável (3) ou serem resultados excelentes (4 ou 5).

Mais uma vez a equipa deve atribuir uma pontuação a cada resultado existente na organização

(pontuação entre 1 e 5) bem como aos exemplos de indicadores presentes na CAF que não

estão tratados na organização (pontuação 0).

Relativamente à metodologia para a pontuação dos sub-critérios, a equipa deve seguir a opção

seguida para os critérios de meios, ou seja, deve atribuir uma pontuação a cada exemplo

constante no modelo. Por vezes os exemplos são compostos por um conjunto de indicadores e

neste caso a equipa deve adoptar uma solução idêntica à adoptada para os critérios de meios,

ou seja, atribuição de uma pontuação global ou cálculo da média das pontuações de cada

indicador.

Depois da pontuação a equipa deve realizar a média aritmética ou ponderada das diversas

pontuações. Podem não ser pontuados alguns dos exemplos de indicadores referidos na CAF

caso não sejam relevantes para a organização ou não se adeqúem ao contexto organizacional.

Também neste caso o facto da tabela de pontuação dos critérios de resultados prever a situação

de ausência de resultados (pontuação 0) demonstra que os resultados não tratados e analisados

nas organizações devem penalizar a pontuação dos critérios.

A tabela de pontuação de resultados apresenta uma segunda dificuldade que se prende com o

facto das pontuações de 1 a 3 estarem relacionadas com a tendência existente na organização.

Esta situação implica que as organizações tenham resultados anteriores para comparar, o que

nem sempre acontece.

Nos casos em que não é possível estabelecer a tendência a equipa poderá fazer uma

interpretação extensiva da tabela sem desvirtuar o respectivo sentido das pontuações. Para o

efeito sugere-se a seguinte solução:

1 = resultados negativos ou fracos
2 = resultados médios
3 = resultados bons

A última dificuldade da tabela em análise está na interpretação dos conceitos. O que é um

progresso modesto? O que é um progresso considerável? Para este problema a única solução

possível é o bom senso e honestidade da equipa. Favorecer os resultados da auto-avaliação em

termos de pontuação prejudica os objectivos do exercício uma vez que impede o retrato real da

organização.

A título de exemplo, apresenta-se a tabela relativa ao sub-critério 7.2 de modo a exemplificar o

raciocínio subjacente à atribuição de pontuação nos critérios de resultados.

Não esquecer que a pontuação tem um valor indicativo que não deve ser visto como um fim em

si mesmo, pelo que deve haver bom senso quanto a esta matéria. O objectivo do processo é

antes de mais identificar os pontos fortes e fracos das organizações resultantes da auto-

-avaliação, o que constitui informação fundamental para a identificação das áreas de melhoria. 
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Critério 7: resultados relativos às pessoas

Sub-critério 7.2

A. Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação das pessoas.

B. A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização relacionados com:
indicadores dos resultados relativos às pessoas.

C. Exemplos: D. Resultados/Evidências:

a. Resultados relativos à satisfação:
✓ Níveis de absentismo ou doença; rácios de rotação

de pessoal; número de reclamações, greves, etc.

b. Resultados relativos ao desempenho:
✓ Medidas de produtividade; resultados de 

avaliação e/ou louvores; relação entre o  
desempenho individual e a qualidade dos
serviços ou produtos; resultados da utilização 
de indicadores de desempenho individual.

c. Resultados respeitantes ao desenvolvimento
de competências:
✓ Rácios de participação nas actividades

de formação; percentagem de utilização 
de orçamentos de formação; percentagem 
de utilização de tecnologias de informação
pelas pessoas;
Evidências da capacidade para lidar
com clientes/cidadãos e responder às suas 
necessidades; mobilidade de pessoal dentro 
da organização.

d. Resultados respeitantes à motivação 
e envolvimento:
✓ Rácios de resposta a inquéritos de pessoal;

participação em actividades de melhoria (ex. 
sistemas de sugestões); participação em eventos 
sociais; participação em grupos internos de 
discussão, reuniões com gestores de topo ou 
reuniões gerais de pessoal, etc.; disponibilidade 
para aceitar mudanças; disponibilidade dos 
trabalhadores para fazer um esforço 
suplementar em circunstâncias especiais. 

E. Pontos fortes: F. Pontos fracos:

Inexistência de reclamações por parte 
dos cidadãos.

.

G. Pontuação:
2+1+0+0 = 0.75 = 0.8

4
(opção: pontuação global por cada exemplo)

Caso surjam outros problemas a equipa de auto-avaliação deve reunir, discutir e chegar a uma
solução que mereça o consenso dos elementos da equipa.
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a.

— Absentismo: 7% de em 2004, 8% em 2003
(Balanço Social) = 2

— Adesão à greve: 40% em 2004, 30% em 2003
(Balanço Social) = 1

— N.º de Reclamações: 0 em 2004, 80 em 2003
(Relatório das Reclamações 2003 e 2004) =3

— N.º de entradas de pessoal: 3 em 2004, 1 em
2003 (Relatório de Actividades) = 2

b.

— Desempenho individual: 90% dos
colaboradores tem um desempenho individual
inferior a Bom, 60% em 2003 (Relatório da
Avaliação do Desempenho) = 1

— Louvores atribuídos: 4 em 2004, 1 em 2003
(Diários da República) = 2

— Tempo de resposta às solicitações: média de
30 dias em 2004, 30 dias em 2003 (Relatório
da Qualidade 2004 e 2003) = 1

— Grau de realização dos objectivos individuais:
75% em 2004, 70% em 2003 (Relatório da
Avaliação do Desempenho) = 1

— Grau de cumprimento dos prazos na
realização dos objectivos individuais: 40% em
2004, 35% em 2003 (Relatório da Avaliação
do Desempenho) = 1

c. Não existem resultados = 0

d. Não existem resultados = 0

Inexistência de análise relativa à motivação,
envolvimento das pessoas e desenvolvimento de
competências.
Elevada adesão à greve: 40% em 2004.
Ausência de celeridade na resposta às solicitações:
30 dias em média.
Fraco desempenho individual dos colaboradores
relativamente aos objectivos fixados em 2004: 90%
dos colaboradores tem um desempenho individual
inferior a Bom.
Outros



2.5 — Como analisar e divulgar os resultados da auto-avaliação

2.5.1 —  ANÁLISE DOS RESULTADOS

Depois de preenchida a Grelha de Auto-Avaliação a equipa deverá sistematizar os resultados do

exercício de auto-avaliação de forma a poder analisá-los e reportar. Para o efeito sugere-se

numa primeira fase, antes de começar a estruturar o Relatório:

— O preenchimento da GRELHA DE RESULTADOS, disponibilizada pela DGAP (ver capítulo V

— Materiais de apoio), que identifica a situação da organização em cada um dos critérios

do modelo CAF. Este quadro geral tornará visíveis os pontos fortes da organização e os

pontos críticos a melhorar. 

— A equipa deve identificar qualitativamente, e por critério, os pontos fortes da organização

e os pontos fracos. Nesta fase os pontos fracos devem ser considerados oportunidades

de melhoria, uma vez que sobre eles vai ser elaborado um Plano de Melhorias, conforme

será abordado no capítulo III. A listagem dos pontos fracos ou oportunidades de melhoria

envolve a realização de uma síntese por critério tendo em vista a eliminação de

redundâncias e a aglutinação de oportunidades de melhoria em acções mais abrangentes

(por critério). 

A visualização do desempenho da organização, nos diversos componentes, possibilita a

identificação dos aspectos onde existe reserva de produtividade. Ou seja, permite saber onde é

que a organização não está a utilizar todo o seu potencial (pessoas, recursos, processos,

tecnologias), bem como permite reunir e sistematizar informação útil para a elaboração do Plano

de Melhorias.

2.5.2 — ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

O Relatório Final (ou Relatório) tem uma importância extrema uma vez que este constitui o

depoimento onde constam todas as informações relacionadas com a realização do exercício de

auto-avaliação. 

O Relatório Final deve ser elaborado pela equipa de auto-avaliação depois de concluído o

processo. O conteúdo deste documento deve ser claro e conciso. O formato deve ser

organizado e apelativo. A DGAP propõe a seguinte estrutura de Relatório:

Estrutura do Relatório Final

PARTES ASSUNTOS CONTEÚDO

Origem do projecto na organização.
Apresentação do modelo CAF (origem, objectivos,

1 Enquadramento vantagens).
Objectivos da AA na organização.
Âmbito da AA na organização.
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PARTES ASSUNTOS CONTEÚDO

Equipa de auto-avaliação.
Etapas da auto-avaliação (remissão para
cronograma de execução).

2 Preparação e condução Envolvimento e colaboração dos diversos 
da auto-avaliação intervenientes.

Dificuldades sentidas durante a realização do
exercício.

Pontos fortes e oportunidades de melhoria por 
3 Resultados da auto-avaliação critério (remissão para grelha de AA).

Conclusões dos inquéritos (se aplicados).

Lista de acções de melhoria por critério.
Descrição do critério de prioritização das acções de

4 Plano de Melhorias melhoria.
Tabela com o ranking das acções de melhoria.
Visão geral do plano de melhorias.
Fichas de desdobramento das acções de melhoria.

Identificação dos principais resultados da AA.
5 Conclusão Lições aprendidas durante a AA.

Cronograma de execução da AA.
Grelha de Auto-Avaliação preenchida.

6 Anexos Índice de evidências.
Plano de Comunicações.
Modelo dos questionários aplicados.

O Relatório Final deve ser entregue ao gestor de topo máximo antes dos resultados serem

divulgados à organização. É com os dados constantes no Relatório Final que o gestor de topo

deve construir uma estratégia de mudança, que passa necessariamente pela definição das

áreas de intervenção prioritárias. Esta estratégia pode ser anunciada no momento da

apresentação dos resultados à organização.

O conteúdo do Relatório Final deve ainda ser apresentado aos gestores intermédios, envolvidos

no exercício, antes da divulgação dos resultados aos colaboradores dada a responsabilidade

dos mesmos no processo de mudança.

2.5.3 — A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO

A divulgação dos resultados da auto-avaliação deve ter em conta o contexto cultural em que a

organização se move, e este aspecto assume maior importância nos serviços e organismos da

Administração Pública onde a avaliação poderá ser confundida com actividades de inspecção

ou auditoria, em suma, exposição de fraquezas e erros, punição, etc.

A CAF, além de ferramenta de gestão, é também uma ferramenta de aprendizagem

organizacional. Assim, é necessário afastar dúvidas e equívocos e esclarecer os objectivos do
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processo, e reforçar que a avaliação serve essencialmente para conhecer a organização e

identificar o que pode ser melhorado.    

A divulgação deve ter em conta que:

✓ Devem ser focados os aspectos positivos da auto-avaliação, designadamente a

participação das pessoas e os pontos fortes da organização;

✓ Devem os pontos críticos ser apresentados de forma empática, e sem penalizações ou

julgamentos, a fim de evitar o descontentamento e procurando motivar as pessoas para

a mudança.

Apresentação do relatório de acordo com o público-alvo:

Os resultados apresentados devem ser adequados à situação concreta e ao público-alvo. 

a.  Gestores:

O Relatório de Auto-Avaliação completo deve ser apresentado em primeiro lugar à gestão de

topo que deverá reunir com os gestores intermédios para apresentar e discutir os resultados do

Relatório. 

b.  Colaboradores:

A apresentação do Relatório aos colaboradores deve ser feita através de um briefing onde todas

as pessoas da organização estejam presentes. Caso não seja possível, os resultados devem ser

apresentados em sessões ao nível dos departamentos.

Neste caso, é necessário considerar a cultura organizacional e decidir se é mais útil:

1) A apresentação parcial do Relatório, explicando como decorreu o processo de AA, e

apresentando os pontos fortes e fracos identificados (não mencionar as pontuações).

Caso tenha sido elaborado um Plano de Melhorias também deve ser apresentado nesta

sessão.

2)  A apresentação integral do Relatório, sem omitir informação. Esta é a melhor opção, visto

que é mais transparente. Seguindo esta opção, a apresentação dos resultados deve

incluir:

• A apresentação da GRELHA DE RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO através de distribuição da

mesma em suporte papel ou através da projecção de diapositivos através de data show;

• A distribuição de texto resumo do RELATÓRIO FINAL, ou apresentação do mesmo através

da projecção de diapositivos;

• A apresentação do Plano de Melhorias (caso esteja concluído).

Neste briefing deve ser sempre utilizada uma linguagem positiva, reforçando as vantagens da

auto-avaliação para a aprendizagem organizacional, e os benefícios das mudanças que se



pretendem através da implementação das melhorias. Todos ganham numa organização com um

bom desempenho (cidadãos e colaboradores). Devem também ser focados os aspectos

positivos da auto-avaliação, designadamente a participação das pessoas e os pontos fortes da

organização. Sobre a comunicação aos colaboradores deverá consultar o capítulo IV. 

c.  Partes interessadas (cidadãos/clientes, fornecedores):

A organização pode considerar relevante divulgar para o exterior os respectivos resultados da

auto-avaliação, explicando às partes interessadas da organização que está a iniciar um

processo de mudança. Neste caso, e como se trata de um documento de gestão interno, sugere-

-se a apresentação parcial do Relatório sem identificação das pontuações alcançadas (apenas

a explicação do processo, identificação dos pontos fortes e fracos e as melhorias a introduzir).

Por exemplo, no caso de um serviço da Administração Central pode ser publicada uma nota num

Boletim ou no website. As Autarquias Locais podem, a título de exemplo, divulgar os resultados

no Jornal do Município ou Região. 

2.5.4 — DESAFIO PARA A MUDANÇA

Durante a apresentação dos resultados aos colaboradores, a equipa de auto-avaliação ou o

gestor de topo pode lançar um conjunto de desafios de forma a motivar as pessoas para a

mudança. Aspectos que podem ser referidos:

•  Interpretação dos resultados em termos de desafios para o futuro. As fraquezas identificadas

constituem oportunidades de melhoria;

• Desafio para a implementação de um programa de qualidade e candidatura a prémios de

excelência nacionais e internacionais;

• Responsabilidade de cada elemento da organização no processo de mudança;

• Realização de auto-avaliações periódicas como medir a evolução da organização.

Chegou ao fim o exercício de auto-avaliação. A melhoria contínua implica um esforço

permanente de actualização de modo a que as organizações fiquem aptas a agir de forma pró-

-activa, antecipando as necessidades dos cidadãos/clientes e das pessoas. Assim, recomenda-

-se a adopção de mecanismos permanentes de consulta das necessidades e expectativas das

diversas partes interessadas, bem como, a utilização periódica de ferramentas de avaliação. 
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CAPÍTULO III

O QUE SE SEGUE AO 
PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO



3.1 — O Plano de Melhorias

Realizar processos de auto-avaliação, com base na CAF, fornece um bom diagnóstico sobre o

estado de saúde da organização mas não é suficiente para melhorar o desempenho. O resultado

da auto-avaliação permite identificar a reserva de produtividade da organização, entendida como

o potencial que esta não utiliza na prossecução dos seus objectivos. Depois de detectado o

«desperdício», a organização deve agir para melhorar a sua capacidade e libertar todo o seu

potencial organizacional. O Estudo sobre a aplicação da CAF na Europa (EIPA, 2003) considera

que a CAF só está implementada completamente na organização quando se desenvolveram

acções de melhoria após o processo de auto-avaliação.

Munidos dos resultados da Auto-Avaliação (AA), onde foram identificados os pontos fortes e

oportunidades de melhoria da organização, é necessário hierarquizar, planear, implementar e

avaliar as Acções de Melhoria (AM), desenhando para este processo um Plano de Melhorias

(designado por Plano). A Equipa que realiza o processo de AA pode elaborar a proposta do

Plano para ser apresentado e aprovado pela gestão de topo.

Algumas recomendações antes de iniciar a elaboração do Plano:

O que deve ser feito:

✓ As ambições devem ser reais e consonantes com os recursos disponíveis;

✓ Envolver tanto quanto possível as partes interessadas (clientes internos e externos,

cidadãos/clientes, parceiros, etc.);

✓ Devem ser estabelecidas metas de curto (entre 6 meses a 12 meses), médio e longo

prazo para a implementação das Acções de Melhoria;

✓ Incluir a revisão/monitorização na implementação das melhorias para identificar desvios

e se necessário redefinir estratégias de implementação;

✓ Divulgar/comunicar de forma abrangente (chefias intermédias e colaboradores) o Plano

de Melhorias, mesmo em departamentos/unidades que não estão directamente envolvidas

na sua implementação. Frisar aspectos como:

• O que se espera de cada um destes intervenientes;

• Os objectivos e como irá decorrer a implementação das AM;

• O impacto das Acções na melhoria do desempenho da organização. 

Esta comunicação, tal como no processo de AA, esclarece as pessoas e evita eventuais

resistências.
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O que deve ser evitado:

✓ Estabelecer demasiadas prioridades sem ter em conta os objectivos da organização, ou

seja, as acções que são mais relevantes para o desempenho da organização

(relacionada com os seus processos-chave);

✓ Depois de identificadas as acções de melhoria prioritárias, por vezes pode surgir a

tentação de implementar tudo ao mesmo tempo. Neste caso é necessário bom senso,

pelo que se aconselha a implementação das AM de forma faseada no tempo. Por ex.

seleccionar 3 ou 4 acções significativas para implementar no curto prazo;

✓ Criar expectativas muito altas sem adequada capacidade de resposta;

✓ A não implementação das AM pode conduzir à frustração e dificulta novas acções.

De seguida apresentam-se os principais passos para melhorar o desempenho e estabelecer um

Plano de Melhorias
1
.

O Plano de Melhorias deve ser desenvolvido com base nos resultados da Auto-

-Avaliação, através do modelo CAF, que permitam evidenciar:

— Como a organização se posiciona em relação a cada um dos nove

critérios da CAF;

— Quais os pontos fortes e pontos fracos (oportunidades de melhoria)

relativamente a cada um dos nove critérios da CAF.

Principais passos:

1. Estabelecer o critério objectivo para prioritizar as Acções de Melhoria (AM). Neste processo

sugerem-se três dimensões: 

— Impacto que cada acção tem para os objectivos e desempenho da organização. 

— Capacidade e recursos da organização para assegurar a implementação das AM no

curto, médio e longo prazo.
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— Satisfação dos cidadãos/clientes, ou seja, em que medida a acção poderá contribuir

para a melhoria da satisfação dos cidadãos/clientes. 

2. Prioritizar as Acções de Melhoria:

a) Antes de prioritizar é necessário visualizar todas as acções de melhoria identificadas por

critério (retirar esta informação da análise feita aos resultados da AA), eliminar as acções

em duplicado e agrupar temas comuns de forma a criar uma acção mais abrangente. Desta

fase deve resultar um quadro com lista das Acções de Melhoria que a organização

pretende implementar (acções abrangentes agrupadas por critério).

b) Criar uma tabela de prioritização, onde são listadas todas as Acções de Melhoria na

primeira coluna (coluna A) — Ver tabela de prioritização — pág. 55.

c) Para cada acção considerar o impacto que a Acção terá nos objectivos ou no desempenho

da organização (se é considerado elevado, médio, ou baixo) e atribuir os pontos.

Ex.: A organização X identificou através da auto-avaliação a ausência de

mecanismos para aferir o nível de satisfação dos seus clientes, constituindo esta

situação uma oportunidade de melhoria. Um dos objectivos estratégicos da

organização X é precisamente aumentar o nível de satisfação dos seus clientes.

Assim, estabelecer um sistema para medir a satisfação de clientes é uma acção de

melhoria com um impacto elevado num dos objectivos da organização. 

Exemplo de uma tabela de pontuação para o impacto. 

IMPACTO ELEVADO IMPACTO MÉDIO IMPACTO BAIXO

5 PONTOS 3 PONTOS 0 PONTOS

Terá um impacto significativo Terá algum impacto em É improvável que tenha
em mais do que um pelo menos um objectivo da impacto em qualquer 
objectivo da organização  organização ou indicador objectivo da organização ou
ou indicadores de desempenho. indicador de desempenho. 
de desempenho. 

Nota: Adaptado do Guia de Candidatura ao Committed to Excellence

d) Para cada acção considerar a capacidade que a organização tem para a sua implementação

num determinado período de tempo (curto, médio e longo prazo), bem como os recursos

necessários. Decidir se é considerada elevada, média ou baixa e atribuir o respectivo

número de pontos.
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Ex.: Continuando com o exemplo anterior a organização considera que tem

capacidade elevada para implementar esta AM, visto que pode ser implementada

em 6 meses e não envolve muitos recursos.

Exemplo de uma tabela de pontuação para capacidade

CAPACIDADE ELEVADA CAPACIDADE MÉDIA CAPACIDADE BAIXA

5 PONTOS 3 PONTOS 0 PONTOS

- Pode ser implementada - É possível implementar - Improvável de ser imple-
no curto prazo. no curto prazo. mentada no curto prazo.

- Requer poucos recursos - Requer um número - Requer um número  
matérias e humanos para razoável de recursos significativo de recursos
ser alcançada. para ser alcançada. para ser alcançada.

- Pode ser controlada pela - Pode ser controlada pela - Depende de factores
organização. organização. externos à organização.

Nota: Adaptado do Guia de Candidatura ao Committed to Excellence

e) Considerar a relevância da acção de melhoria para a satisfação dos cidadãos/clientes

da organização — podem ser considerados clientes internos e externos — consultar o

glossário para uma melhor compreensão da definição de cliente.   

Exemplo de uma tabela de pontuação para satisfação dos cidadãos/clientes

SATISFAÇÃO ELEVADA SATISFAÇÃO MÉDIA SATISFAÇÃO BAIXA

5 PONTOS 3 PONTOS 0 PONTOS

A acção tem impacto A acção tem impacto Improvável impacto
directo na melhoria da indirecto na melhoria da na satisfação
satisfação do cidadão/cliente. satisfação do cidadão/cliente. do cidadão/cliente.

f) Calcular a pontuação para cada acção multiplicando o impacto (colunas B), a capacidade

(coluna C) e a satisfação no cidadão/cliente (coluna D) e inserir o resultado na coluna E.

g) Determinar o ranking (coluna F) reordenando as acções pelas suas pontuações, ou seja,

quanto mais elevada for a pontuação, mais alta será a posição no ranking. 
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Exemplo de uma tabela de prioritização

A B C D E F

Acção Impacto Capacidade Satisfação do Pontuação Ranking
cidadão/cliente BxCxD

Estabelecer um sistema  
para medir a satisfação 5 5 5 125 1
de clientes.

Implementar um      
processo de melhoria
para reduzir em 2 
semanas o tempo 5 3 5 75 2
de resposta do serviço
às solicitações
dos clientes.

Introduzir um sistema  
de recolha de 3 3 3 27 3
sugestões.

Estabelecer um sistema  
de gestão das 0 3 5 15 4
reclamações 
dos clientes.

Nota: Adaptado do Guia de Candidatura ao Committed to Excellence

Concluindo, a ordem de prioridade nesta situação será 1.º estabelecer um sistema para medir a

satisfação dos clientes; 2.º Implementar um processo de melhoria para reduzir em 2 semanas o

tempo de resposta do serviço às solicitações dos clientes, etc.

Nota: Por vezes surgem muitas AM “empatadas”, o que pode ser minimizado através da

introdução de outros elementos para diferenciar as pontuações (valores intermédios para

além das três opções de pontuações que foram dadas ou atribuir ponderações aos critérios

de prioritização, etc.). 

Esta tabela de prioritização permite uma melhor compreensão das acções “vitais” com mais

impacto na melhoria do desempenho da organização. Esta tabela deve ser utilizada apenas

como um guia de orientação, e não é prescritiva, pelo que deve imperar o bom senso, e rever

este ranking e alterar o que for apropriado, tendo em conta factores como:

— O impacto de uma acção no desencadear de outras acções;

— Pode ser necessário implementar uma acção fundamental para o desempenho da

organização, pelo que deve ser considerada antes de tentar resolver qualquer outra

acção dependente;

— Pode ser relevante implementar algumas acções em paralelo com outras.

3. Por último estamos em condições de elaborar o Plano de Melhorias (utilizar a estrutura do

Plano de Melhorias disponível nos materiais de apoio no capítulo V) .
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A DGAP propõe a seguinte estrutura para o Plano de Melhorias:

1. Apresentação dos Resultados da Auto-Avaliação:

Com base nos resultados da auto-avaliação listar as oportunidades de melhoria por cada um dos

9 critérios da CAF.

2. Descrição do critério de prioritização das Acções de Melhoria

Descrever a relevância de cada Acção de Melhoria para a organização, em termos de

prioridades. Neste processo podem ser utilizados os critérios de prioritização propostos acima

no ponto 2, ou outros que a organização considere mais relevantes. O importante é definir um

critério objectivo para a hierarquização das acções de melhoria a implementar na organização.

3. Tabela com o ranking das Acções de Melhoria

Nesta tabela são prioritizadas as Acções de Melhoria de acordo com o critério estabelecido. Na

prática equivale à tabela de prioritização apresentada na Figura I.

4. Visão geral do Plano de Melhorias

Quadro geral que permite visualizar todo o Plano, onde devem constar os seguintes elementos: 

Ranking das AM — Identificação das AM — Responsáveis («dono» da Acção de Melhoria) —

Data prevista para desenvolvimento completo — Principais actividades/acções associadas —

Estado da implementação (revisões).

5. Descrição de cada Acção de Melhoria 

Elaborar Fichas para cada Acção de Melhoria (AM) com os seguintes elementos:

✓ Designação da AM;

✓ Indicação do(s) Critério(s) da CAF a que corresponde a AM;

✓ Responsável pela AM;

✓ Data de conclusão (quando se pretende 100% dos resultados alcançados);

✓ Abordagem para o desenvolvimento da AM (como vão fazer);

✓ Descrição das actividades/acções de implementação da AM (com prazos para as diferentes
fases);

✓ Descrição dos resultados a alcançar;

✓ Descrição dos métodos de avaliação e revisão da implementação da AM (a realização
destes pontos de situação devem ser sistemáticas e reflectidas na respectiva ficha da
AM).

Depois de Planear é o momento de executar e não esquecer o que nos
ensinou Edward Deming :

Planear — Executar — Verificar — Actuar
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3.2 — O Benchmarking

3.2.1 — O BENCHMARKING COM A CAF

A utilização do modelo CAF para apoiar acções de benchmarking constitui uma das grandes

virtualidades do modelo, uma vez que cria parâmetros de comparação entre organizações

públicas. 

Conceito

Existem numerosas definições do conceito de Benchmarking, no entanto, de uma maneira
simples e clara pode dizer-se que significa o seguinte:

“Improving ourselves by learning from others”.

Trata-se de um instrumento de diagnóstico que permite à organização comparar-se com as
restantes e tomar conhecimento das melhores práticas (Assessing Progress in
Benchmarking).

A finalidade de acções de benchmarking é a de encontrar melhores formas de fazer as
coisas, com base nos bons resultados alcançados por outras organizações.

É importante conhecer de que forma uma organização pode desenvolver um processo de

benchmarking com base na CAF. 

Depois de aplicada a CAF, a organização pode utilizar os resultados obtidos, com a aplicação

do sistema de pontuação, para efectuar comparações básicas com os resultados de outras

organizações que tenham aplicado a CAF, em termos globais e por critério. Ou seja, cada critério

pode funcionar como um benchmark — indicador. Se a organização tem uma pontuação fraca

num determinado critério poderá ter interesse em conhecer como é que organizações similares

têm uma boa pontuação no mesmo critério.

A CAF permite assim, através das pontuações atribuídas aos critérios num processo de auto-

-avaliação, criar um quadro de comparação que serve de ponto de partida para o benchmarking.

3.2.2 — TIPOS DE BENCHMARKING COM BASE NA CAF

A CAF pode servir de base a qualquer tipo de benchmarking, seja ele estratégico ou processual,

interno ou externo, entre outros. Importa aqui perceber com mais pormenor os tipos de

benchmarking que são referenciados na CAF. São eles o benchmarking interno, externo e

internacional. Em qualquer dos casos o benchmarking depende da existência de resultados de

um processo de auto-avaliação feito com base no modelo CAF.
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Benchmarking interno

Estamos perante o Benchmarking interno quando os parceiros de comparação são aqueles que

correspondem aos diferentes departamentos de uma determinada organização. Se, por um lado,

este tipo de Benchmarking não despende muitos recursos, por outro lado, há pouco espaço para

a inovação e criatividade. 

Benchmarking externo

O Benchmarking externo corresponde ao inverso daquele descrito anteriormente. Implica a

selecção de parceiros fora da organização, conhecidos por desenvolverem as melhores

práticas, e pode representar um meio para o encontro de novas soluções. Contudo, não basta

transferir integralmente as melhores práticas para a própria organização. É fundamental adaptar

tais práticas inovadoras ao contexto específico da organização, o que implica um maior

dispêndio de recursos (materiais, humanos, tempo). Para promover este tipo de benchmarking,

a DGAP está a desenvolver uma base de dados de boas práticas onde vão estar presentes os

casos nacionais de aplicação da CAF (disponível em 2005).

Benchmarking internacional

Tal como o nome indica, o Benchmarking internacional procura parceiros que estejam

localizados fora do país, visto que os existentes a nível nacional são considerados

insatisfatórios. Para apoiar este tipo de benchmarking foi criada uma base de dados de casos

de aplicação da CAF, em organizações públicas dos países europeus, que está alojada no

Centro de Recursos CAF, existente no EIPA (www.eipa.nl).

Mas, qual o tipo de Benchmarking mais apropriado para uma determinada organização?

Para não se fazer uma selecção demasiado intuitiva de qual o tipo de Benchmarking mais

adequado, existem vários critérios de apoio ao processo de tomada de decisão, expostos

seguidamente:

— Objectivos a serem alcançados;

— Aspectos organizacionais a serem estudados;

— Tempo e recursos disponíveis;

— Nível de experiência;

— Fontes de boas práticas.
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Assim, para situações específicas, aplicam-se diferentes tipos de Benchmarking:

Quando muitas áreas de actividade demonstram boas práticas;
Quando é imprudente ou pouco viável trocar informações 
com o exterior; ➾ Benchmarking interno
Quando a organização ainda se sente inexperiente na aplicação 
do Benchmarking;
Ou ainda quando o tempo e os recursos são limitados.

Quando os exemplos das melhores práticas são encontrados 
noutras organizações; ➾ Benchmarking externo
Ou quando são procuradas soluções inovadoras e criativas.

Quando as melhores práticas são localizadas noutros países;
Quando há poucos parceiros no mesmo país; ➾ Benchmarking internacional
Ou quando se pretende medir o nível de desempenho face 
aos parceiros globais.

3.2.3 — O GRUPO DE TRABALHO

Para a realização do benchmarking, a gestão de topo deve constituir um grupo de trabalho

responsável pelo processo. Este grupo pode ser constituído pelos elementos que integraram a

equipa que foi responsável pela auto-avaliação ou pode ainda ser criado um novo grupo.

Contudo, importa seleccionar, pelo menos, um dos elementos oriundos da equipa de auto-

-avaliação, uma vez que, o benchmarking, fundamentado na CAF, implica conhecimentos ao

nível do modelo e ao nível do desempenho da organização com base nos critérios e sub-critérios

da CAF.

3.2.4 — O PROCESSO DE BENCHMARKING

Antes de iniciar o processo, a DGAP propõe que a organização verifique a seguinte Lista de

Verificação para que confirme se estão reunidas as condições para avançar para um processo

desta natureza.

PARÂMETROS DE ANÁLISE SIM NÃO O QUE FALTA

A CAF foi aplicada na organização e existem 
resultados da auto-avaliação (AA).

Existem áreas da organização que devem 
ser melhoradas.
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PARÂMETROS DE ANÁLISE SIM NÃO O QUE FALTA

Os objectivos do benchmarking estão 
claramente definidos.

O(s) critério(s) que vão servir de base ao 
benchmarking estão identificados.

Está constituído o grupo de trabalho que será 
responsável pela condução do processo.

O grupo de trabalho tem uma clara noção 
de qual é o desempenho actual da 
organização nos critérios que vão servir 
de base ao processo.

O propósito da utilização do Benchmarking
está directamente relacionado com os 
objectivos organizacionais, com os recursos 
disponíveis e com o tempo disponível 
daqueles que estão envolvidos no processo.

Toda a organização está informada das razões 
de ser do Benchmarking.

Importa ainda conhecer o que deve ser evitado:

• Focalizar unicamente sobre as medidas de comparação do desempenho, sem ter em
conta os processos e as actividades que levam às boas práticas;

• Esperar que o benchmarking vai ser rápido ou fácil;

• Despender demasiado tempo e recursos numa determinada fase do processo;

• Ter a expectativa de que se pode comparar todas as componentes presentes na
organização em questão, com as restantes organizações;

• Pedir informação e dados sem estar preparado para partilhá-los com os outros, e
inversamente, esperar que as outras organizações vão partilhar informação que lhes é
valiosa em termos comerciais;

• Prolongar por muito tempo o processo de Benchmarking pode diminuir o entusiasmo e o
empenho dos responsáveis por promover esta acção.

A realização de benchmarking com base na CAF implica o desenvolvimento de um conjunto de

acções que importa conhecer. 

Assim, as actividades-chave, pelas quais o Benchmarking se processa, são as seguintes:

1. Planear;

2. Recolher dados e informações;

3. Analisar os resultados;

4. Implementar as melhorias, e 

5. Avaliar. 
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Da análise sobre as actividades-chave do benchmarking resultam as seguintes questões: Que

actividades estão associadas às diferentes fases do processo? Qual a documentação que

suporta o processo?

1. Planear

ACTIVIDADES DOCUMENTOS CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS

1.1. Elaborar proposta de Proposta de Identificação dos critérios da CAF que vão 
realização de  realização de servir de base ao processo (os critérios que 
benchmarking para  benchmarking tiveram uma pontuação fraca
apresentar à gestão de topo. no exercício de AA).

1.2. Obter autorização, apoio Definição dos objectivos e dos indicadores
e o compromisso da gestão para avaliar o sucesso.
de topo.

1.3. Apresentar o projecto aos Selecção do tipo de benchmarking
departamentos envolvidos (interno, externo ou internacional).

Apresentação da estratégia de comunicação
aos departamentos envolvidos.

Identificação dos recursos necessários e 
constituição do grupo de trabalho responsável 
pelo processo.

1.4. Elaborar cronograma Cronograma de Identificação das fases do processo, calendário
de execução do execução do de execução e responsabilidades.
benchmarking. benchmarking

1.5. Apresentar o cronograma 
à gestão de topo.

2. Recolher os dados

ACTIVIDADES DOCUMENTOS CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS

2.1. Recolher a informação sobre Mapa do Informação sobre o desempenho da 
a organização através  benchmarking. organização nos critérios que vão servir
da grelha de auto-avaliação  de base ao processo.
preenchida no exercício Potenciais parceiros que tenham
de AA. aplicado a CAF.

2.2. Aprofundar a informação Informação sobre o desempenho dos
recolhida (se necessário)  potenciais parceiros nos critérios
nos departamentos respon- da CAF que servem de base ao processo.
sáveis pelo desempenho da 
organização nos critérios 
seleccionados.

61



ACTIVIDADES DOCUMENTOS CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS

2.3. Identificar potenciais 
parceiros com base nos 
resultados que obtiveram em
exercícios de auto-avaliação 
através do modelo CAF.

2.4. Elaborar mapa do
benchmarking.

2.5. Apresentar o projecto de Documento de Apresentação dos objectivos do projecto.
benchmarking aos potenciais apresentação do Esclarecimento sobre os procedimentos que 
parceiros e solicitar acordo projecto aos vão ser utilizados, designadamente para
quanto aos procedimentos potenciais a recolha de informação sobre os potenciais 
que vão ser utilizados. parceiros (ofício). parceiros.

2.6. Elaborar uma lista de Lista Questões sobre os métodos utilizados pelos
questões para conhecer de de questões. parceiros para obter uma boa pontuação nos
que forma os potenciais  critérios da CAF em análise.
parceiros obtiveram uma  
pontuação elevada nos  
critérios seleccionados pela 
organização.

2.7. Enviar a lista de questões 
a cada potencial parceiro.

2.8. Analisar as respostas dadas Sumário dos Análise das respostas dadas às questões.
pelos potenciais parceiros. resultados das

questões.
2.9. Elaborar o sumário dos 

resultados.

2.10. Escolher o método mais Plano de Identificação dos métodos mais adequados
adequado para aprofundar pesquisa e para aprofundar o conhecimento relativamente
o conhecimento relativa- programa de às boas práticas identificadas (ex. entrevistas,
mente aos desempenhos visitas consulta à Internet, contacto por telefone,          
dos potenciais parceiros. (facultativo). fax ou correio electrónico).

2.11. Elaborar plano de pesquisa.

2.12.Recolher a informação.

2.13. Identificar boas práticas Base de dados Nome dos parceiros.
seguidas pelos potenciais de boas práticas Perfil dos parceiros (breve caracterização das 
parceiros dentro do âmbito  dos parceiros. organizações).
dos critérios em análise e  Boas práticas seguidas pelos parceiros dentro
apresentar os métodos do âmbito dos critérios da CAF em estudo. 
associados às boas práticas.

2.14. Seleccionar os parceiros 
com base na informação 
recolhida.

2.15. Elaborar base de dados 
de boas práticas 
dos parceiros.
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3.  Analisar os resultados

ACTIVIDADES DOCUMENTOS CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS

3.1. Analisar os desempenhos Estudo Análise do desempenho dos parceiros, 
dos parceiros. comparativo dos suportada por tabelas e gráficos que façam a

desempenhos. síntese das práticas desenvolvidas pelos 
3.2. Comparar o desempenho parceiros e que estabeleçam comparações

dos parceiros com o com o desempenho da organização. 
desempenho da organização.

Apresentação de explicações para as
lacunas de desempenho da organização.

3.3. Identificar oportunidades Lista das Oportunidades de melhoria resultantes do 
de melhoria. oportunidades processo de benchmarking.

para melhoria.
3.4. Verificar a viabilidade 

das propostas de melhoria, 
em termos operacionais, 
tendo em consideração o 
contexto organizacional.

3.5. Elaborar o Relatório Relatório do Objectivos e âmbito do projecto.
do Benchmarking. projecto de

Benchmarking Estratégia desenvolvida.
3.6. Apresentar o Relatório 

à gestão de topo, gestores Recomendações para o futuro (propostas de 
intermédios e colaboradores. melhoria).

Plano de acção para a implementação 
das melhorias.

4. Implementar as melhorias

ACTIVIDADES DOCUMENTOS CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS

4.1. Implementar as melhorias. Relatórios de Descrição das mudanças no desempenho 
progresso. organizacional.

4.2. Monitorizar o desempenho.

4.3. Comunicar os resultados 
à organização.

5. Avaliar

ACTIVIDADES DOCUMENTOS CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS

5.1. Documentar e disponibilizar Sumário das O que a organização aprendeu com o 
as lições aprendidas. lições aprendidas. processo de benchmarking.
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3.2.5 — POTENCIAIS PARCEIROS

Seleccionar bons parceiros é uma etapa considerada essencial, visto que dela depende grande

parte da eficácia do Benchmarking.

Decidir onde procurar potenciais parceiros depende da combinação dos seguintes factores:

a. Tipo de Benchmarking;

b. Critério(s) que serve(m) de base ao benchmarking;

c. Disponibilidade de tempo e recursos;

d. Informação necessária;

e. Fontes de informação.

Tipo de Benchmarking:

Tipo de Benchmarking Parceiros que demonstraram boas práticas

Interno Dentro da própria organização. 

Externo Fora da organização.

Internacional Noutros países.

Informação necessária:

Nem toda a informação sobre os parceiros interessa, de modo que se deve apenas seleccionar

a informação pertinente, com base nos seguintes critérios:

— Sector de actividade;

— Dimensão da organização;

— Localização;

— Actividade principal e competências;

— Reconhecimento de actividades ou de processos de excelência;

— Predisposição para ser sujeita ao processo de benchmarking;

— Experiência em benchmarking e maturidade para utilizar esta técnica.

Fontes de informação:

A informação encontra-se em inúmeros lugares e sob diversas formas, entre as quais:

— Rede digital de Boas Práticas da DGAP (disponível no 2.º semestre 2005 em www.dgap.gov.pt);

— Base de dados do EIPA (www.eipa.nl);

— Revistas e publicações que divulguem boas práticas na Administração Pública;

— Concursos ou Prémios de Qualidade (organismos premiados);

— Conferências da Qualidade das Administrações Púbicas da União Europeia

(www.2qconference.org e www.3qconference.org);

— Bases de dados de boas práticas da EFQM (www.efqm.org);

— Clubes ou redes de trabalho de benchmarking.
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Para concluir, o número de utilizadores da CAF nos países europeus já ultrapassa os 500. Em

Portugal a adesão é crescente. Existem inúmeros potenciais parceiros que as organizações

podem seleccionar para aprender com boas práticas desenvolvidas por outras organizações.

Para quê inventar a roda? O benchmarking possibilita a mudança e a melhoria, em termos de

desempenho das organizações, poupando recursos na procura de soluções. 

3.3 — O modelo de excelência da EFQM

A Direcção-Geral da Administração Pública (DGAP) e a Associação Portuguesa para a

Qualidade (APQ) celebraram, em Outubro de 2004, um protocolo de colaboração com vista a

estabelecer uma relação de parceria nos domínios da divulgação da CAF e dos Níveis de

Excelência da EFQM junto dos organismos e serviços da Administração Pública Portuguesa.

Este Protocolo foi celebrado entre duas entidades com interesse na disseminação da Qualidade,

ainda que em contextos distintos, por um lado a DGAP como organismo transversal responsável

pela disseminação de práticas de gestão pela qualidade nos serviços públicos (designadamente,

a coordenação, acompanhamento e avaliação das iniciativas de divulgação e implementação da

CAF), por outro, a APQ como Parceiro Nacional da EFQM, cuja missão visa desenvolver

actividades e parcerias conducentes à promoção e divulgação de conhecimentos e práticas nos

domínios da Qualidade e da Excelência, à valorização dos seus associados e à dinamização da

economia portuguesa.

Esta colaboração visa facilitar aos serviços e organismos públicos, que aplicaram a CAF, o

reconhecimento dos seus processos de melhoria através de esquemas prestigiados de nível

europeu, permitindo demonstrar aos seus clientes os patamares alcançados no caminho da

Excelência.

Esta relação de parceria envolveu a definição de um Programa que contempla um conjunto de

iniciativas, entre as quais a produção e adaptação de materiais pedagógicos e informativos

(sendo este Manual um exemplo) e a possibilidade da Common Assessment Framework (CAF)

poder ser utilizada como ferramenta de auto-avaliação para o nível Committed to Excellence,

visto que a CAF foi concebida com base no Modelo de Excelência da EFQM. 

3.3.1 — A EFQM E O MODELO DE EXCELÊNCIA

A EFQM (European Foundation for Quality Management) é uma organização sem fins lucrativos,

responsável pela gestão do esquema de reconhecimento europeu dos Níveis de Excelência

(Committed to Excellence, Recognised for Excellence e European Quality Award), e desenvolve

diversas actividades na área da melhoria do desempenho organizacional com o objectivo de

ajudar as organizações europeias a fazer melhores produtos e prestar melhores serviços

através da adopção de práticas de gestão inovadoras.

O Modelo de Excelência da EFQM foi concebido em 1991 como uma estrutura para avaliar as

organizações candidatas ao Prémio Europeu da Qualidade, sendo actualmente utilizado com
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outras finalidades por um grande número de organizações, nomeadamente como ferramenta

para processos de auto-avaliação. 

A EFQM tem Organizações Parceiras Nacionais (NPO) em 25 países europeus. Estes Parceiros

estão autorizados a funcionar como Agentes EFQM para disseminação de informação, produtos

e serviços relacionados com o modelo de excelência da EFQM. A Associação Portuguesa para

a Qualidade (APQ) é o parceiro nacional da EFQM em Portugal.

Tendo em conta as especificidades do sector público a EFQM criou uma versão do modelo de

excelência adaptado ao sector público e voluntário, e formou um Grupo de Melhoria do

Desempenho do Sector Público (Improving Public Sector Performance Group) cuja missão é

promover e apoiar a melhoria do desempenho através da utilização dos conceitos da excelência

nas organizações do sector público.

O Modelo de Excelência da EFQM assenta nos conceitos fundamentais da Excelência,

aplicáveis a qualquer organização independentemente do sector de actividade, ou dimensão —

Orientação para os resultados; Focalização no cliente; Liderança e Constância de Propósitos;

Gestão por processos e por factos; Desenvolvimento e envolvimento das pessoas; Apren-

dizagem, melhoria e inovação contínuas; Desenvolvimento de parcerias e Responsabilidade Social

Corporativa. 

O Modelo é uma ferramenta não prescritiva baseada em nove critérios, através dos quais pode

ser avaliado o progresso de uma organização relativamente à Excelência: Cinco critérios são de

“Meios” e quatro são de “Resultados”. Os critérios de Meios referem-se ao que uma organização

faz e os critérios de Resultados abrangem o que uma organização alcança. 

Os resultados são causados pelos Meios, e os Meios são melhorados utilizando o feedback dos

resultados (EFQM:2003), sintetiza a dinâmica do modelo da EFQM.

© 1999 – 2003 EFQM
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3.3.2 — OS NÍVEIS DE EXCELÊNCIA DA EFQM 

Atendendo à necessidade de encontrar formas simples e práticas para as organizações

poderem demonstrar o seu grau de maturidade, na aplicação do Modelo de Excelência Europeu,

a EFQM concebeu um esquema de reconhecimento em etapas que permite às organizações

optar pelo nível mais adequado à sua realidade e progredir para níveis mais exigentes. No topo

deste esquema encontra-se o Prémio Europeu da Qualidade (European Quality Award – EQA).

Designado por “Níveis de Excelência”, este esquema é constituído por três níveis aos quais as

organizações se podem candidatar, correspondendo a cinco oportunidades de reconhecimento: 

Os Níveis de Excelência são geridos a nível europeu pela EFQM, sendo desenvolvidos ao nível

nacional, em cada país, pelo respectivo Parceiro Nacional (NPO).

Enquanto NPO da EFQM, cabe à APQ a responsabilidade de assegurar em Portugal a gestão

deste esquema de reconhecimento para os níveis Committed to Excellence e Recognised for

Excellence.

Committed to Excellence

Este nível destina-se a organizações, ou unidades organizacionais, que se encontram no início

do seu percurso para a Excelência. O objectivo é ajudá-las a compreender o seu nível de

desempenho actual face aos critérios do Modelo e a estruturarem as acções de melhoria. 
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O processo desenvolve-se em duas fases:

1.ª Fase

Realizar Realização de uma auto-avaliação com base numa ferramenta 

a Auto-Avaliação baseada nos 9 critérios do modelo de Excelência da EFQM. 

Neste caso, por via do protocolo DGAP/APQ, pode

ser utilizada a CAF como ferramenta de auto-avaliação para 

as organizações do sector público.

Estabelecer o critério Face aos resultados da auto-avaliação — um conjunto de pontos 

de prioritização fortes e de áreas de melhoria — a organização deverá estabelecer 

um critério de prioritização relevante, o qual irá permitir uma 

focalização nas áreas de melhoria que têm um maior impacto  

no desempenho ou no alcançar dos objectivos da organização.

Estabelecer Elaborar um Plano de Melhoria para a implementação, no mínimo, 

um Plano de Melhoria de três acções.

2.ª Fase

Implementação A organização tem 6 a 9 meses para implementar as três acções 

das Acções de Melhoria de melhoria de acordo com o que estabeleceu no Plano, incluindo 

monitorizar e rever o progresso.

Visita ao local Após este período recebe a visita de um Avaliador, o qual irá 

validar a implementação dessas acções, elaborar um relatório 

de feedback a ser entregue posteriormente à organização 

e emitir um parecer relativamente ao reconhecimento.

Se a organização for bem sucedida, é-lhe atribuído um ✓ reconhecimento válido por 2 anos e o direito a utilizar a insígnia 

deste nível nos seus contactos comerciais e promocionais.

Nota: os serviços e organismos da AP que pretenderem candidatar-se ao Committed
to Excellence terão que o fazer antes de desenvolverem os Planos de Melhoria e logo
após a auto-avaliação, pelo que recebem toda a informação necessária nessa altura
para desenvolverem as acções de melhoria.
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A candidatura ao nível “Committed to Excellence” oferece os seguintes benefícios às
organizações candidatas:

✓  Uma forma orientada, e posteriormente validada, de como aplicar os princípios do Modelo
de Excelência e realizar um processo de auto-avaliação;

✓ Um conjunto de documentação de suporte ao processo e à aplicação dos princípios
básicos do Modelo de Excelência;

✓  O acesso a um processo estruturado de prioritizar, documentar, implementar e monitorizar
as Acções de Melhoria decorrentes da auto-avaliação;

✓ A validação da implementação do Plano de Acção das melhorias e um relatório de
feedback produzido por um Avaliador externo, na sequência de uma visita à organização;

✓  A promoção da organização a nível nacional e europeu, em caso de sucesso.

A candidatura ao nível do Committed to Excellence, não depende de nenhum prazo de

candidatura específico e poderá ser efectuada junto da APQ antes, ou imediatamente após, a

realização da auto-avaliação pelas organizações.

Recognized for Excellence 

Este nível destina-se a organizações, ou unidades organizacionais, com alguma experiência na

aplicação dos princípios do Modelo de Excelência e em processos de Auto-Avaliação com base

nas 32 partes de critério. 

Os candidatos submetem-se a um processo aproximado ao da candidatura ao Prémio Europeu

da Qualidade, mas mais simples, menos moroso e exaustivo. 

Tal como para o nível do “Committed to Excellence”, não existe um prazo de candidatura pré-

-definido, podendo as organizações candidatarem-se ao longo dos 12 meses do ano.

É exigível a realização de uma auto-avaliação com base nas 32 partes de critério do Modelo, a

qual pode ser suportada num documento com um formato pré-estabelecido onde a organização

candidata descreve as práticas e os resultados relevantes, ou facilitada por uma equipa externa.

O processo de avaliação é realizado por uma equipa de avaliadores qualificados, os quais após

análise da documentação apresentada pela organização e de uma visita de aproximadamente

dois dias, chegam a um consenso sobre pontos fortes, áreas de melhoria e pontuação final e

elaboram um relatório de feedback a entregar posteriormente à organização.

Se a pontuação final for igual ou superior a 400 pontos é atribuído à organização o reconhe-

cimento por este nível, válido por 2 anos, e o direito a utilizar a insígnia correspondente nos seus

contactos comerciais e promocionais.

A candidatura ao nível do “Recognised to Excellence” oferece os seguintes benefícios às organi-

zações candidatas:

✓  Aceder a um relatório de feedback elaborado por uma equipa externa de avaliadores

qualificados com a identificação/validação dos pontos fortes, áreas de melhoria e perfil

de pontuação da organização;
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✓ Utilizar as áreas de melhoria identificadas para estabelecer um Plano de Acção de
Melhorias;

✓ Utilizar o perfil de pontuação obtido para efeitos de comparações (benchmarking);

✓ A promoção da organização a nível nacional e europeu, em caso de sucesso. 

Para mais Informações sobre os Níveis de Excelência da EFQM:

Associação Portuguesa para a Qualidade

Departamento de Serviços Técnicos Especializados

Praça Félix Correia, 2 — Reboleira   2720 – 228 Amadora 

Telefone: 21 499 62 10 • Fax: 21 495 84 49 

e-mail: excelência@apq.pt www.apq.pt

3.4 — Questionários de satisfação: uma acção de melhoria

Não existindo uma tradição de avaliação na Administração Pública portuguesa, são raros os

serviços que têm a preocupação de inquirir os seus colaboradores e os seus clientes sobre o

grau de satisfação dos mesmos. Assim, uma das acções de melhoria que a equipa poderá

identificar é a realização de inquéritos de satisfação.

Para o efeito a DGAP desenvolveu questionários de satisfação para serem aplicados aos

colaboradores e clientes (disponíveis no Capítulo VII). Não confundir com os questionários de

diagnóstico a que fizemos referência no Cap. II.

Experiências de aplicação da CAF demonstram que a aplicação de questionários de satisfação,

durante a fase de realização da auto-avaliação, constitui uma oportunidade para envolver as

pessoas no processo de mudança que se está a iniciar com a aplicação da CAF. Por outro lado,

esta acção tem ainda o mérito de produzir resultados que serão aproveitados na análise aos

critérios de resultados. Ou seja, os resultados dos inquéritos (analisados e tratados) podem ser

utilizados para avaliar a organização no âmbito dos critérios 6 e 7.

Caso as organizações pretendam realizar esta acção de melhoria, durante o exercício de auto-

-avaliação, podem aproveitar o momento em que aplicam os questionários de diagnóstico para

distribuir os questionários de satisfação dos colaboradores. 

Relativamente aos cidadãos, os questionários podem ser aplicados aleatoriamente. Contudo, se

na equipa de auto-avaliação ou na organização existir um colaborador que tenha conhecimentos

de estatística, haverá todo o benefício dos questionários serem aplicados a uma amostra

representativa de cidadãos. Cada organização deve realizar esta acção da melhor forma

atendendo aos recursos que tem disponíveis.

Modelos de questionários disponíveis no Capítulo VII deste Manual.

Aplicação e tratamento estatístico de Questionários no Cap. IV (4.3.3).



CAPÍTULO IV

OS FACTORES DE SUCESSO
PARA IMPLEMENTAR A CAF



4.1 — O Perfil do Agente CAF

A avaliação das organizações públicas, sendo um meio de capital importância para a

aprendizagem organizacional, constitui condição necessária para a prestação de um melhor

serviço público. 

Face às constantes mudanças do exterior, todas as organizações, entre as quais se incluem as

organizações públicas, deverão predispor-se a aprender novos conceitos e novas práticas,

colocando em questão velhos métodos de trabalho e obsoletas formas de gestão, procurando,

assim, a melhoria contínua da sua actuação e dos serviços que presta. 

A equipa de auto-avaliação desempenha um papel preponderante no processo de

transformação e adaptação da organização às novas realidades, visto que dá início a todo um

processo de aprendizagem e mudança organizacional.  

Assim, a auto-avaliação dos serviços públicos pretende, de uma forma muito concreta, contribuir

para o auto-desenvolvimento organizacional, o qual, por sua vez, terá como objectivo final, a

satisfação das necessidades dos cidadãos/clientes.

4.1.1 —  ANÁLISE DO PERFIL DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

Antes do mais, e para uma mais fácil leitura e assimilação do trabalho que se segue, julgamos

conveniente efectuar algumas considerações acerca da estrutura e classificações efectuadas.

O perfil de exigências resulta de uma análise do posto de trabalho, orientada para os atributos

da função. Por definição, atributo é a propriedade essencial de uma substância. No que respeita

à análise da função, os atributos referem-se a construtos psicológicos ou características

pessoais de um indivíduo, determinados com base nas tarefas da função. Referem-se ao

conjunto de condições de base para o desempenho da função, isto é: formação e experiência

profissional, aptidões, traços de personalidade, condições pessoais, etc., susceptíveis de serem

avaliados e medidos instrumentalmente. 

Embora todos aqueles condicionalismos com base nos atributos da função, relativos ao perfil de

exigências, sejam condição necessária, poderão, contudo, não constituir requisitos suficientes

para que o indivíduo apresente as competências comportamentais que determinam o sucesso.

Daí a necessidade do apuramento de um perfil de competências. 

Passamos, então, à definição de competência propriamente dita: traduz-se na capacidade

produtiva de um indivíduo, que é definida e medida em termos de performance num determinado

contexto laboral, e não apenas com base nos conhecimentos, habilidades, aptidões e atitudes.

As competências estão fortemente ligadas a comportamentos observáveis e são uma forma de

expressar os objectivos, a cultura e os valores de uma organização em termos de com-

portamentos esperados para um desempenho eficaz.

Neste sentido, o perfil de competências, aqui apurado, deverá ser considerado à luz de uma

performance de sucesso, da parte do agente CAF. 
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CONTEÚDO FUNCIONAL DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

Relativamente às funções a desempenhar pelos elementos da equipa, poderemos considerar

duas categorias funcionais: as atribuições genéricas e as atribuições específicas às várias fases

de implementação da CAF.

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS

• Planear e calendarizar as reuniões da equipa de auto-avaliação;

• Discutir, em conjunto, sobre iniciativas/indicadores, a seleccionar para os diferentes sub-
-critérios da CAF;

• Recolher e analisar os dados que irão servir de suporte à avaliação;

• Esclarecer dúvidas e trocar informações entre os elementos da equipa;

• Partilhar dificuldades e procurar soluções para os problemas;

• Controlar o cumprimento de resultados e prazos.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS ÀS VÁRIAS FASES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CAF

Primeira fase — Planeamento do processo

Nesta fase, compete à equipa de auto-avaliação:

•  Identificar as acções a empreender e estabelecer prioridades;

•  Distribuir as tarefas pelos elementos constituintes;

•  Prever os resultados que são esperados ou previstos em cada tarefa;

•  Afixar as datas em que os resultados serão apresentados;

•  No caso de o exercício ser aplicado a toda a organização, mobilizar os colaboradores, em
reunião geral ou departamental, a fim de conseguir a sua adesão voluntária. A equipa
poderá, também, nomear um elemento representante de cada departamento que servirá
de elo de ligação entre a equipa de auto-avaliação e o respectivo departamento. 

Segunda fase — Preenchimento da grelha de auto-avaliação

Actividades que sustentam o preenchimento da grelha:

• Identificar iniciativas/evidências para os critérios de meios;

• Identificar indicadores/evidências para os diferentes critérios de resultados;

• A equipa deverá acrescentar outros exemplos de boas práticas, que considere relevantes
na área de actividade da organização e eliminar aquelas que não se adeqúem ao contexto
organizacional;

• Definir o modo de pesquisa das evidências.

Na recolha de dados:

• Pesquisa de evidências/documentos comprovativos.
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Actividades que sustentam a aplicação de questionários e entrevista:

•  Adaptar os modelos de questionário ao contexto da organização (inquéritos ao gestor de
topo, ao gestor intermédio, colaboradores, cidadãos);

•  Realização de uma entrevista guiada, com base no questionário, a ser efectuada ao gestor
de topo;

•  Realização de uma entrevista aos gestores intermédios, complementar ao questionário. 

Análise dos dados recolhidos e preenchimento da grelha de auto-avaliação:

•  Trabalhar e analisar conjuntamente os dados, com base nas evidências;

•  Analisar os questionários;

•  Preencher a grelha de auto-avaliação, e atribuir uma pontuação. Justificar as pontuações
atribuídas a cada critério e sub-critério, com base num conhecimento profundo da
organização e, sempre que possível, comprovando-a, com evidências;

•  Processo de integração e análise, ponderando as iniciativas/indicadores, pontos fortes e
pontos fracos, para atribuição da pontuação;

•  Discutir ideias para atribuição de uma pontuação final, que é decidida por consenso ou
por maioria.

Terceira Fase — Preparação dos resultados para divulgação

•  Determinar os pontos fortes da organização e os pontos fracos, com base na pesquisa
efectuada.

•  Elaborar relatório final para apresentação de resultados ao dirigente e à organização,
incluindo um plano de melhorias.

•  Apresentar os resultados à organização, preferencialmente através de um briefing com
todos os colaboradores ou, nesta impossibilidade, em sessões ao nível dos depar-
tamentos.

PERFIL DE EXIGÊNCIAS DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO
1

De acordo com as orientações do Innovative Public Services Group (IPSG), não são impostas

quaisquer restrições de acesso à função de avaliador da CAF, quer no que respeita à formação

académica do avaliador, quer do seu nível hierárquico ou grupo de pessoal. 

Recomenda-se que a pessoa ou elemento da equipa detenha conhecimentos profundos do

serviço que representa e que é objecto de avaliação, sendo desejável que conheça, de forma

concreta e precisa, toda a organização, em termos da sua estrutura e funcionamento. 

Para além deste conhecimento profundo da organização, a equipa de auto-avaliação deverá

reunir, no seu seio, elementos detentores de determinados conhecimentos, aptidões e capacidades,

bem como assumir determinados comportamentos e atitudes e possuir determinadas qualidades

pessoais.
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Todos aqueles requisitos e competências são exigidos à equipa de auto-avaliação, no seu

conjunto, e não necessariamente a cada elemento em particular, para que a equipa seja bem

sucedida na sua actividade de auto-avaliação dos serviços.

As competências de liderança são específicas do líder da equipa e estão equacionadas no

«Quadro 1 — Perfil de Competências» em comportamentos concretos deste domínio. 

A actividade de liderança está ligada à gestão dos outros elementos da equipa e de si próprio,

e inclui, comportamentos de persuasão e de influência, de planeamento e organização. O líder

da equipa terá, ainda, uma maior exigência no campo dos relacionamentos interpessoais, uma

vez que lhe são imputadas funções de coordenação e, em princípio, a comunicação com os

grupos organizacionais, a não ser que, dentro da equipa, exista outro elemento que não o líder,

com mais competências a nível da comunicação com os grupos.  

Assim sendo, e considerando a equipa de auto-avaliação no seu conjunto, as exigências da

equipa de auto-avaliação são, de seguida, equacionadas em três dimensões: 

1.  Cognitiva

2.  Personalidade

3.  Deontológica

1. Cognitiva

Capacidades de análise e de síntese — Na sua actividade de investigação, o agente CAF

processa a informação, para posteriormente relacionar de forma lógica os dados, a fim de

servirem de suporte às suas tomadas de decisão, nas seguintes etapas do processo:

• Atribuição de uma pontuação aos vários sub-critérios;

• Elaboração do relatório, na parte final da avaliação;

• Efectuação de um plano de melhorias dos serviços.

Criatividade e concepção — A criatividade traduz-se na capacidade para imaginar novas

situações, soluções ou acções inovadoras para a solução de problemas. É um factor

extremamente importante, fortemente ligado à eficácia do processo de auto-avaliação. 

A capacidade criativa terá reflexos e manifestar-se-á na capacidade crítica que o agente CAF

revela durante o processo de auto-avaliação dos serviços. 

Por outro lado, pressupõe-se, da parte dos membros da equipa, uma postura de abertura à

inovação e à mudança. Para tal, o agente CAF deverá libertar-se de velhos hábitos e ideias, no

sentido de conceber novas formas de ver os problemas e as situações.

A inovação organizacional, entendida como objectivo primordial do modelo CAF, surgirá como

resultado dos investimentos criativos do avaliador, tanto na forma como este avalia os serviços

como também nos planos de melhorias que apresenta no final do processo. 

Capacidades de compreensão e expressão verbal, oral e escrita — Traduz-se na capacidade

para compreender e transmitir, oralmente ou por escrito, um conjunto de situações ou ideias

complexas, reconhecendo-as no seu contexto real. 
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A função de agente CAF pressupõe o estabelecimento de uma comunicação interpessoal eficaz
a todos os níveis, e que se revela essencial, não só ao bom funcionamento da equipa de auto-
-avaliação, como no contacto com os serviços avaliados. Dificuldades na comunicação
interpessoal poderão comprometer seriamente a eficácia do processo.

O domínio da linguagem escrita é importante na análise documental e para a elaboração do
relatório, na parte final do processo de auto-avaliação. 

Conhecimentos técnicos específicos — O avaliador da CAF deverá possuir conhecimentos de:

— Modelo CAF — seus princípios e estratégias de aplicação;
— Regras básicas sobre construção de questionários;
— Tratamento de questionários, a nível quantitativo (cálculo de percentagens e médias);
— Estrutura e funcionamento das organizações;
— Domínio dos conceitos de «Qualidade e Modernização» na Administração Pública;
— Técnicas de entrevista;
— Tecnologias de informação e comunicação, na óptica do utilizador.

2. Personalidade

No que respeita à dimensão da personalidade, são requeridas, da parte do agente CAF,
capacidades aos seguintes níveis:

Estabilidade emocional — Diz respeito à gestão das emoções, de forma a conseguir um
equilíbrio intrapsíquico e uma harmonia no campo dos relacionamentos.
A acção deverá ser baseada numa reflexão prévia, adequando o comportamento às situações;
deverá haver uma constância de humor, uma previsibilidade de comportamentos, mesmo em
situações de contrariedade e de pressão.

Flexibilidade intelectual — Tem a ver com a receptividade a novos pontos de vista e
predisposição para a mudança, ao nível dos conceitos, dos valores individuais e dos pro-
cedimentos. 

Motivação — Capacidade em mobilizar energias internas e recursos pessoais, na prossecução
dos objectivos inerentes às funções de avaliador. O empenhamento e interesse no processo
deverão funcionar a par de uma expectativa positiva relativamente aos resultados.

Maturidade e sentido de responsabilidade — Disposição para assumir de forma consciente
os seus compromissos e em responder pelas consequências dos seus actos.
O sentido de responsabilidade é extremamente importante para que o agente CAF encare com
seriedade as funções de avaliador e se empenhe em todo o processo com um investimento de
qualidade. 

Espírito de disciplina — Capacidade ou disposição para aceitar e respeitar normas comuns,
regulamentos ou decisões, estabelecidos pela equipa, ou procedimentos relativos à cultura
organizacional.

3. Deontológica

Rigor e imparcialidade — Tem a ver com a capacidade em agir com isenção e honestidade, de
forma a efectuar avaliações correctas dos serviços e a propiciar tomadas de decisão adequadas,
nos vários contextos do processo de auto-avaliação. 
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O rigor e a imparcialidade do agente CAF são importantes em todas as fases do processo de

auto-avaliação e de forma especial no preenchimento da grelha, uma vez que esta é uma fase

decisiva no diagnóstico organizacional que, por sua vez, irá ter reflexos ou implicações na

melhoria contínua que se deseja implementar através do modelo CAF. 

PERFIL DE COMPETÊNCIAS

Quadro 1 - Perfil de Competências

ÁREA COMPETÊNCIA DEFINIÇÃO DOS COMPORTAMENTOS

∗ No que respeita às competências na relação interpessoal, é feito um maior grau de exigência ao líder da equipa,
neste domínio. 
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• Recolhe informação, organiza e analisa documentos e outros dados, para
extrair deles o essencial.

• Inventaria, manipula e trata dados concretos, de forma lógica e no seu
enquadramento.

• Faz uma leitura exacta das realidades da organização, identifica as situações
que carecem de melhoria e propõe soluções.

• Capta indícios, sinais ou situações subtis, atribuindo-lhes um significado e
colocando hipóteses, para posteriormente as testar e retirar conclusões
suportadas em dados objectivos.

• Propõe planos de melhorias, com base no conhecimento da realidade
organizacional.

• Prevê novas situações, soluções ou acções inovadoras, para a solução de
problemas.

• Mostra uma preocupação com a excelência, em todas as áreas do seu
trabalho, mantendo padrões de qualidade elevados, nas tarefas de auto-
-avaliação e nos planos de melhorias, orientado para um melhor serviço
público.

• Age com tacto e diplomacia, sendo sensível e cuidadoso no trato.
• Compreende, de forma precisa, os pensamentos, sentimentos e preocupações

não expressos, ou parcialmente expressos, dos outros, reconhecendo as
suas emoções, necessidades e sentimentos.

• É um bom ouvinte, estabelecendo um sentimento de compreensão mútuo e
estimulando a partilha de informação.

• Põe as pessoas à vontade, sem exceder os limites da formalidade imposta às
várias situações.

• Exprime-se oralmente com clareza e fluência, quer num contexto de relação
interpessoal restrito, quer para os grupos. 

• Redige relatórios, de forma clara e concisa, utilizando as formas gramaticais
correctas e os conceitos e a linguagem adequados aos destinatários.

• Possui um sentimento de identidade de equipa, sendo fiel e leal às decisões
tomadas em grupo e, ainda, às normas de funcionamento da equipa.

• Promove um clima amigável, de entreajuda, de colaboração e de cooperação,
fomentando uma participação entusiasta de todos os elementos da equipa e
partilhando planos, no sentido de alcançarem objectivos comuns.

• Dispõe-se a pedir o apoio e a colaboração da equipa, nas áreas ou assuntos
que não pode resolver por si.



ÁREA COMPETÊNCIA DEFINIÇÃO DOS COMPORTAMENTOS
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• É firme e determinado nas posições que toma, mantendo uma atitude
equilibrada, de abertura e de diálogo, possibilitando a resolução de problemas
complexos ou de conflitos.

• Gera nos outros um sentimento de respeito e de admiração pela sua
dignidade nas posturas e respeito permanente pela integridade e liberdade
dos seus interlocutores.

• Demonstra interesse, motivação e empenhamento nas funções de avaliador,
mantendo uma expectativa positiva relativamente aos resultados do seu
trabalho.

• Mostra facilidade na tomada de decisão, a nível individual e em grupo, agindo
e desencadeando acções, que têm por objectivo a resolução de problemas.

• Está pronto a aproveitar as oportunidades que vão surgindo. É pró-activo,
antecipando acções, e sendo persistente nos objectivos a que se propõe.

• Mantém a estabilidade de comportamento e o bom humor, mesmo em
situações de contrariedade e de pressão, não se deixando intimidar pelas
dificuldades.

• Tem confiança nas suas próprias capacidades, nomeadamente, em escolher
a solução mais conveniente e em realizar determinadas tarefas em situações
difíceis ou complexas.

• É flexível no equacionamento de novas ideias e adapta-se, com sucesso, aos
imperativos da mudança.

• Lê, com precisão, as situações e as redes sociais, detectando, antecipadamente,
diferendos.

• Estimula o debate e a discussão aberta.
• Integra as ideias dos outros e expõe as ideias principais do seu argumento,

defendendo-o de forma persuasiva e com convicção.
• Tem facilidade em negociar, resolver desacordos, propondo estratégias e

formas de criação de consensos e de apoios.
• Mobiliza acções tendo em vista a cooperação e empenhamento dos outros

membros da equipa; o envolvimento e motivação dos dirigentes orga-
nizacionais e os colaboradores em geral.

• Elabora planos (estratégico e operacional), para atingir os objectivos da auto-
-avaliação.

• Define prioridades.
• Estabelece planos de circuitos internos e externos de comunicação, na

implementação do plano estratégico da CAF.
• Estabelece planos e prazos realistas.
• Antecipa dificuldades ao estabelecer os planos de acção e revela flexibilidade

no ajustamento a situações imprevistas.
• Organiza o seu tempo de modo eficaz, fazendo os seus próprios planos de

trabalho.
• Prepara-se antecipadamente para as acções a empreender.
• Concilia as actividades de avaliador com as outras actividades na

organização.

• Distribui as tarefas pelos elementos da equipa, tendo em conta as
competências individuais.

• Controla o grau de realização das tarefas, através da check list para o
planeamento.

∗∗ As competências de liderança são exigidas especialmente ao líder da equipa.



4.2 — O Papel da Liderança

4.2.1 — LIDERANÇA ORGANIZACIONAL

A primeira condição de êxito na implementação da CAF tem como ponto de partida o verdadeiro

e visível empenhamento do líder de topo em todo o processo. Este empenhamento directo, por

parte do líder organizacional, constitui, à partida, uma valorização do processo de auto-

-avaliação. A investigação tem demonstrado que quando uma determinada tarefa é valorizada,

se verifica, não só um aumento da qualidade e da produtividade no trabalho, como também um

aumento da moral e da atitude de cooperação, com redução dos índices de absentismo e das

resistências ou sabotagem dos processos. 

A dedicação e esforço, sobretudo da liderança de topo, mas também dos dirigentes de nível

intermédio, serão de extrema importância na valorização da ferramenta CAF — na relevância

que a referida ferramenta possa representar para o colaborador, como forma de uma maior

participação deste, no planeamento e controlo dos meios e dos resultados. 

Assim, partindo do princípio de que os líderes organizacionais (de topo ou intermédios)

desempenham um papel fundamental em todo o processo de gestão da mudança, os mesmos

deverão adoptar as atitudes e estratégias mais adequadas: 

• Diminuir as forças que se opõem à mudança; 

• Não se envolverem nos jogos de poder e contra-poder crescentes; 

• Conhecer as verdadeiras razões que levam os indivíduos a resistir à mudança; 

• Apresentar uma atitude contínua de abertura e de flexibilidade;

• Estabelecer uma estratégia de envolvimento de todos os colaboradores.

A liderança organizacional, no processo da implementação da CAF, atribui um sentido e um

significado ao processo de auto-avaliação dos serviços e uma coerência às formas de actuação

da equipa de auto-avaliação. 

Neste sentido, os papéis a desempenhar pelos líderes da organização no processo da CAF são:

1. Criação da visão organizacional, idealizando o tipo de organização que se pretende

alcançar no futuro, estabelecendo, para isso, os valores e os objectivos considerados

fundamentais. É, ainda, fundamental que estes valores sejam partilhados por todos os

colaboradores da organização.

2. Assumir claramente o processo de auto-avaliação e aceitar e valorizar todas as

mensagens explícitas e implícitas inerentes ao mesmo, a fim de orientar, da forma mais

adequada, o processo de auto-avaliação. 
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3. Definir objectivos claros, isto é, ter uma ideia muito clara sobre os resultados, que serão

desencadeados na organização, pelo processo de auto-avaliação. 

4. Iniciar o processo de auto-avaliação nos serviços onde existe um maior controlo e onde

se podem prever as consequências da avaliação. Iniciar um processo de auto-avaliação

poderá suscitar surpresas e consequências não previstas, desencadeando situações que

poderão sair fora do controlo dos líderes, pelo que se sugere a adopção de uma experiência

piloto, implementando a CAF num departamento ou serviço no qual o líder de topo sinta que

possui um maior controlo.

5. Reconhecer que o processo de auto-avaliação, mesmo incidindo apenas numa das

partes, afecta o todo. Por conseguinte, dever-se-á adoptar uma atitude de alerta, no sentido

positivo, para as consequências imprevistas das acções, tomadas no contexto da aplicação da

CAF.

Todavia, a tarefa mais importante dos líderes organizacionais é a de criar uma cultura que seja

conivente com a implementação da CAF. Uma atmosfera emocional na qual os colaboradores

sintam que o líder é empático e não avaliativo, tenderá a gerar um clima de abertura e de não

resistência, favoráveis à aprendizagem organizacional.

A MOTIVAÇÃO DO COLABORADOR

Segundo Stephen P. Robbins (1993: 109-121) «a motivação é o resultado da interacção entre o

indivíduo e a situação», ou seja, o nível de motivação varia, tanto entre indivíduos, como no

mesmo indivíduo em tempos diferentes. Assim, a motivação é definida como a vontade de

empregar altos níveis de esforço em direcção a objectivos organizacionais, condicionada pela

capacidade de satisfação das necessidades dos colaboradores (desejos, aspirações, objectivos

individuais ou motivos).

É opinião generalizada que o líder constitui uma importante fonte de motivação do colaborador.

Porém, Herzberg, um dos principais teóricos da motivação, demonstrou que a principal fonte de

motivação do colaborador é inerente a ele mesmo. Quanto ao líder, o máximo que ele poderá

fazer será criar um clima em que a pessoa sinta o desejo de se motivar a si mesma — o líder

terá, por conseguinte, um papel de mero catalizador de predisposições e energias já existentes

no colaborador.

É importante que os líderes organizacionais estejam preparados para serem os agentes da

mudança, desenvolvendo e aperfeiçoando as competências humanas, motivando talentos e

influenciando positivamente o comportamento de seus colaboradores. 

81



Jorge Marques (s/d), concebeu três conjuntos de factores de motivação, colocados em forma

piramidal, à semelhança da pirâmide de Maslow: factores básicos, facilitadores e orientadores,

ilustrados na pirâmide abaixo.

Na base estão colocados os factores básicos, que são condição essencial para que a

organização faça funcionar as restantes políticas de recursos humanos. Residem

essencialmente nas políticas de compensação e benefícios e nas condições de trabalho.

Ao nível intermédio estão os factores facilitadores, que contribuem para que os colaboradores

obtenham os elementos necessários para alinharem as suas energias em função dos objectivos

da organização. Consubstanciam-se nas políticas da formação e desenvolvimento e nas

políticas de incentivo.

No topo encontramos os factores que marcam a diferença e que podem tornar cada colaborador

uma vantagem competitiva para a organização — factores orientadores, que têm a ver

essencialmente com: 

•  Apoio de vida pessoal-profissional: neste sentido, a instituição terá de prever situações de
apoio, de modo a que o colaborador consiga gerir eficazmente, e com equilíbrio, estas
duas vertentes.

•  Estilo de liderança: a forma como ela é percepcionada pelo colaborador poderá interferir
no seu grau de empenhamento.

•  Permissão: relaciona-se com o grau de autonomia percebido e com a aceitação da
possibilidade de errar, por parte da organização.

•  Satisfação: consiste no modo como o colaborador sente que pode contribuir para a sua
função, tendo em conta a formação e apoio que recebe, equidade com outras funções,
etc.

•  Comunicação: está relacionada com a quantidade e qualidade de informação transmitida,
nos dois sentidos da cadeia hierárquica.

•  Contribuição: pressupõe uma ligação estreita entre a actividade do colaborador e os
objectivos organizacionais.

É neste último patamar, no que respeita aos factores orientadores, que se deverá focalizar

qualquer política de gestão de recursos humanos, visando uma rentabilização máxima das
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competências do colaborador, tornando-o um valor acrescentado para a organização. 

Infelizmente são muitas as organizações que insistem em dirigir as suas políticas de gestão de

recursos humanos para os factores mais básicos, desperdiçando o potencial de energia

humana.

FORMAS DE RECONHECIMENTO

Motivar os colaboradores sem os recompensar pelo esforço prestado é conduzir a organização

para o insucesso. Uma das funções do líder reside na sua capacidade em relacionar o esforço

empregue, no cumprimento dos objectivos organizacionais, com a atribuição de recompensas.

Assim, o líder deverá reduzir os bloqueios e as armadilhas que poderão dificultar o percurso para

a obtenção da recompensa do esforço do colaborador, contribuindo, desta forma, para aumentar

as oportunidades de satisfação do seu pessoal. 

Entretanto, se por um lado, quem investe no seu trabalho merece ser recompensado, por outro,

dever-se-á salvaguardar a necessidade de todos os colaboradores receberem as recompensas

percepcionadas como justas, para que estas não constituam uma fonte de conflito dentro da

organização.

No que concerne às formas de reconhecimento, consideram-se as seguintes: 

• Reconhecimento formal;

• Reconhecimento intelectual;

• Reconhecimento emocional.

Relativamente às formas de reconhecimento formal, estas poderão ser de vária ordem:

INCENTIVOS DE GESTÃO VALORIZAÇÃO PESSOAL AUMENTO DA RESPONSA- 
E COMPENSAÇÃO LABORAL E PROFISSIONAL BILIDADE ORGANIZACIONAL

• Dias de férias extra; • Apresentação de elogio ou louvor • Expansão dos horizontes das

(informal e/ou formal); funções actuais do colaborador,

• Maior flexibilidade no horário aumentando as suas influências

de trabalho (se essa for uma • Frequência de cursos de formação horizontalmente;
necessidade sentida para desenvolvimento pessoal e 
pelo colaborador); profissional; • Atribuição de maiores

responsabilidades ou novas funções

• Isenção de obrigatoriedade na • Bónus no tempo necessário para (se isso for sentido pelo colaborador 
marcação de ponto.2 promoção. como promoção pessoal);

• Oportunidades para ajudar
ou treinar outros, etc.
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No caso de uma avaliação por resultados, esta medida poderá fazer todo o sentido e representar, mesmo, um grande
incentivo para o colaborador, uma vez que ele se sentirá livre para gerir o seu próprio tempo. O colaborador
verdadeiramente motivado não trabalha no seu projecto apenas quando se encontra ao serviço. Na verdade, ele
sente-se em serviço a maior parte do tempo e aproveita todas as oportunidades para investir no seu trabalho — não
obstante sabermos, de antemão, que os melhores colaboradores gerem e conciliam, com eficácia, a sua vida privada
e vida profissional. 



Quanto às formas de reconhecimento intelectual, no quadro que se segue, são apresentadas

algumas situações, pelas quais o colaborador poderá ser basicamente reconhecido, ou não:

RECONHECIMENTO INTELECTUAL

RECONHECIMENTO NÃO RECONHECIMENTO

DIRIGIR, N.º 68, 2000 — adaptação baseada em KIM & MAUBORGNE, 1968, pp. 68

No que concerne ao reconhecimento emocional, há que considerar os seguintes pressupostos: 

— Os procedimentos justos fazem as pessoas sentirem-se tratadas como seres humanos,

merecedores de dignidade e de respeito. É essa percepção que as torna mais

comprometidas com as decisões;

— Todo o ser humano deseja ser reconhecido emocionalmente, pelos seus investimentos.

Quando esse reconhecimento é efectivo, a sua energia e inspiração são altamente

catalizados no sentido do envolvimento organizacional;

— Se os colaboradores se sentem desrespeitados no processo de decisão, não se dispõem

a dar «o seu melhor». Neste caso, o dinheiro e outro tipo de compensações não serão

suficientes para fazer com que as pessoas se sacrifiquem em prol da organização. 

O modelo CAF constitui um excelente meio de reconhecimento, uma vez que permite dar voz

activa ao colaborador, envolvendo-o com a sua participação. Estamos a referir-nos,

concretamente, na mais-valia que aquele poderá representar, relativamente à elaboração do

plano de melhorias e, consequentemente, nas mudanças organizacionais a serem im-

plementadas a partir desse plano. Deste modo, a CAF, perspectivada como uma oportunidade

para auscultar o colaborador de forma científica e sistematizada, constitui, igualmente, uma via

para o reconhecimento profissional.
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• Quando se solicita a alguém que partilhe os seus

conhecimentos e competências especializadas,

está-se a transmitir determinada mensagem a essa

pessoa: «acreditamos que nos transmite algo

importante»;

• Quando se atribui ao colaborador o direito a contradizer

as ideias de outrem, isto revela-lhe que não há

pensamento algum que esteja acima de todos os

outros; e que as diferentes ideias e perspectivas

serão respeitadas. Esta percepção fomenta a

confiança na organização. Para além disso, está

subjacente o facto de que a instituição confia no

colaborador. Desta forma, é incrementada a

predisposição para aquele partilhar o que tem de

melhor, em termos de competências.

• Quando não se pede o contributo a alguém, não se
está a valorizar e respeitar o seu pensamento ou o
seu trabalho. Isto dará origem ao descontentamento
e desmotivação intelectual e a pessoa não se
disporá a partilhar as suas ideias e as suas
competências;

• Quando o colaborador não foi solicitado a participar
de determinada decisão, ou a mesma não lhe foi
explicada de forma eficaz, e se lhe pede que
implemente essa decisão, o colaborador poderá
resistir em colaborar e em partilhar conhecimentos,
na suposição de que as suas capacidades não
foram valorizadas na fase anterior do processo.
Daqui se depreende a necessidade do envolvimento
de todos, no processo da CAF.



4.2.2 — LIDERANÇA DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

O LÍDER EFICAZ — A LIDERANÇA APLICADA AO COLABORADOR E À SITUAÇÃO

Mais do que uma arte, a liderança é uma técnica que pode ser assimilada, aperfeiçoada e

adaptada. A eficácia da liderança depende da situação, do grupo, dos colaboradores

individualmente e do líder, em si. Assim, o exercício de um estilo de liderança poderá ser

satisfatório e ser o mais indicado em determinada situação, mas não o ser noutra situação

distinta. 

A problemática da liderança está precisamente em diagnosticar o nível em que se encontra o

colaborador, o grau de exigência das especificidades da tarefa e o contexto organizacional, para,

de acordo com estas contingências, se adequar o estilo de liderança que produza os melhores

resultados. 

As concepções da eficácia da liderança variam de autor para autor, segundo a perspectiva em

análise. Valorizamos aquela que estabelece como critério de medida a contribuição do líder para

a qualidade do processo de grupo: coesão do grupo; motivação dos membros; solução de

problemas, etc.

Ao equacionarmos a eficácia da liderança, partimos dos seguintes pressupostos, partilhados por

alguns autores, como Blanchard, Zigarmi e Zigarmi (1986):   

• «Nada é tão desigual como um tratamento igual para desiguais»;

• «Não há um estilo de liderança melhor que outro, mas apenas aquele que melhor se
adequa à situação»;

• O mesmo colaborador poderá requerer estilos de liderança diferentes, consoante a tarefa
a desenvolver;

• «A liderança efectiva não é algo que se faz às pessoas, mas algo que se faz com as
pessoas»;

• Considera-se que todas as pessoas têm um potencial de desempenho óptimo. É apenas
preciso saber donde é que elas vêm e ir ao seu encontro.

Na base destes pressupostos, a liderança efectiva consistirá em:

• Aprender a usar, com flexibilidade, uma variedade de estilos de liderança;

• Diagnosticar as necessidades das pessoas sob supervisão. Com efeito, antes de usar um
determinado estilo de liderança, um dos factores que tem de ser considerado é o
desempenho que a pessoa apresentou no passado e o seu nível de desenvolvimento
actual, tendo em vista o investimento em determinado objectivo;

• Analisar a situação antes de agir;

• Adequar o estilo de liderança, tanto ao colaborador em si, como à tarefa ou à situação
específica.
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ESTILOS DE LIDERANÇA

Relativamente ao modo como se exerce a liderança, existem, basicamente, quatro estilos, cada

um dos quais pressupõe o estabelecimento de determinadas prioridades, perspectivadas pelo

líder:

ESTILOS DEFINIÇÃO APLICA-SE A COLABORADORES QUE …
DE LIDERANÇA

Direcção O líder fornece instruções específicas Embora não demonstrem grandes 
e supervisiona de perto a realização competências, mostram-se entusiasmados
das tarefas. e motivados. Necessitam de uma direcção

e supervisão estreita, para conseguirem 
bons resultados.

Orientação O líder dirige e supervisiona Revelam competências, mas não mostram
a realização das tarefas, justificando grande empenhamento. Necessitam
as decisões tomadas. Solicita, de direcção e supervisão e de apoio na
igualmente, sugestões e apoia sua auto-estima, de forma a tomarem
os progressos. iniciativas e restaurarem o seu envolvimento.

Apoio O líder facilita e apoia os esforços São, realmente, competentes, mas
dos subordinados para realizarem possuem um baixo índice de auto-confiança
as tarefas e partilha com eles e revelam fraca motivação. Não precisam
a responsabilidade na tomada de ser muito dirigidos, dadas as suas 
de decisão. capacidades. Necessitam, no entanto, 

de serem reforçados na sua auto-confiança 
e na sua motivação.

Delegação O líder entrega aos elementos Demonstram alto nível de competência
da equipa a responsabilidade e de empenhamento. São pessoas
pela tomada de decisão e pela capazes, dispostas a trabalhar num projecto
solução dos problemas. de forma independente, com pouca

necessidade de supervisão e de apoio. 

Segundo o autor Likert (citado por Neves, 2001), quanto mais as organizações mudarem de

estilos de liderança baseados na alta autoridade e orientação, para estilos baseados na

confiança, na delegação, na participação e responsabilização dos elementos supervisionados,

maior será a satisfação pessoal, bem como a eficácia e a produtividade da equipa.

Contudo, segundo Caetano et al (1999), a liderança baseada numa gestão participada (em que

são enquadrados o apoio e a delegação) não está, necessariamente, associada a uma maior

produtividade da equipa, não obstante, poder estar relacionada com maiores índices de

satisfação e de motivação por parte do colaborador.

86



Por conseguinte, torna-se necessário que o líder tenha em conta as características e

competências individuais e do grupo, os objectivos organizacionais e os recursos de que dispõe,

para adequar o estilo de liderança que lhe parecer mais apropriado.

OS ESTILOS DE LIDERANÇA APLICADOS AO LÍDER DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

No que respeita ao líder da equipa de auto-avaliação, e tendo em conta os pressupostos, acima

apresentados, considera-se que aquele deverá reger-se pelos estilos de liderança de apoio e

delegação, e, muito esporadicamente, adoptar os estilos de direcção e orientação. 

No caso de ser necessário implementar a CAF e obter o plano de melhorias o mais célere

possível e, os elementos da equipa, à excepção do líder, não possuírem conhecimentos

suficientes para efectuar o diagnóstico organizacional, aquele terá de ser, certamente, mais

directivo, em relação aos restantes membros da equipa.

Em contrapartida, no caso dos elementos da equipa possuírem largos conhecimentos e

competências, e a questão do tempo não ser o mais importante, a postura mais conveniente a

adoptar será um estilo de liderança baseado no apoio e na delegação.

Contudo, e apesar do acima exposto relativamente às condicionantes da liderança da equipa,

aconselha-se a que, independentemente das características e competências pessoais dos

elementos da equipa e do contexto organizacional, o líder incentive uma participação forte,

adoptando um estilo de liderança baseado essencialmente no apoio e na delegação, visto que

só assim é possível obter o maior número de sugestões e ideias. Esta participação e

envolvimento são, sobretudo, importantes no que respeita à elaboração do plano de melhorias,

o qual contribui, de forma especial, para a inovação organizacional, sendo esta, igualmente, o

objectivo primordial do modelo CAF. 

4.3 — O Processo de Comunicação da equipa de auto-avaliação

4.3.1 — A COMUNICAÇÃO DA EQUIPA COM A ORGANIZAÇÃO

MEIOS DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

O potencial sucesso da construção de uma estratégia de comunicação organizacional reside na

sua praticabilidade, isto é, na capacidade em fazer corresponder a política e os objectivos

organizacionais às acções subjacentes. 

No âmbito da implementação da CAF, a equipa de auto-avaliação deverá realizar um plano de

comunicação que, à luz da política e dos objectivos estabelecidos, integre os suportes de

comunicação adequados e relevantes para a organização.
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O plano de comunicação deverá ser adequado a cada uma das fases de desenvolvimento da

CAF, e prever múltiplos métodos de comunicação, usados de forma flexível, de modo a ter maior

aceitação por parte de todos, eliminar resistências e, em suma, assegurar uma maior eficácia na

implementação daquela ferramenta de avaliação. 

Assim, a equipa deverá prever, nomeadamente, para as fases “Apresentação da CAF à

organização”, “Preenchimento da grelha de AA” e “Apresentação dos resultados de AA”, quais

os métodos mais adequados e pertinentes, de modo a ser estabelecida uma comunicação eficaz

com a organização. 

Salienta-se o facto de que não basta estabelecer uma única comunicação no início e no final do

processo. Propõe-se que a comunicação seja mantida, com recurso a qualquer dos métodos

que apresentamos de seguida, durante todo o desenrolar das fases de implementação da CAF,

com o objectivo de manter todos os colaboradores informados acerca do estado de

desenvolvimento do processo de auto-avaliação.

Podemos considerar como vantagens de um planeamento da comunicação organizacional, as

seguintes:

1. Maior aceitação e valorização das mensagens transmitidas pela equipa;

2. Maior abertura dos colaboradores à necessidade de implementação de um processo de auto-

-avaliação;

3. A informação adequada, relativa ao processo CAF, evitará a criação de rumores, boatos ou

qualquer tipo de especulações, acerca do mesmo;

4. Maior compreensão e disseminação das mensagens, tendo como resultado um sistema de

comunicação coerente e consistente. Na verdade, uma mensagem que é interpretada como

congruente numa situação, mais facilmente será interpretada como congruente noutra situação

qualquer;

5. Maior receptividade à própria mudança.

A selecção dos suportes de comunicação que se julguem especialmente adequados a contextos

específicos de aplicação da CAF deverá obedecer aos princípios da amplitude e da flexibilidade,

isto é, a equipa deverá optar por suportes que, pela sua amplitude, abranjam o maior número de

pessoas (princípio da amplitude), sem que para isso os utilize de uma forma excessiva (princípio

da flexibilidade). 
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Deste modo, é essencial conhecer as características dos suportes de comunicação, para a

construção do plano de comunicação organizacional:

DESCRIÇÃO UTILIZAÇÕES CUSTOS VANTAGENS
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Suporte privilegiado de
comunicação interna; suporte
de formação e de valorização
dos colaboradores; difusão
ampla.

Informação muito precisa
e adaptada ao destinatário;
rapidez e simultaneidade;
elemento de referência.

Fácil de gerir; moldável.

Informação instantânea;
distribuição simples.

Documento de referência
caracterizado pela precisão.

Permite acelerar decisões,
ultrapassando o tempo gasto
na deslocação das pessoas

Informação rápida.

Multidifusão;
confidencialidade; supressão
do papel; diminuição das
conversas telefónicas.

Tempo ligado
à redacção,
fabricação e
distribuição.

Redacção
e reprodução.

Depende
da sofisticação.

Reprodução.

Tempo reduzido.

Elevado em
termos de
equipamento.

Material
e tempo.

Reduzido,
se já existirem
materiais
informáticos de
base.

Criação de um
sentimento de
pertença. 
Pode informar acerca
das actividades e
questões técnicas,
que interessam aos
colaboradores.

Permite difundir
informações pontuais.

Informações sobre
questões muito
genéricas.

Fazer conhecer
rapidamente pontos
de vista da direcção
e da equipa de AA
a toda a organização.

Faz o ponto da
situação sobre
determinado assunto;
difunde elementos
de informação.

Necessidade em
tomar decisões
rápidas e os
interlocutores
se encontram
fisicamente distantes.

Comunicação da
direcção, emissão
de reportagens e
entrevistas.

Notas de serviço,
organização de
reuniões, circulares,
etc.

Boletim.

Através da
hierarquia, fornecer
directivas ou
explicações.

Documento redutor
que serve
informações
pontuais.

Documento simples.

Relata os assuntos
de uma reunião de
trabalho.

Ligação a um
circuito onde se
transmite o som
e a imagem,
possibilitando o
contacto, apesar
da efectiva distância
física entre
interlocutores.

Teledistribuição
por cabo, no interior
da organização.

Emissão de
mensagens,
por intermédio
de terminais
de computador.

Jornal interno

Nota de serviço

Placard

Folheto 
e desdobrável

Relatório
de reunião

Teleconferência

Jornal 
televisionado

Correio 
electrónico 
e intranet

(Adaptado a partir de Almeida, V. , 2000, A Comunicação Interna na Empresa. Praxis)



Durante a fase de elaboração do plano de comunicação é importante considerar que, para além

da multiplicidade dos suportes de comunicação, existe uma complementaridade que deverá ser

explorada. Este aproveitamento, baseado na complementaridade, não só permite tirar um maior

e melhor proveito das potencialidades dos suportes, como também significará que a construção

do plano não representa um fim em si mesmo.  

Para além do mais, aqueles suportes de comunicação deverão ser utilizados de forma criteriosa,

sob pena do excesso de informação ter consequências nefastas, tanto ao nível da eficácia da

própria comunicação, como ao nível da produtividade da equipa de auto-avaliação. 

Assim, a equipa de auto-avaliação deverá construir um plano de comunicação que tenha em

consideração, simultaneamente, a coerência e a pertinência entre os objectivos de cada uma

das fases de implementação da CAF e os suportes comunicacionais.

De seguida, apresenta-se um exemplo do que poderá ser um plano de comunicação, no âmbito

da CAF: 

FASES ALVOS OBJECTIVOS SUPORTES COMUNICACIONAIS
DA CAF ESTRATÉGICOS
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• Realização de reuniões.

• Distribuição de documentos
de referência da CAF e cronograma
de execução da auto-avaliação (AA).

• Utilização do placard informativo.

• Utilização da intranet e do correio
electrónico.

• Realização de uma reunião geral
ou sessões departamentais, com
apresentação através do datashow.

• Distribuição do cronograma
de execução de AA.

• Utilização do jornal interno.

• Realização de reuniões com
os gestores intermédios.

• Utilização da intranet e do correio
electrónico.

• Utilização do Jornal interno.

• Utilização da intranet e do correio
electrónico.

• Realização de reuniões com
os colaboradores.

• Realização de uma reunião com
os gestores intermédios e de topo.

• Realização de uma reunião geral
ou sessões departamentais, com
apresentação através do data show.

• Distribuição de folhetos
e desdobráveis.

• Utilização do jornal interno.

• Dar a conhecer o modelo CAF.

• Explicar o modo como irá ser
implementado o modelo CAF.

• Diminuir as resistências.

• Obter a máxima colaboração
por parte de todos.

• Manter os colaboradores e gestores
intermédios informados acerca das
várias fases de implementação da
CAF.

• Obter a colaboração dos mesmos
para a recolha de evidências e
aplicação de questionários.

• Divulgação dos resultados.

• Apresentação dos desafios para
a mudança.

• Obter a adesão de todos no
processo de mudança.

Gestores
intermédios

Colaboradores

Gestores
intermédios

Colaboradores

Gestores
intermédios

Colaboradores

Apresentação
da CAF à
organização

Preenchimento
da grelha 
de AA

Apresentação
dos resultados
da AA



Este quadro é um mero exemplo, uma construção que ilustra o que foi dito anteriormente, isto

é, a selecção dos vários suportes comunicacionais obedece a determinados critérios, pelo que

se torna necessário conhecer os suportes a nível técnico, a história da organização, bem como

identificar os alvos estratégicos (destinatários das mensagens inerentes ao plano de

comunicação).

COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DA APRESENTAÇÃO DA CAF À ORGANIZAÇÃO E NA DIVULGAÇÃO DOS

RESULTADOS 3

O êxito da apresentação será tanto maior quanto a mesma estiver orientada e tiver em conta os

seus destinatários — partindo dos seus interesses e motivações.

A construção de uma apresentação eficaz exige criatividade e inicia-se com o desejo de partilhar

determinadas informações, com determinado objectivo. 

Para além das preocupações com o conteúdo daquilo que se quer transmitir, seja no que

respeita à apresentação da CAF à organização, seja, na parte final, durante a apresentação dos

resultados da auto-avaliação, a comunicação em si deverá despertar o interesse e convencer o

público organizacional, acerca das formas de actuação e da necessidade da colaboração de

todos, para o êxito daquela iniciativa.

Assim, tanto para o envolvimento no processo de auto-avaliação, como para o envolvimento nos

desafios de mudança propostos — e que constituem o objectivo primordial do modelo CAF —

importa que o orador invista, com espírito de missão, na mensagem que respeita à visão

organizacional, que se deseja ver implementada, no futuro.

Atitude e postura do orador

• Olhar de forma abrangente toda a audiência, adoptando uma expressão facial aberta e uma

postura corporal dinâmica e solta, evitando a rigidez de posições e de gestos.

Embora seja importante enfrentar a assistência, as pessoas não deverão, contudo, ser fixadas

com uma insistência exagerada. O olhar deverá oscilar naturalmente entre as notas da

comunicação e o auditório em geral.

• Utilizar uma gesticulação adequada, acompanhando o discurso. Os movimentos das mãos

nunca passam despercebidos. Eles tanto poderão ajudar o orador a fazer passar a mensagem,

como, pelo contrário, a distrair o auditório, desviando as atenções da mensagem propriamente

dita.
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Esta secção teve por base as seguintes referências bibliográficas:
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Tradução de Luis Fraga, Edições CETOP;
— Des présentations parfaites: Une approche intelligente et efficace pour travailler mieux … pás forcement plus!,

John Collins, 1999, First Editions. 



Num discurso para um número restrito de pessoas, o gesto poderá ser um bom complemento da

linguagem verbal. Contudo, quando se trata de uma comunicação para uma grande audiência, a

gesticulação deverá ser utilizada de forma muito comedida, sob pena de fazer distrair a audiência

do conteúdo do discurso propriamente dito.

Ainda no que respeita à gesticulação, chamamos particularmente a atenção para o controlo dos

tiques e gestos parasitas, que poderão ter consequências extremamente negativas na

apresentação.

• Efectuar uma boa gestão do espaço físico, sem se movimentar de forma compulsiva ou

recorrer a um completo imobilismo.

• Efectuar um bom controlo das emoções, centrando-se essencialmente no discurso e na

audiência. Uma respiração adequada contribui, de forma substancial, tanto para o controlo das

emoções, como para a qualidade da voz que o orador emite. 

• Colocar bem a voz, de forma a emitir uma dicção clara, sintonizar a entoação, adequar o ritmo,

o timbre, o volume e jogar com as inflexões, as pausas, etc.

Quanto às pausas, elas contribuem para acentuar e dar ênfase às ideias mais relevantes da

mensagem a transmitir e, ainda, para dar tempo ao auditório para assimilar aquilo que é dito.

A voz é uma das principais ferramentas do comunicador. Uma boa comunicação em termos de

conteúdo, mas mal transmitida, tende a perder todo o seu valor.

• Postura de entusiasmo, optimismo e bom humor – não esquecer que o entusiasmo e

optimismo são contagiosos. Um sorriso não está necessariamente associado ao bom humor. No

entanto, se o comunicador apresentar um sorriso caloroso, a assembleia reagirá sendo,

igualmente, calorosa e envolvente.

No que respeita ao humor, embora se considere altamente desejável a apresentação de uma

atitude de boa disposição, aconselha-se, no entanto, que se utilize o humor propriamente dito, de

forma cuidadosa, para evitar ferir a susceptibilidade daqueles que se sentem facilmente

amesquinhados quando se usa o humor. 

No caso de acontecer algo imprevisto, com o qual se torna difícil de lidar, uma boa solução

costuma ser a de jogar com o humor, rindo-nos de nós mesmos, do nosso próprio

envencilhamento ou das coisas que não funcionam. E, embora seja aconselhável estar-se atento

para ver se a assembleia aprecia o nosso bom humor, não convém, contudo, e como já foi referido,

abusar do recurso ao humor, nem reagir em demasia ao humor da parte da assembleia. 

• Cativar a audiência de colaboradores, utilizando técnicas de comunicação interactivas, isto é,

pondo questões (não necessariamente para serem respondidas de forma directa, mas com a

finalidade de levar o receptor a pensar activamente sobre a mensagem a transmitir); lendo uma ou

outra citação ou pensamento que traduza a essência da mensagem que se quer transmitir;
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fazendo referências que despertam a curiosidade das pessoas, que surpreendem ou que intrigam;

contar uma história ilustrativa do assunto que se quer tratar; apontar e assinalar benefícios que se

poderão obter sob determinadas condições, etc.

• Acreditar naquilo que diz, isto é, ser verdadeiramente convincente, sincero e natural. Tudo isto,

o comunicador transmitirá à audiência, se tiver confiança em si próprio e demonstrar que domina

o assunto e está suficientemente preparado.   

• Ser organizado no seu discurso e este não ser demasiado longo, isto é, tomar apenas

o tempo que foi estipulado.

• Utilizar uma linguagem adaptada e acessível a toda a audiência. Deverão utilizar-se,

preferencialmente, termos e frases simples, de fácil compreensão.

• O conteúdo da mensagem deverá veicular uma identificação com a audiência. Neste

sentido, é suposto que o comunicador conheça bem aqueles para quem a sua comunicação se

dirige. Desta forma, ainda, ele poderá antecipar as possíveis reacções face às informações que

vão ser transmitidas.

• Ser criativo na forma de transmitir a mensagem, fazendo um adequado aproveitamento das

novas tecnologias, de forma a conseguir uma mensagem atraente.

Quanto ao material de suporte à comunicação, dever-se-á evitar sobrecarregar as projecções com

muita informação, evitando, ainda, muitas leituras, as quais sabemos, de antemão, que são

sempre difíceis nas projecções.

• Ser aberto ao feedback, isto é, ver se a audiência está atenta e interessada; se dá mostras de

estar a compreender a mensagem; se emite sinais de concordância ou discordância, etc., em

suma, captar eventuais reacções à mensagem, a fim de adaptar, reajustar ou melhorar a relação

interpessoal que é estabelecida neste contexto.

Estruturar a apresentação

De uma maneira geral, a apresentação inclui:

1) Uma fase introdutória — em que se estabelece contacto com o público-alvo, neste caso, com

os colaboradores organizacionais, e se apresenta o tema e os pontos fundamentais a tratar na

comunicação;

2) O desenvolvimento em que se explica o tema de forma mais pormenorizada e em que o

mesmo toma forma, pela apresentação da argumentação de suporte;

3) A conclusão é a fase em que se resume o tema principal da apresentação.

Seguidamente, apresentamos a estruturação específica e pormenorizada da apresentação.

Referir-nos-emos, por uma questão prática, apenas ao contexto da apresentação final dos

resultados da auto-avaliação.
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Assim, a apresentação deverá incluir:

1. O título — Tem a ver com a temática dos conteúdos e deverá reflectir os benefícios/mudanças,

que se desejam introduzir.

O título deverá, ainda, ser atraente e despertar o interesse dos elementos organizacionais.

2. Apresentação pessoal do orador. Tendo em consideração que a equipa já foi

apresentada, na parte inicial do processo pelos dirigentes de topo, nesta fase final, a

apresentação pessoal do orador já poderá ser dispensada, ou, pelo menos, deverá ser

grandemente aligeirada, reportando-se, apenas, às atribuições do orador na equipa de auto-

-avaliação, com referência aos outros elementos da equipa.

3. Objectivo da comunicação. Tem a ver com a apresentação dos resultados da auto-

-avaliação dos serviços. A finalidade da comunicação é, em primeiro lugar, informar, pela

apresentação dos resultados em si e, secundariamente, entusiasmar e persuadir os

colaboradores no sentido de os envolver no projecto de mudança. 

4. Como se chegou aos resultados que vão ser apresentados. Esta partilha de informações,

acerca dos procedimentos, das dificuldades ou factores facilitadores, deverá ser efectuada de tal

forma que todos os elementos organizacionais se sintam parte integrante do processo.  

5. Referência e consideração por: assuntos, desafios, pressões ou eventuais

constrangimentos sofridos pelos membros da equipa e/ou colaboradores, no âmbito do processo

de auto-avaliação, colocando um especial ênfase nos aspectos positivos de todo o processo.

Cabem ainda aqui, os naturais agradecimentos públicos pela colaboração que foi dispensada da

parte de todos os elementos organizacionais, dando especial destaque ao director de topo, no

caso de ter havido um envolvimento efectivo.

6. Dar a conhecer o contexto, através da apresentação da GRELHA DE RESULTADOS DA AUTO-

-AVALIAÇÃO e efectuar uma análise explicativa dos resultados que são apresentados no RELATÓRIO

FINAL.

Interessa, mais uma vez, dar um especial destaque aos aspectos positivos ou pontos fortes

diagnosticados — partir do que é bom, para conseguir o melhor — despertando o interesse dos

elementos organizacionais e favorecendo a sua motivação e envolvimento nos procedimentos

conducentes às melhorias que irão ser propostas.

7. Soluções propostas — Corresponde à apresentação do plano de melhorias, para colmatar

os pontos críticos dos serviços e incrementar os processos de modernização organizacional.

Dever-se-á dar especial ênfase aos benefícios que irão ser introduzidos com a mudança.
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8. A implementação — Nesta fase, o líder da equipa ou, preferencialmente, o dirigente de topo,

poderão lançar os desafios que acharem adequados e convenientes, de forma a mobilizar os

colaboradores na reconstrução do futuro desejável, da nova realidade organizacional.

Esta fase constitui o ponto forte da comunicação, o culminar de um processo que foi sofrendo a

sua progressão. Poderemos considerá-la uma espécie de fase de apogeu de tese. Deste modo,

a frase de tese deverá ser investida de forma persuasiva e apelativa, como se de um slogan se

tratasse, favorecendo, assim, o envolvimento no processo.

9. Síntese final — Consiste na sintetização ou resumo dos pontos-chave da comunicação. A

comunicação deverá ser concluída com a apresentação da visão organizacional que se deseja no

futuro. 

Dever-se-á jogar com a linguagem apropriada, visando directamente os colaboradores,

envolvendo-os no projecto e recorrendo à criatividade da imagem para lhes fazer sentir que a

organização, em si, não é uma entidade abstracta — ela será, em termos concretos, aquilo que

forem os seus colaboradores.

A comunicação será concluída com um convite à acção; uma aposta no futuro organizacional

desejável; um compromisso com o envolvimento no projecto de mudança.

10. Questões — Diz respeito à possibilidade de feedback, da parte da audiência.

Finalmente, e após os necessários esclarecimentos e resposta às questões postas, o orador

preparar-se-á para terminar a apresentação, experimentando um sentimento de coesão e

envolvimento com a sua audiência e, com este espírito, apresentará as suas despedidas.

4.3.2 — A ENTREVISTA AO GESTOR DE TOPO4

INTRODUÇÃO — PRINCÍPIOS DE UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ

Antes de nos referirmos concretamente à situação de entrevista ao gestor de topo, prevista no

âmbito da aplicação da CAF, considerámos importante abordar alguns aspectos relativos ao

processo de comunicação, que poderão, quando não respeitados, condicionar a eficácia da

própria entrevista. 
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Assim, tendo por objectivo a eficácia do processo de comunicação, subjacente à entrevista, o

agente CAF deverá ter em consideração os seguintes princípios básicos:

— Utilizar uma linguagem simples e acessível a todos os interlocutores, sendo o mais objectivo
possível, naquilo que quer transmitir — o que conta numa mensagem não é tanto a sua emissão,
mas a forma como é recebida e descodificada pelo receptor.

— A comunicação será tanto mais eficaz quanto maior o poder e prestígio do emissor. 

— A mensagem será optimizada se for adequada à personalidade, objectivos e necessidades da
pessoa que a recebe. Neste sentido, dever-se-á ter em conta as diferentes culturas dentro da
organização, os diferentes níveis de formação, de estatuto, etc., de forma a encontrar um plano de
comunicação acessível a todos os destinatários e que a todos atinja com a mesma eficácia e com
a máxima redução do factor «incerteza».

— A concordância entre a linguagem verbal e não verbal contribui para uma maior eficácia da
mensagem. 

— A auto-estima, que tem a ver com a imagem de si, do seu próprio valor, é de extrema importância
na receptividade da mensagem pelo outro. Ela reflectir-se-á na maturidade interna para assumir o
controlo do processo de comunicação, e na aceitação, com sentido de responsabilidade, das
consequências dos próprios actos.

— Conceito positivo do outro — espera-se que o comunicador eficaz tenha um conceito igualmente
positivo acerca do ser humano, considerado único, difícil de conhecer na sua globalidade, e com
potencialidades, muitas das quais se desconhecem.

As atitudes acima expostas traduzem, no seu conjunto, os princípios básicos para que possa ser

estabelecida uma comunicação eficaz, na comunicação em geral e no contexto da entrevista.

SELECÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPA PARA ENTREVISTAR O GESTOR DE TOPO

Na selecção do entrevistador há a considerar que entrevistar é uma técnica que exige aptidão e

conhecimentos. Para além destes, a personalidade do entrevistador também se revela de

extrema importância para o êxito da entrevista. A experiência revela-nos que o entrevistado

tende a dar respostas mais abertas e sinceras quando a sua opinião sobre o entrevistador é

favorável.

A atitude de certa humildade, da parte do entrevistador, facilita a aproximação e empatia com o

entrevistado. Dever-se-á partir do princípio que todo o ser humano é complexo — um ser

individual e único — em relação ao qual ninguém poderá ter a veleidade de conhecer facilmente.

Assim, o agente CAF deverá partir para a entrevista livre de ideias preconcebidas ou de

preconceitos acerca do dirigente máximo entrevistado, uma vez que tenderão a prejudicar a

atitude do entrevistador na relação, que se deseja espontânea, aberta e amigável.
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O agente CAF deverá ainda adoptar uma atitude de comunicação adequada aos diferentes

contextos5, socorrer-se de métodos de entrevista variados e criar uma atmosfera propícia ao

diálogo espontâneo. Estas temáticas serão abordadas de seguida, nesta secção.

COMO UTILIZAR O GUIÃO DE ENTREVISTA

O guião de entrevista ao gestor de topo, incluído no capítulo V, obedece a um modelo de

entrevista semi-estruturada, uma vez que há uma série de questões a considerar, com uma certa

exigência de aprofundamento. 

Algumas das questões são iniciadas de forma mais ampla e aí, o dirigente terá ocasião de falar

mais livre e espontaneamente. Compete, posteriormente, ao entrevistador CAF verificar quais

os aspectos que poderão ainda ser aprofundados e quais aqueles que deverão ser objecto de

clarificação. Neste sentido, se, por exemplo, o gestor de topo já se referiu algumas das questões

do tema, o entrevistador deverá partir daquilo que já foi dito, para, eventualmente, aprofundar

e/ou clarificar.

Nesta ordem de ideias, o guião de entrevista tem a intenção de servir apenas de orientação e

de modelo, em nada obrigando o entrevistador a segui-lo de forma rígida.

A seguir são tecidas algumas considerações acerca da forma de preparar e conduzir

eficazmente a entrevista:

➢  Algumas recomendações a ter em conta na situação de entrevista;

➢  Métodos e técnicas a adoptar na entrevista;

➢  Técnicas de sustentação do diálogo;

➢  Problemas mais comuns da situação de entrevista e algumas formas de os ultrapassar.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES A TER EM CONTA NA SITUAÇÃO DE ENTREVISTA

• Preparar convenientemente a entrevista, efectuando, tanto uma reflexão sobre as atitudes

comunicacionais a adoptar 6, como debruçar-se sobre o estudo e aprofundamento dos próprios

conteúdos do guião. 

Providenciar que a entrevista seja realizada numa altura em que o dirigente manifeste uma

efectiva disponibilidade, livre de pressões de calendário ou de outro tipo de compromissos. Esta

será, igualmente, uma condição de que a entrevista foi devidamente valorizada.

Sugerimos que, depois de escolhido o agente CAF que irá entrevistar o gestor de topo, seja

simulada uma entrevista dentro da equipa, de modo a servir de preparação para a situação real.

•  Iniciar a entrevista de maneira amigável. O momento do primeiro contacto com o entrevistado é

de extrema importância. Não há substituto para um aperto de mão firme e um sorriso aberto e
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amigável, que constituem óptimos descongeladores de resistências ou inibições próprias do início

de qualquer interacção.

•  Arrancar positivamente, e com um tópico de carácter geral, quando se considerar que o

entrevistado está pronto para iniciar a entrevista. Dever-se-á convencê-lo da importância das

informações que ele nos irá transmitir sobre o assunto em questão, cujos bons resultados

reverterão, necessariamente, a favor da instituição e de todos os colaboradores em geral.

• O ambiente em que a situação de entrevista decorre também é importante. O local deverá ser

privado e livre de interrupções, para que não se perca o fio condutor da comunicação e se

interrompa o fluxo de ideias.

• O papel do entrevistador é o de obter informações e guiar a conversa com o entrevistado. O

entrevistador deverá falar, em princípio, muito menos que o entrevistado. Estima-se, em geral,

numa razão de 20% para 80%.

• Manter uma atitude de escuta activa. Ouvir activamente é uma tarefa exigente e cansativa.

Implica:

—  Uma concentração no discurso e na pessoa do outro como um todo, isto é, dar-lhe espaço

para comunicar e não o interromper; estabelecer empatia; evitar juízos de valor; estar

consciente e resistir aos efeitos de Halo ou ideias pré-concebidas; etc.

A atitude de escuta activa implica, ainda, uma observação atenta, com o propósito de captar

o sentido do que é dito; uma atenção aos sentimentos expressos e uma demonstração

activa de que se continua à escuta e interessado.

• Pôr as questões de forma cuidadosa. O entrevistador poderá ter de questionar sobre

assuntos em relação aos quais o entrevistado opõe, naturalmente, algumas resistências. Dever-

-se-á, por isso, ser diplomata, sensível e cuidadoso, na forma como se formulam as questões.

Frases como «importa-se de falarmos sobre …», «tem alguma objecção a falar-nos acerca de …»

têm o objectivo de contribuir para que o entrevistado se manifeste colaborante e sinta que está a

falar voluntariamente. 

• Investir, de forma individualizada, na entrevista. Evitar ser rígido na forma como se

formulam as perguntas, dando a entender que se segue um esquema mental rigoroso, do qual é

difícil fugir. Com esta atitude, o entrevistado sentirá que faz parte de um processo estandardizado,

e toda a espontaneidade se perderá, ficando a profundidade da entrevista igualmente

comprometida. Isto não invalida, contudo, que não se deva preparar a entrevista e seguir o guião.

O entrevistador deverá, por isso, ser flexível na forma como utiliza o guião, e adaptar-se

sistematicamente a cada situação e a cada momento da entrevista.

•  Tomar apenas as notas indispensáveis. Quando for mesmo necessário, fazê-lo subtilmente.

Evitar escrever algo, no caso do entrevistado revelar uma experiência muito pessoal ou algo que

poderá ser interpretado como informação negativa, seja qual for o contexto. 
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A tomada de notas tem, igualmente, o inconveniente de desviar a atenção da escuta atenta e de

desmoronar o clima de tranquilidade e de confiança instalado. No final, e logo após a entrevista,

deverão ser registados todos os dados objectivos.

MÉTODOS E TÉCNICAS A ADOPTAR NA ENTREVISTA

O agente CAF tem todo o interesse em conseguir a colaboração do dirigente máximo entrevistado

pois, no caso de uma abordagem forçada, será natural que este se sinta «ameaçado» e que

tenda a reagir com defensividade, sendo, por conseguinte, muito pouco provável que responda

de forma sincera às questões. É, por isso, do interesse do entrevistador agir com tacto, cortesia

e respeito. 

Neste sentido, e a fim de favorecer o processo de comunicação, apresentam-se, de seguida,

alguns pressupostos, relativos à situação de entrevista:

•  Privilegiar a utilização de questões abertas e não directivas. A resposta aberta permite

obter, na maior parte das vezes, uma opinião verdadeiramente pessoal e específica sobre o

assunto que se quer tratar. 

Se se quiser, de facto, saber a opinião do entrevistado sobre determinada questão ou assunto,

dever-se-ão evitar as questões fechadas, que impliquem uma resposta do tipo sim ou não. São

exemplos de questões abertas aquelas que começam por: «descreva-nos …» «fale-nos de …»

«pode desenvolver …?» e que exploram as seguintes áreas: «o quê», «porquê», «onde»,

«quando», e «como».

Dever-se-á deixar, ao entrevistado, a liberdade de resposta. As informações mais importantes e

significativas não são, a maior parte das vezes, as que resultam das perguntas directas, mas

aquelas que o entrevistado dá de forma espontânea, uma vez que incluem, frequentemente,

factos ou assuntos específicos, de valor considerável para o êxito da entrevista.

•  Tentar ser compreensivo, revelando empatia. Constituem sinais de empatia a adopção das

mesmas palavras e terminologias do entrevistado. O entrevistador está atento e compreende os

sentimentos expressos, sem, contudo, se envolver demasiado e sem pretender orientar ou dar

conselhos.

Frases como: «Compreendo como se sente acerca disso» ou «Deve ser duro estar nessa

situação …», ditas numa altura em que o entrevistado se queixa a respeito de qualquer assunto,

ou quando nas suas palavras estão implícitos certo tipo de sentimentos, indiciam empatia e

compreensão do outro, estimulando-o a prosseguir. 

•  Moderar as perguntas. Poderemos evitar que o entrevistado se sinta ameaçado e defensivo,

utilizando palavras ou frases com significação simples e suave. Por exemplo, poderá substituir-se

a palavra «fraquezas» por «deficiências», como por exemplo: «Porque sente que o nosso
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organismo falhou neste projecto?», substituir por: «Porque sente que o nosso organismo não

actuou tão bem como seria de esperar nesse projecto específico?».

Relativamente aos métodos e técnicas de entrevista, propriamente ditos, especificamos os

seguintes:

• Perguntas de investigação. Trata-se de recolher informações específicas, esclarecer e

confirmar o que já foi dito em respostas anteriores. Por exemplo: «Mencionou o seu envolvimento

muito pessoal, no projecto X. Pode falar-me acerca de um ou dois dos problemas que enfrentou

nesse projecto?» ou: «a ver pelos seus comentários, podemos considerar que gostou

especialmente desse projecto. Pode dizer-me porque o considerava tão compensador? Pode dar-

-nos alguns exemplos?». 

O tipo de entrevista, requerido pela CAF, pressupõe essencialmente perguntas de investigação,

que, em princípio, exigem um certo grau de detalhe na resposta.

•  Perguntas para avaliação pessoal. Trata-se de pedir ao entrevistado que avalie, ele mesmo,

a situação proposta. Por exemplo: «Como encara a situação X»… «Olhando para o futuro, como

acha que poderá dar-se uma resposta mais célere ao cidadão …» ou «Na sua opinião pessoal, o

que seria necessário para termos êxito nesse ponto?».

•  Perguntas de confirmação. São perguntas que se reservam mais para o final da entrevista,

para não induzir o entrevistado de que é aquele tipo de respostas, ou de ilações, que se

pretendem. Exemplo: «Terei razão em concluir que dá maior relevância e estabelece um maior

envolvimento no campo técnico do que nas questões relativas à comunicação e aos

relacionamentos?».

•  Perguntas de reflexão. Estabelecer comparações, para melhor definir ou descrever a situação.

Exemplo: «Porque pensa dessa maneira? Pode dar-me um exemplo?».

•  Perguntas capciosas. São questões que, pela forma como são formuladas, ou por serem

postas muito directamente, veiculam a opinião do entrevistado e induzem o interlocutor a

concordar com ela, normalmente com um simples sim/não, concordo/discordo. São exemplos de

perguntas capciosas: «Concorda comigo, que estamos na cauda da Europa em questões de

desenvolvimento …?» Ou: «Não acha que os cursos de formação, muitas vezes, não acrescentam

quaisquer mais valias para a instituição?». 

Este género de perguntas tem por objectivo obter do entrevistado a resposta que o entrevistador

quer ou espera ouvir. Neste caso, o entrevistado sente-se tentado a responder «sim», mesmo que

a resposta não seja inteiramente verdadeira ou mesmo que não concorde inteiramente com ela.

As perguntas capciosas, acima equacionadas, são de origem positiva. Elas deverão ser evitadas.

Quanto às de origem negativa, elas poderão ajudar a obter informações negativas, o que,

normalmente, é mais difícil de conseguir. Exemplo: «Digamos que não conseguiu concretizar esse
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projecto, devido à falta de envolvimento das hierarquias?» ou «Acha que o projecto teria tido,

realmente, mais êxito, com um envolvimento diferente da parte das hierarquias?».

As perguntas capciosas deverão, contudo, usar-se com moderação, para evitar que o

entrevistado se coloque numa posição defensiva.

Durante o desenrolar da entrevista, poderá ser perfeitamente legítimo e imperativo que o agente

CAF utilize qualquer deste tipo de perguntas, desde que adequado ao contexto. Competirá,

assim, ao agente CAF avaliar a situação em que determinado tipo de pergunta poderá ser

requerida, para satisfazer os objectivos, seja de clarificação, de aprofundamento, de

investigação, etc.

TÉCNICAS DE SUSTENTAÇÃO DO DIÁLOGO

Existem técnicas para estimular o diálogo com o entrevistado, sem induzir a resposta, dando-lhe

o feedback de que o continuamos a ouvir e que estamos interessados numa exploração mais

aprofundada dos conteúdos. 

Algumas dessas técnicas dizem respeito a:

•  Reformular. Consiste em repetir a última intervenção do entrevistado, utilizando palavras

diferentes e tendo o cuidado de não acrescentar nada àquilo que foi dito.

•  Repetir as últimas palavras ou a última afirmação do entrevistado.

•  Repetir as palavras-chave da última intervenção do entrevistado.

•  Utilizar frases de transição. Exemplo: «sim …», «estou a ver …», «compreendo …».

• Apresentação de questões em paralelo, que se apresentaram aparentemente contra-

ditórias no discurso. Exemplo: «Há pouco referiu que …, mas, por outro lado, agora

afirma que … como concilia estas duas afirmações aparentemente contraditórias?».

•  Resumir — consiste em sintetizar aquilo que foi dito, numa ou em várias das intervenções

do entrevistado, e em devolver essa síntese para confirmação, clarificação ou, pura e

simplesmente, para apresentação do resumo de uma ideia.

•  Clarificar — consiste em devolver a resposta ao entrevistado, a fim de ser, por ele,

especificado o sentido de determinada ideia. Exemplo: «Referiu que nem todos os

colaboradores são verdadeiros colaboradores. Importa-se de especificar o que quis dizer

exactamente com isso?».

PROBLEMAS MAIS COMUNS DA SITUAÇÃO DE ENTREVISTA E ALGUMAS FORMAS DE OS ULTRAPASSAR

•  Aceitação de respostas vagas — O entrevistado não dá uma resposta suficientemente clara.

Neste caso, dever-se-á insistir, reformulando a questão.
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•  Entrevistador que fala demais — De uma maneira geral, deverá ser dado 80% do tempo ao

entrevistado. Por conseguinte, o entrevistador deverá evitar emitir, ele próprio, a sua opinião, ou

contar histórias pessoais no contexto da entrevista.

É de salientar que o entrevistador inexperiente tem tendência a falar demais, em parte porque

sente a responsabilidade da manutenção da conversa e, em parte, porque tenderá a entrar em

ansiedade mal o entrevistado interrompe o fluxo de ideias — o receio dos silêncios, é algo que o

entrevistador terá de ultrapassar. Com a experiência ele aprenderá que os silêncios deverão ser

respeitados, porque se revelam, por vezes, extremamente benéficos ao evoluir das ideias.

•  Formulação de múltiplas questões na mesma pergunta — Dever-se-á evitar a formulação

de mais do que uma questão em simultâneo. Exemplo: «fale-me da sua experiência, no âmbito

deste projecto. O que é que aprendeu? Porque se desligou?».

•  Interromper ou pressionar o entrevistado — A atitude deverá ser a de escuta activa,

deixando o entrevistado falar normalmente, sem o interromper, não perdendo, contudo, de vista os

objectivos da entrevista. Saber quando interromper, com uma pergunta específica, é uma

habilidade que se vai adquirindo com a experiência.

Neste sentido, dever-se-á dar tempo ao entrevistado para reflectir sobre a questão e formular a

sua resposta. Não se deverá interromper o fluxo do pensamento, a não ser que se esteja na

presença de uma dispersão ou desvio do assunto, ou quando se verifique que o entrevistado não

entendeu a pergunta. Nestas circunstâncias, quando se tiver, mesmo, de o interromper, dever-se-

-á fazê-lo delicadamente.

•  Evitar assuntos delicados — Ao ter de abordar assuntos delicados ou polémicos, explicar ao

entrevistado a razão porque se faz. Salientar, por exemplo, a importância para a organização ou

os ganhos para todos os colaboradores.

Poder-se-á formular uma questão sobre assuntos delicados, nestes termos: «Importa-se que eu

lhe faça algumas perguntas sobre …».

•  Não dar ao entrevistado a possibilidade de expor as suas verdadeiras preocupações

— Dever-se-á dar a permissão, ao entrevistado, de fazer as perguntas que desejar ou de contribuir

com a informação que o mesmo considere relevante para o assunto em questão e que ainda não

tenha sido abordada.

•  Uso de calão ou de uma linguagem não acessível ao entrevistado — Por vezes existe

a tentação de abordar as questões sob a forma de gíria que, no nosso dia a dia nos facilita a

comunicação quando interagimos com os nossos pares. Dever-se-á, contudo, tomar consciência

de que o outro poderá não entender certo tipo de siglas ou termos específicos, que carecem de

significado para o interlocutor.
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•  Sentir-se tentado a dar conselhos. Esse não é o propósito da entrevista de opinião ou de

investigação, género de entrevista em que se enquadra o modelo CAF.

•  Emitir juízos de valor acerca dos conteúdos ou opiniões do entrevistado. Neste caso, o

entrevistado sentir-se-á objecto de julgamento e de avaliação7.

•  «Ouvir» ou «Ver» aquilo que se considera que o entrevistado preferiria ter ocultado, mas que

involuntariamente deu a conhecer, por qualquer razão, contrária à sua vontade.

4.3.3 — OS QUESTIONÁRIOS

Durante a fase de recolha de dados, para além da pesquisa documental, a equipa de auto-

-avaliação poderá optar pela realização de questionários, a aplicar aos colaboradores dos

serviços visados pela CAF, tal como foi dito anteriormente neste Manual, mais precisamente no

capítulo II.

A necessidade de aplicação dos questionários poderá justificar-se essencialmente em dois

motivos: 

•  Por um lado, os questionários podem servir como meio de averiguação do modo como a

organização é percepcionada pelos colaboradores, na falta de documentos que

evidenciem algum dos aspectos da realidade organizacional;

•  Por outro lado, algumas organizações podem aproveitar o momento da auto-avaliação

para conhecer o nível de satisfação dos colaboradores e clientes através da aplicação de

questionários de satisfação. Como foi abordado no capítulo III, a implementação desta

acção de melhoria nesta fase propicia um envolvimento acrescido das pessoas e permite

dar espaço a manifestações pessoais sobre aquilo que pensam da organização, o que

constitui uma mais-valia para o planeamento da mudança.

Em qualquer uma das situações a equipa de auto-avaliação deve seguir algumas regras sobre

a aplicação e o tratamento dos questionários.

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS

Relativamente à aplicação dos questionários, seja para aferir exemplos de evidências relativas

aos critérios de meios, seja para conhecer o grau de satisfação, a equipa de auto-avaliação tem

basicamente duas alternativas:
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Primeira alternativa:

MÉTODO VANTAGENS DESVANTAGENS

Os questionários são distribuídos por via Em ambas as situações Não há qualquer
electrónica (correio electrónico) (correio electrónico possibilidade de se
ou em suporte papel. ou suporte papel), verificar a honestidade

o processo é rápido ou a seriedade
No caso de se optar pelos questionários e implica poucos custos. das respostas.
em suporte papel, a recolha dos mesmos 
poderá estar a cargo de alguns 
colaboradores (pivots), que funcionarão 
como elo de ligação entre os departamentos 
em análise e a equipa de auto-avaliação. 
Poderá, ainda, ser a própria equipa de 
auto-avaliação a recolher os questionários.

As chefias terão, aqui, um papel importante, 
no que respeita ao envolvimento 
dos colaboradores no processo.

Segunda alternativa:

MÉTODO VANTAGENS DESVANTAGENS

A aplicação dos questionários é realizada Desta forma, é garantido As desvantagens
através de uma reunião com todos um maior envolvimento prendem-se com o tempo
os colaboradores dos serviços avaliados. por parte de todos e eventuais custos

os colaboradores, cujos envolvidos.
Neste tipo de reunião, um dos elementos serviços foram visados
da equipa da auto-avaliação distribui pelo projecto CAF.
os questionários, lendo em voz alta 
as instruções iniciais e disponibilizando-se Além disso, garante-se
para qualquer esclarecimento de dúvidas. uma maior seriedade

nas respostas dadas
pelos colaboradores.

Instruções de aplicação:

Quando os questionários são distribuídos pelos pivots ou por via electrónica (primeira

alternativa), caso em que a equipa de auto-avaliação não está presente, aconselha-se a

escrever uma introdução na primeira página do questionário, onde se explica o objectivo para o

qual se está aplicar os questionários e onde se garante a confidencialidade total. Deverá, ainda,

ser referido que não existem respostas correctas ou incorrectas, uma vez que se trata de

opiniões e pontos de vista dos colaboradores.

Quando a equipa de auto-avaliação tiver recebido todos os questionários, será conveniente

acusar a recepção dos mesmos, incluindo uma palavra de agradecimento. Este procedimento
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poderá ser efectuado através de correio electrónico, valorizando, desta forma, a colaboração e

contribuindo para o envolvimento dos colaboradores. 

No caso da equipa de auto-avaliação optar pela reunião com os colaboradores (segunda

alternativa), deverá incluir-se, igualmente, no questionário, uma pequena introdução sobre o

objectivo da aplicação dos questionários e a assegurar a confidencialidade dos mesmos. Na

altura da aplicação, aquelas informações deverão ser reforçadas e complementadas,

disponibilizando-se, o agente CAF, a prestar eventuais esclarecimentos de dúvidas.

No final, dever-se-á sempre agradecer a colaboração prestada. 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Para compreender e interpretar os questionários é fundamental ter algumas noções básicas de

Estatística. As noções, a seguir enunciadas, apoiam o tratamento estatístico dos questionários

para os colaboradores, para os cidadãos/clientes e para os departamentos internos ou externos.

Como em todas as ciências, na Estatística utiliza-se uma linguagem própria. Assim, é importante

conhecer o significado de certos termos como (Pestana & Gageiro, 1998):

• População — conjunto de seres com qualquer característica em comum;

• Amostra — subconjunto finito da população, ou seja, conjunto de elementos extraídos da

população, segundo critérios específicos;

• Unidade estatística ou indivíduo — cada um dos elementos da população. 

No contexto da CAF encontram-se as seguintes situações, consoante os destinatários dos

questionários:

➢ Quando os destinatários são os colaboradores, a população e a amostra constituem o

mesmo conjunto de pessoas, visto que, quando um serviço é objecto de avaliação, todos

os seus colaboradores são inquiridos, através de questionários8;

➢ Com os questionários distribuídos aos gestores intermédios passa-se o mesmo que com

os questionários distribuídos aos colaboradores, ou seja, a população e a amostra

coincidem;

➢ Quando se trata dos cidadãos/clientes dos serviços avaliados, a população corresponde

ao universo de pessoas que utilizam os serviços públicos e a amostra corresponde

105

8
Relativamente aos questionários aplicados aos colaboradores, idealmente devem ser distribuídos a todos eles,
contudo, não havendo esta possibilidade deve ser feita uma amostra representativa da população.



apenas ao número finito de pessoas que responderem ao questionário. Neste caso,

pretende-se inferir a partir dos dados da amostra para a realidade que compõe a

população;

➢ No caso dos departamentos clientes internos, a amostra tenderá a equivaler à população,

uma vez que, em princípio, todos os colaboradores dos respectivos departamentos

responderão ao questionário;

➢ Finalmente, no que respeita aos serviços clientes externos, se estes forem formados por

um elevado número de pessoas (que constituem a população), a amostra será reduzida

ao número de pessoas que responderem ao questionário.

Tendo em consideração que se pretende inferir a partir dos dados da amostra, para assim se

poder interpretar a realidade a um nível global, torna-se necessário ter alguns, importantes,

cuidados na formação da amostra. 

Assim, a título de exemplo, na situação em que se aplicam os questionários aos

cidadãos/clientes, é importante respeitar o seguinte:

• Representatividade — a amostra deverá ter em conta as características da população,

introduzindo elementos proporcionais dessas características. Deste modo, os cidadãos

que responderem ao questionário deverão representar a população;

• Imparcialidade — todos os cidadãos que responderem ao questionário deverão ter a

mesma oportunidade de fazer parte da amostra. Assim, a escolha dos cidadãos terá de

ser feita de forma aleatória (ou seja, os cidadãos são escolhidos ao acaso);

• Dimensão da amostra — a amostra deverá, no mínimo, ser constituída por 15 cidadãos,

de modo a que as suas características se aproximem, tanto quanto possível, das

características da população. No entanto, apontamos como ideal o número 30, de forma

a constituir uma amostra estatisticamente representativa e significativa. 

Ainda relativamente ao caso dos questionários de satisfação para cidadãos/clientes, quando o

cliente for o cidadão, a aplicação terá forçosamente de ser feita com base numa amostra

representativa, que deve ter em conta as características da população, designadamente:

✓ Género;

✓ Idade;

✓ Habilitações académicas;

✓ Profissão;

✓ Outras consideradas relevantes.
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EXEMPLOS DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO, BASEADO NO QUESTIONÁRIO QUE VISA OS COLABORADORES 9:

PARA AS PERGUNTAS 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO

PARA COLABORADORES10

Suponhamos que o departamento avaliado é constituído por 15 colaboradores. 

• Para cada uma das perguntas, deverá elaborar-se uma tabela que é denominada de

tabela de frequências. Observamos, assim, em primeiro lugar, os diferentes valores que

as variáveis assumem (cálculo das frequências absolutas). 

Por exemplo, para a pergunta 6, («Já, alguma vez, foi solicitada a sua opinião sobre

determinados valores vigentes na organização?»), constata-se que existem apenas duas

respostas: sim e não. Consequentemente, conta-se, para a pergunta 6, quantos «sins» e

quantos «nãos» se registaram. 

Tabela de frequências

PERGUNTA 6 FREQUÊNCIA ABSOLUTA

SIM 4

NÃO 11

Total 15

Neste nosso exemplo, e pela leitura do quadro, verifica-se que houve 4 colaboradores

que responderam «sim» e 11 colaboradores que responderam «não», havendo um total

de 15 respostas dadas.

• De seguida, calcula-se a frequência relativa, isto é, divide-se a frequência absoluta de

cada tipo de resposta, pelo número total de observações, tal como está exemplificado no

quadro que se segue.

Completa-se, deste modo, a tabela de frequências relativamente às várias perguntas do

questionário:

Tabela de frequências

PERGUNTA 6 FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA

SIM 4 4/15 = 0,27

NÃO 11 11/15 = 0,73

Total 15 1
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• Finalmente, calcula-se a frequência relativa percentual, ou seja, multiplica-se a frequência

relativa por 100:

Tabela de frequências

PERGUNTA 6 FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA FREQUÊNCIA RELATIVA, 
EM PERCENTAGEM

SIM 4 4/15 = 0,27 0,27*100 = 27%

NÃO 11 11/15 = 0,73 0,73*100 = 73%

Total 15 1 100%

Assim, no exemplo apresentado, conclui-se que apenas 27% dos colaboradores

responderam que já foi solicitada a sua opinião sobre determinados valores vigentes na

organização, enquanto que a maioria, 73%, respondeu que ainda não foi solicitada a sua

opinião.

• Estes dados podem, ainda, ser apresentados sob a forma de gráfico de barras:

Os dados interpretam-se da mesma forma, quer seja através da tabela de frequências,

quer seja através do gráfico de barras, ou seja, 73% dos colaboradores responderam que

ainda não foi solicitada a sua opinião sobre determinados valores vigentes na

organização, enquanto que apenas 27% respondeu que sim.

Esta forma de apresentar os dados é mais atraente e perceptível para quem lê, pelo que

se aconselha a utilização dos gráficos. 
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Este tipo de tratamento estatístico pode também ser aplicado aos restantes questionários de satisfação.

PARA TODAS AS PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES
11

Continuaremos com o exemplo do departamento constituído por 15 pessoas, mas aplicá-lo-

-emos, desta vez, à realização de uma tabela de frequências, em que a resposta pressupõe

cinco níveis (escala tipo Likert) e não uma simples resposta do tipo sim/não.

Neste caso, na questão relativa à «Satisfação global», mais precisamente, no que respeita ao

indicador «Imagem global da organização», deverão realizar-se os seguintes passos:

• Em primeiro lugar, procede-se à contagem do número de vezes em que os colabo-

radores responderam, relativamente a cada um dos níveis, desde o «Muito insatisfeito»

ao «Muito satisfeito», para se efectuar uma tabela de frequências:

Tabela de frequências

IMAGEM GLOBAL DA ORGANIZAÇÃO FREQUÊNCIA ABSOLUTA

Muito insatisfeito 1

Insatisfeito 2

Nem satisfeito, nem insatisfeito 8

Satisfeito 2

Muito satisfeito 2

Total 15

• De seguida, procede-se à elaboração das frequências relativas (isto é, divide-se a

frequência absoluta pelo número total de observações):

Tabela de frequências

IMAGEM GLOBAL DA ORGANIZAÇÃO FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA

Muito insatisfeito 1 1/15 = 0,07

Insatisfeito 2 2/15 = 0,13

Nem satisfeito, nem insatisfeito 8 8/15 = 0,53

Satisfeito 2 2/15 = 0,13

Muito satisfeito 2 2/15 = 0,13

Total 15 1



• Para completarmos a tabela de frequências falta-nos, apenas, efectuar o cálculo da

frequência relativa percentual, valor que se obtém multiplicando a frequência relativa por

100, tal como está exemplificada no quadro que se segue:

Tabela de frequências

IMAGEM GLOBAL
FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA

FREQUÊNCIA RELATIVA,
DA ORGANIZAÇÃO EM PERCENTAGEM

Muito insatisfeito 1 1/15 = 0,07 0,07*100 = 7%

Insatisfeito 2 2/15 = 0,13 0,13*100 = 13%

Nem satisfeito, 8 8/15 = 0,53 0,53*100 = 53%
nem insatisfeito

Satisfeito 2 2/15 = 0,13 0,13*100 = 13%

Muito satisfeito 2 2/15 = 0,13 0,13*100 = 13%

Total 15 1 100%

Pela observação do quadro, conclui-se que a maioria dos colaboradores (53%)

respondeu que não está nem insatisfeito, nem satisfeito, relativamente à imagem global

da organização, que 13% se considera muito satisfeito e 7% se encontra muito

insatisfeito. 

• Posteriormente, e de modo a tornar os resultados mais evidentes e perceptíveis, poderá

realizar-se um gráfico de barras:

Como poderemos constatar através da leitura deste gráfico, a posição de neutralidade

dos colaboradores, nesta resposta, referente à «Imagem global da organização» (53%),

é aqui bastante evidente.
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4.3.4 — AS REUNIÕES DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

FUNCIONAMENTO E PRODUTIVIDADE DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

Antes de mais, importa conhecer em que consiste uma verdadeira equipa. Na opinião de um

grande teórico da dinâmica dos grupos — Kurt Lewin — o grupo é considerado um todo

irredutível dos elementos que o constituem. Como tal, verifica-se a existência de um sistema de

interdependência entre os elementos constituintes, que explica o funcionamento interno do

grupo e a sua acção na realidade exterior; contrariando, assim, a ideia de que apenas alguns

dos elementos do grupo, pelo seu destaque pessoal, seriam representativos do grupo em si.

Deste modo, para existir uma equipa, é necessário um conjunto de pessoas; uma relação mútua

entre as pessoas que formam a equipa; um grau de interdependência entre as pessoas;

aceitação de normas e valores, reguladoras do funcionamento da equipa; investimento no

sentido de alcançarem um fim ou objectivos comuns, previamente determinados e, finalmente,

os objectivos deverão satisfazer as necessidades dos elementos constituintes da equipa.

Assim, a equipa de auto-avaliação poderá revelar-se improdutiva ou produtiva, quando:

EQUIPA IMPRODUTIVA EQUIPA PRODUTIVA
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— Se fala demais e se ouve pouco;

— Existem muitos procedimentos e se perde
tempo com acessórios e detalhes;

— Os elementos são muito sérios e demasiado
centralizados na tarefa;

— A experiência dos elementos do grupo é
deficitária;

— O poder e a liderança são indeterminados e
irregulares;

— A equipa bloqueia numa única resposta certa e
rejeita alternativas;

— Os elementos da equipa, embora podendo
estar verdadeiramente empenhados, não
compreendem a tarefa a realizar,
implementando-a de forma deficiente.

— Visão clara e partilhada, de direcção e de
propósito;

— Foco em realizar tarefas e metas exigentes;

— Humor, boa disposição e aprendizagem;

— Entreajuda de forma a desenvolver as
capacidades e as forças individuais;

— Assertividade na exploração dos dados
fornecidos por outros, de forma a gerar
melhores soluções;

— Boas aptidões de escuta activa e de
exploração (forma como coloca as questões);

— Abertura, honestidade, respeito mútuo,
confiança, partilha;

— Funções e responsabilidades claras;

— Empenho e envolvimento;

— Foco e persistência;

— Capacidade em aprender com os erros;

— Criatividade e flexibilidade;

— Capacidade para dar e receber feedback;

— Partilha de informação interna e externa.

(Adaptado de Carlos Coelho, Você s.a., Outubro, 2001)



REUNIÕES EFICAZES

As reuniões ocupam uma parte substancial da actividade dos elementos da equipa de auto-

-avaliação, uma vez que é nesses momentos que se desenvolvem as sinergias necessárias para

prestar informações; desenvolver novas ideias; gerar planos de acção, delegar tarefas; gerir a

colaboração interpessoal; persuadir; fomentar o espírito de equipa; tomar decisões, etc. 

Para que uma reunião seja eficaz, constituindo uma mais-valia para a elaboração de novas

ideias e de novas soluções para os problemas, a mesma deverá ser cuidadosamente preparada

e desenrolar-se de acordo com uma determinada sequência lógica. Com efeito, se não é muito

aconselhável que as reuniões se prolonguem durante três horas, o mesmo não se poderá dizer

da sua preparação. Segundo os especialistas, 1 hora de reunião corresponde a 3 horas de

preparação. 

Assim, previamente, deverá ser feito, em princípio pelo líder da equipa, um plano que

corresponde a uma determinada sequência lógica:

— Objectivo da reunião;

— Resultado esperado da reunião;

— Estabelecimento de horários (estabelecer uma hora para começar e outra para terminar);

— Definição de um tempo de intervenção para cada pessoa, para o caso de, ao ter de

interromper alguém que está a tentar monopolizar a conversa, não ser mal interpretado

por isso;

— Prever as interrupções. A maior parte dos imprevistos, ocorridos em reuniões, prendem-

-se com mal entendidos face aos objectivos ou à falta de clareza desses objectivos;

— Os assuntos agendados deverão ser tratados na sua ordem, favorecendo, desta forma, a

concentração nos temas;

— Convém estabelecer um tempo-limite para o investimento em cada tema e efectuar um

certo controle sobre os tempos previstos;

— Terminar cada reunião com um balanço/resumo dos assuntos tratados, apresentado da

forma mais clara possível.

Depois de terminada a reunião, o líder deverá, ainda, dar a conhecer os resultados a todos os

elementos; principais conclusões tomadas, bem como o plano das acções para as próximas

etapas. Finalmente, deverá verificar se as decisões tomadas foram claramente compreendidas

por todos e providenciar para que os prazos estipulados sejam cumpridos.
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O PAPEL DO MODERADOR /LÍDER DA EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO

Durante a reunião, existem diferentes papéis a desempenhar, tais como:

PAPEL DESCRIÇÃO

É aquele que garante que todos os elementos da equipa são 
Facilitador/moderador ouvidos, independentemente da relevância das suas opiniões. 

É um papel normalmente desempenhado pelo elemento com mais 
competências para questionar e resumir.

Este papel poderá ser acumulado com o de facilitador. Trata-se 
Responsável pela reunião de garantir uma disponibilização dos recursos necessários para 

que os objectivos sejam atingidos e assegurar que a reunião seja 
concluída com um plano de acção partilhado por todos.

Secretário É aquele que regista tudo o que acontece na reunião.

Os participantes deverão estar previamente informados 
Participantes da ordem de trabalhos, de modo a poderem preparar-se 

para a reunião.

O papel do líder da equipa de auto-avaliação corresponde ao papel de moderador, pelo que se

fará uma breve abordagem a esta temática. 

No contexto da equipa de auto-avaliação, uma das funções de liderança está relacionada com

a condução das reuniões e, mais especificamente, com a gestão das tarefas e dos

relacionamentos interpessoais dentro do grupo. 

Assim, relativamente à gestão das tarefas, competirá ao líder, o exercício de cinco papéis (Yukl,

1994, 1998; citado por Rego, 1999):

•  Estrutura do processo da equipa, isto é: define a agenda, apresenta o problema, dirige
a discussão, introduz procedimentos de trabalho, gere a passagem da discussão de uns
assuntos para os outros;

•  Estimula a comunicação entre os participantes, ou seja, incita os elementos da equipa
a apresentarem a informação de que dispõem, estimula-os a apresentarem novas ideias
e sugestões, apresenta a informação que ele próprio dispõe;

•  Clarifica a comunicação: procura eliminar os mal-entendidos, pede aos participantes que
esclareçam as suas propostas, encoraja-os a apresentarem dúvidas e incentiva-os a
ouvirem-se mutuamente;

•  Sumariza e sistematiza, ou seja, faz revisões e sumários das propostas apresentadas,
procura descortinar os prós e contras de cada sugestão, tenta sistematizar os pontos de
convergência e de desacordo entre os participantes;

•  Testa o consenso, isto é, questiona as pessoas sobre se elas estão, efectivamente, de
acordo quanto aos objectivos, interpretação dos problemas, avaliação de alternativas de
resolução, decisões tomadas, etc.
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Cabe ainda ao líder, no que concerne à gestão dos relacionamentos interpessoais, criar uma

atmosfera de participação, em que os elementos sintam que existe espaço para a criatividade

e para a inovação, pelo que pressupõe, da parte do líder, os seguintes comportamentos

(adaptação de Miller & Pincus, 1977; citado por Rego, 1999):

• Assumir uma postura reveladora de espírito aberto — disposto a ouvir e a aprender;

• Ser cortês para com todos, não hostilizando ninguém;

• Respeitar as diferenças entre as pessoas, e procurar ver nelas a oportunidade de alcançar
melhores resultados;

• Reconhecer os talentos e especializações individuais;

• Agradecer às pessoas as ideias que vão sugerindo;

• Aceitar as críticas que lhe forem feitas (desde que, obviamente, não se trate de ataques
pessoais);

• Ser sincero;

• Não dominar a discussão, nem permitir que outras pessoas dominem as discussões e a
reunião;

• Salvo algumas excepções, as intervenções não deverão ser interrompidas;

• Actuar como se esperasse que todas as pessoas participassem, não forçando, contudo,
a participação;

• Colocar as questões correcta e claramente, isto é, sem suscitar desconforto e inibição;

• Deixar bem claro que as opiniões divergentes serão bem vindas. 

Subjacente à gestão das tarefas e à gestão dos relacionamentos interpessoais, encontram-se

as técnicas de comunicação, como parte integrante do papel do moderador/líder da equipa.

Deste modo, apresentam-se, no quadro seguinte, sete orientações relativas à comunicação e

respectivos exemplos de situações adequadas e inadequadas.

ORIENTAÇÕES INADEQUADO ADEQUADO

1. Seja útil e apoiante
Seja claro acerca do que quer dizer. 
Não se esqueça que o objectivo
é melhorar o desempenho.

2. Seja directo
Não faça rodeios, nem generalize 
a mensagem. Dirija-se directamente
à pessoa e ao assunto em questão,
embora sem agressividade.

3. Seja específico
Especifique os comportamentos 
positivos ou negativos a que 
se refere (isto é, não seja vago
nem ambíguo).
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“Parece-me que está com
dificuldades. Como posso ajudá-
-lo?”

“António, gostaria que chegasse a
tempo e horas às reuniões.”

“Carlos, o atraso na apresentação
do seu relatório alterou
completamente os planos de toda a
equipa. Pedimos-lhe que respeite
os prazos estabelecidos.”

“já vi melhor do que isso …”
“já fez melhor …”

“Seria bom, se todos nos
comportássemos de modo
responsável nas reuniões.”

“Não me parece que esteja a
comportar-se de modo justo com a
organização.”



ORIENTAÇÕES INADEQUADO ADEQUADO

4. Seja descritivo
Apresente os factos evitando 
julgamentos acerca das atitudes 
ou sentimentos do interlocutor.

5. Seja oportuno
Forneça o feedback logo após 
a ocorrência do comportamento.

6. Seja flexível
Por vezes, é necessário esperar 
por melhor oportunidade. Caso 
contrário, arriscamo-nos a distrair 
o colaborador de uma actividade
importante, ou acentuar o estado 
emocional em que ele se encontra.

7. Seja proporcional 
Adopte condutas de reconhecimento 
ou de aprovação que sejam 
proporcionais ao acto praticado.

(Adaptado a partir de Rego, A., 1999, Comunicação nas Organizações, Edições Sílabo)

FACTORES FACILITADORES DE CONSENSO

A equipa de auto-avaliação, na fase do preenchimento da grelha, deverá debater entre si a

pontuação final a atribuir à organização, pelo que, necessariamente, terá de chegar a um

consenso. 

Muitos gestores, que se debruçaram sobre a questão do conflito nas organizações, têm a

percepção de que as verdadeiras fontes de conflito residem nos problemas a nível da

comunicação, nomeadamente, na sua insuficiência ou mesmo em falhas a este nível
12

.

É importante que se valorize devidamente o conflito, intervindo no sentido de o dissipar, uma vez

que ele poderá ser debilitador; dar lugar a atitudes de defesa e de rigidez; contribuir para a

distorção da realidade e para a criação de um clima de tensão; transformar-se num ciclo de

115

“Manuel, há pouco, ouvio-o estar a
discutir com um colega e chamar-lhe
‘nulidade’. Pode explicar-me o que
se passou, e porque lhe chamou
isso?”

Em relação ao relatório anterior:
“Luísa, tem um minuto?
Este seu relatório é excelente: é
claro, sucinto, e bem apresentado”.

“Maria, apercebi-me de que ontem
danificou a impressora. Espero que
já esteja mais calma. Como sabe, o
trabalho da equipa ficou
prejudicado. O que é que se
poderá fazer para que a situação
não se repita?”

“Carlos, por favor, entre aqui, no
meu gabinete. Sei que você é das
pessoas mais cumpridora deste
organismo. Peço-lhe que, de futuro,
respeite os prazos, de forma a não
prejudicar a imagem da equipa.
Podemos contar consigo?”

“Estou muito desiludido consigo
pela forma agressiva como trata os
colegas.Você não tem jeito para
trabalhar em equipas de projecto”.

“Luísa, há bem pouco tempo, você
efectuou um relatório excelente.
Não percebo como não fez este
com o mesmo nível.”

“Maria, acabo de vê-la a danificar a
impressora de rede (única no
departamento). Em vez de chorar,
deveria preocupar-se com o serviço
e com o trabalho dos seus colegas,
que já não vão poder cumprir com
os prazos por sua culpa.”

“Carlos, tenho conhecimento de
que você é das pessoas mais
cumpridoras deste organismo.
Contudo, verifica-se que não tem
cumprido com os prazos que
estipulámos. Esta situação tem
complicações sérias no
funcionamento da equipa e na sua
imagem, que não poderemos
tolerar. Tenha paciência, mas vou
pedir para ser retirado deste
projecto.”

12
Para além dos problemas de comunicação, são percebidos como principais causas de conflito, choques de
personalidade; diferenças de objectivos e valores; desempenho abaixo dos padrões estabelecidos; divergências
quanto aos métodos ou procedimentos; falta de cooperação; problemas de autoridade; frustração e irritabilidade;
competição em relação a recursos escassos e não cumprimento das regras e das políticas definidas.  



reforço de negativismo e ter tendência a aumentar e a proliferar no seio da equipa, dificultando

as relações de trabalho e, de forma muito específica, a criação dos consensos.

Importa, por conseguinte, gerir os conflitos que possam surgir durante a reunião, devendo o líder

adoptar atitudes e comportamentos que dissipem as tensões que forem surgindo no interior do

grupo.

Assim, o líder da equipa deverá:

a. Verificar se se trata de uma discordância ou de um conflito propriamente dito. Com

efeito, as discordâncias divergem dos conflitos, uma vez que aquelas são, muitas vezes,

manifestações produtivas e legítimas de formas de pensar e de sentir diferentes;

b. Estabelecer regras e aplicá-las para que qualquer expressão da diferença não degenere

num conflito negativo. Assim, evitar intervir no conflito por se confiar no bom senso dos

opositores, ou adiar a intervenção, na esperança de que o conflito se resolva por si, não

constituem situações eficazes — poder-se-á prevenir o conflito, incidindo sobre as regras

de manifestação da individualidade pessoal
13

;

c. Intervir quando necessário, mantendo sempre um trato amigável. No caso das

manifestações das diferenças constituírem uma ameaça para os objectivos da equipa ou

quando os interesses de uma das partes são postos em causa, o líder deverá intervir,

neste caso, mantendo uma postura de tacto e de diplomacia;

d. Evitar afirmações categóricas do tipo: “a sua pontuação no subcritério X não me parece

razoável”. Poder-se-á substituir por algo como: “poderá explicar melhor a relevância das

iniciativas/indicadores que fundamentaram a sua pontuação no subcritério X?”.

Afirmações deste género evitam que a outra parte fique na defensiva, ou se feche ao

diálogo;

e. Praticar a escuta activa e assegurar que todas as pessoas são ouvidas. Deverá

socorrer-se de perguntas curtas e estabelecer interacções do tipo: “deixe-me ver se

entendi. O que quer dizer é …”. Contudo, não se deve repetir esta técnica de forma
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Consoante os comportamentos individuais, assim se deverá optar por uma estratégia de comunicação. A seguir
indicam-se os comportamentos mais comuns em reuniões e as estratégias mais adequadas a adoptar:
Tipo agressivo — O indivíduo tenta tomar o lugar do moderador/animador. A melhor estratégia será vê-lo como
aliado, valorizando-o, mas persuadindo-o a seguir a estratégia em questão;
Tipo distraído — As estratégias serão convidá-lo a partilhar pontos de vista ou tentar captar a sua atenção de
alguma forma, evitando-se, assim, as conversas marginais à tarefa e favorecendo-se a concentração nos
objectivos;
Tipo monopolizador — Deverá ser interrompido numa pausa do seu discurso, retomando o debate;
Tipo tímido —  Numa área em que ele domine bem, e em que se sinta mais à vontade, convidá-lo a participar.

(Adaptado da REVISTA Você, s.a., Agosto/2001 – n.º4)



mecânica, correndo o risco de ser mal interpretado ou de se estar a jogar com a ironia. É

necessário demonstrar à pessoa que se está a ouvi-la;

f. O papel do líder, na questão do conflito, é o de mero gestor e não a pessoa a quem

compete apresentar a solução para o problema. Neste sentido, competir-lhe-á incentivar

as diferentes partes na procura de soluções de compromisso e plataformas de

entendimento. Assim, por exemplo, perante uma dificuldade na atribuição de pontuação

num determinado subcritério, o líder poderá colocar questões à equipa deste tipo: 

• Afinal, porque é que alguns de nós estão de acordo em pontuar este subcritério com

X? Os argumentos contrários prendem-se essencialmente com …?

• A equipa confronta-se com indicadores que não são congruentes entre si, por

exemplo, num serviço em que os indicadores apontam para um alto nível de

satisfação dos colaboradores, constata-se, por outro lado, que apresenta o mais

elevado índice de absentismo em toda a organização. Este nível de satisfação dos

colaboradores será realista? Que benefícios poderão estar subjacentes a uma

eventual distorção no sentido do favorecimento destes indicadores? A quem poderá

interessar este favorecimento? 

• No final, para confirmar se a equipa atingiu realmente o consenso, relativamente à

pontuação atribuída, verificar, ainda, se a mesma é defendida por todos.

g. Quando não é possível atingir o consenso através do diálogo e da persuasão
14

, poderá

competir ao líder tomar uma decisão, mesmo que saiba que esta não vai ser aceite por

todos. Em qualquer dos casos, ele deverá apresentar e fundamentar as razões que

justificam a decisão tomada.

Da discussão e debate durante as reuniões da equipa de auto-avaliação poderão resultar as

seguintes vantagens:

— Aumentar a motivação e a energia;

— Clarificar as questões e as posições dos elementos da equipa;

— Favorecer a coesão interna e o espírito de equipa;

— Conduzir à inovação e à criatividade;

— Constituir uma forma de resolução dos conflitos internos;

— A criação de um consenso, após um envolvimento da equipa na discussão e no debate,
é sentida como uma sintonia efectiva.
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Relativamente às técnicas de obtenção de consensos, consultar capítulo II.



Portanto, é da competência do líder da equipa tratar eficazmente o conflito, sendo, para isso,

necessário ter uma visão de conjunto da diversidade das divergências e agir de forma

estratégica para uma resolução dos desacordos, adoptando as atitudes e comportamentos

adequados.

4.4 — O Envolvimento

4.4.1 — POSSÍVEIS RESISTÊNCIAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA CAF

Os actuais esforços de modernização na Administração Pública remetem para uma crescente

preocupação com a satisfação das necessidades explícitas e implícitas do cidadão.

No âmbito da qualidade e modernização da administração pública portuguesa, a CAF surge

como um modelo de diagnóstico organizacional, que desencadeará mudanças organizacionais,

no sentido da melhoria contínua e da prestação de um melhor serviço público. 

A introdução da ferramenta CAF, dado constituir um primeiro passo para a definição da

estratégia global de intervenção organizacional, deverá, desde logo, envolver todos os que

trabalham na organização. Pois, será através da comunicação e da participação directa do

colaborador, que se incrementa o envolvimento e que, por sua vez, se contribui para o aumento

da eficácia organizacional.

Qualquer programa de qualidade poderá desencadear atitudes internas e externas de resis-

tência à mudança. A CAF, ao desencadear, necessariamente, algum tipo(s) de mudança(s)

organizacionais, poderá suscitar resistências por parte do colaborador. Partindo do princípio de

que ao fenómeno da resistência subjaz um «comportamento que tem a intenção de proteger o

indivíduo dos efeitos da real ou imaginária mudança» (Alvin Zander), no processo de auto-

-avaliação os colaboradores poderão sentir a necessidade de proteger-se da mesma, embora a

ameaça possa não ser real, mas apenas uma mera reacção face ao desconhecido.

MANIFESTAÇÕES DE RESISTÊNCIA

A CAF, ao estabelecer um diagnóstico organizacional nas suas múltiplas vertentes (liderança,

gestão dos processos e da mudança, resultados de desempenho-chave, etc.), poderá desen-

cadear certo tipo de resistências, ao nível organizacional:

— As redes de poder e de influência estabelecidos poderão sentir-se postas em causa;

— Poderá haver um receio, por parte das equipas de trabalho, de dar uma exposição dos
pontos fracos do seu desempenho;

— Um receio de dar uma imagem negativa dos serviços e da organização, influenciando os
resultados, de forma a torná-los supostamente mais favoráveis e positivos;

— O processo de avaliação poderá ser confundido com o processo de fiscalização,
normalmente, associado a auditorias e a acções de natureza inspectiva. 

Na perspectiva do colaborador (a nível individual), este poderá sentir que está a ser

indirectamente avaliado. Assim, tenderá a dar uma imagem desejável, mas não real, do serviço

que representa ou a manifestar resistências à colaboração.
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Das várias manifestações de resistência, salientamos as seguintes:

RESISTÊNCIA DESCRIÇÃO

Bloqueio parcial A informação útil à equipa de auto-avaliação poderá ser deformada, truncada ou 

da informação chegar com atraso, o que poderá dar lugar a análises incorrectas ou colocar a 
equipa numa situação difícil.

Criação de rumores Quanto menor for a informação e difícil ou insuficiente for a comunicação por parte 

ou boatos da equipa e dos líderes, maior será a intensidade de boatos que, por sua vez, 
contribuem para aumentar a confusão e a resistência.

Se a equipa de auto-avaliação não proceder a uma boa gestão do processo de 

Lentidão na execução envolvimento, nomeadamente no que concerne à questão do anonimato dos 

das tarefas questionários, os colaboradores tenderão a resistir, nomeadamente arrastando os 
processos no tempo, uma vez que recusar-se a colaborar lhes poderia acarretar 
problemas.

Resultam da falta de definição das atitudes e comportamentos requeridos. No caso 

Adopção de condutas dos líderes organizacionais e da equipa de auto-avaliação não definirem 

informais exactamente o que é pretendido com a implementação da CAF e o que é esperado 
dos colaboradores, estes muito possivelmente não vão compreender a necessidade 
de um processo de avaliação e poderão funcionar como contra-poder.

Recriminações múltiplas Têm como consequência a criação de um mau ambiente de trabalho, que por 
sua vez se reflecte na produtividade e na qualidade dos serviços fornecidos.

Conflitos laborais Poderão reflectir-se, igualmente, a outros serviços, pelo fenómeno de transferência.

A resistência, embora sendo um fenómeno individual, poderá projectar-se ao grupo e
assumir a manifestação de uma resistência colectiva — quanto mais as pessoas se 

Desenvolvimento de sentirem ameaçadas, mais tendem a procurar apoio na força e na coesão do grupo, 
manifestações colectivas com a finalidade de superar a falta de poder pessoal e reforçar a resistência e luta 

contra a ameaça sentida. Este tipo de resistência tende a ser observada em casos 
percepcionados pelos colaboradores como graves, ou mesmo muito graves.

As manifestações de resistência, como vimos, poderão ser variadas e deverão antecipadamente

prever-se, para assim se puderem ultrapassar mais facilmente — daí a importância de um

processo de auto-avaliação planeado.

A RESISTÊNCIA COMO UM FENÓMENO POSITIVO

Na perspectiva dos autores Anderson e Anderson (2002) existem quatro princípios ligados à

resistência:

1. Está sempre presente nos esforços complexos de mudança. Por conseguinte, a resistência

é inevitável, variando, apenas, em intensidade;

2. Mobiliza directamente processos psicológicos internos e inerentes ao indivíduo;

3. É uma resposta natural (não uma coisa má, como, muitas vezes, é considerada);

4. Deverá ser trabalhada de forma competente, com a finalidade de alcançar resultados

acrescidos;

5. Não pretender ultrapassá-la, muito simplesmente, mas utilizar o seu potencial para o próprio

benefício da organização.
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Aprender como trabalhar com a resistência dos colaboradores é uma das chaves para optimizar

o capital humano, durante a fase do processo de implementação da CAF, como também durante

as operações normais da organização.

O comportamento resistente, nomeadamente o debate bem intencionado, a manifestação de

sentido crítico e o desacordo não significam uma resistência negativa, mas poderão ter a ver,

muito simplesmente, com o facto das pessoas quererem compreender melhor o processo de

mudança. As energias mobilizadas poderão ser aproveitadas de forma positiva, na procura de

soluções e novas opções a introduzir.

Por conseguinte, será essencial conhecer as causas da resistência e, a partir desse ponto,

estabelecer as respectivas estratégias.

POSSÍVEIS CAUSAS DE RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CAF

O aparecimento do fenómeno da resistência tem essencialmente seis razões primárias:

CAUSAS SITUAÇÕES EM QUE OCORRE

Falta de informação O processo não é claro para as pessoas envolvidas, o que dá origem a uma 

indefinição e incerteza.

A equipa de auto-avaliação não está suficientemente atenta, deixando em aberto a 
Falta de comunicação possibilidade de se produzirem interpretações diversificadas e ambíguas 

relativamente ao processo.

Questões relacionadas O processo de avaliação coloca em causa hábitos e rotinas, que confirmam a 

com a ansiedade e com identidade do indivíduo no campo dos relacionamentos interpessoais, e que lhe dão 
a identidade pessoal segurança emocional.

Os colaboradores são influenciados pelo contexto que os rodeia, designadamente 
pelas normas estabelecidas pelo seu grupo de pertença. Eles têm tendência a 

Normas do grupo adaptar o seu ambiente de trabalho com o objectivo de as regras de funcionamento 
de pertença se tornarem mais favoráveis ao seu ponto de vista. Neste plano, os interesses da 

organização poderão divergir dos interesses dos colaboradores. Daí a importância 
dos líderes organizacionais e da equipa enfatizarem quais são os benefícios e 
recompensas para os colaboradores, com a implementação do processo de 
avaliação.

O momento da implementação da CAF não é uma questão do domínio da 

Conjuntura indiferença, pelo que é importante diagnosticar o clima organizacional, de modo a 
organizacional verificar se este é favorável ou não à implementação da CAF, naquele preciso 

momento.

O processo de auto-avaliação é, também ele, avaliado pela cultura organizacional, 
uma vez que esta constitui um quadro de referência do que é ou não aceite, em 

Cultura da organização termos de valores, representações sociais e manifestações tangíveis. Neste sentido, 
a implementação da CAF poderá pôr em causa um dos aspectos, susceptíveis de 
levantar maior resistência que são as redes de influência e de poder estabelecidos. 

Assim, com o objectivo de prevenir a resistência, dever-se-á elaborar um plano neste sentido,

previamente à implementação do processo CAF.
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4.4.2 — ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES

Quando os recursos humanos são definidos como um factor potencial de vantagem competitiva

para a organização, as práticas que favorecem o envolvimento dos trabalhadores, na dinâmica

organizacional, ganham um novo relevo. 

Se se pretende que o processo de auto-avaliação da CAF seja fidedigno e rigoroso

relativamente à organização avaliada, como se de uma fotografia quase exacta se tratasse

(referimos «quase», uma vez que se considera normal uma margem mínima de subjectividade,

difícil de ultrapassar, por parte dos elementos da equipa), torna-se fundamental envolver todos

os colaboradores no processo.

A colaboração de todos permite conhecer mais aprofundadamente a componente

organizacional, porventura mais oculta, como é o caso do estabelecimento de todo o tipo de

estruturas, mecanismos e relações de natureza informal. Neste sentido, e no que respeita, por

exemplo, ao critério «Liderança», este implica, não somente o estudo sobre a lei orgânica e

sobre as estruturas formais implementadas, mas também a averiguação acerca dos verdadeiros

líderes da organização em termos de poder informal, que possivelmente poderão ter mais

impacto ao nível de resolução de problemas, do que os líderes formais.

Para além do mais, a não inclusão de todos os colaboradores poderá suscitar resistências e

causar frustração, muito especialmente na fase de implementação do plano de melhorias.  

FORMAS DE ENVOLVER

A prática mais comum de envolvimento dos colaboradores tem um carácter formal e consiste na

consulta e participação directa dos representantes dos funcionários em determinados

domínios da vida organizacional. Uma organização verdadeiramente participativa utiliza,

geralmente, quantidades diferentes das seguintes características: envolvimento dos

colaboradores na tomada de decisão, criação de grupos de trabalho auto-geridos e atribuição

de recompensas baseadas no trabalho de grupo.

Se atendermos aos aspectos que devem ser considerados de forma a permitir um real

envolvimento dos colaboradores, deparamo-nos como factores mais pertinentes:

• A vontade, por parte da gestão de topo, de dedicar mais tempo a este processo; 

• A boa comunicação dos objectivos organizacionais; 

• O desenvolvimento e a promoção de um relacionamento mais estreito entre as chefias e

os colaboradores; 

• A clarificação dos objectivos do próprio processo de avaliação.
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Não obstante, têm sido apontados como possíveis factores de insucesso quer o facto de os

gestores e supervisores de primeira linha não terem as competências necessárias, quer o facto

dessas chefias não assumirem os objectivos que a gestão de topo se propõe a atingir. 

Um outro factor de insucesso está relacionado com o facto de a maioria dos programas de

envolvimento não abrangerem a totalidade dos colaboradores, acabando por se manter a cultura

e as práticas de gestão tradicional.

Relativamente ao processo de implementação do modelo CAF, propomos três formas genéricas

de envolvimento, baseadas nos autores Heckscher & Donnelon (1994) e  apresentamos alguns

exemplos aplicados:

• Lealdade à organização

• Relações entre chefia/colaborador

• Funções do colaborador

1. Lealdade à organização

Nesta situação, os colaboradores investem no seu trabalho e procuram melhorar

continuadamente o seu desempenho, porque acreditam que a organização irá recompensá-los

sob a forma de promoções ou de desenvolvimento das suas competências. Existe aqui uma

reciprocidade, na qual os colaboradores acreditam que a organização procura o melhor para a

conciliação dos interesses de ambos — dos colaboradores e da própria organização. Mesmo

nos casos em que os colaboradores não possuem uma relação muito favorável com as suas

chefias directas, ou não se sentem satisfeitos com as suas funções laborais, tendem a acreditar,

contudo, que a gestão de topo os recompensará pelos contributos prestados à organização. 

Neste sentido, poderemos concluir tratar-se de um exemplo de lealdade institucional, tanto o

envolvimento efectivo do gestor de topo no processo de implementação da CAF, como o próprio

envolvimento dos colaboradores.

Constituem exemplos de envolvimento, na situação de implementação da CAF:

• Pré-divulgação do processo de auto-avaliação, através de uma carta redigida, pelo gestor

de topo, a todos os funcionários, pelos vários meios de comunicação, tais como, correio

electrónico, intranet, nota circular, etc.;

• Presença física da gestão de topo, na fase de apresentação da CAF à organização;

• Disponibilidade da equipa de auto-avaliação para receber e esclarecer todo o tipo de

dúvidas.
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2. Relações entre chefia/colaboradores

As relações interpessoais entre chefia e colaboradores poderão constituir uma fonte de alto

envolvimento. Assim, muitos gestores procuram o envolvimento dos seus colaboradores,

preocupando-se com a protecção dos seus interesses. Nestas situações, os colaboradores

disponibilizam-se mais facilmente ao que lhes é solicitado pela chefia. 

Exemplos de envolvimento, tendo em conta a relação chefia/colaborador, na situação de

implementação da CAF:

• Reunião entre chefia e colaboradores, ao nível departamental, para esclarecimento mais
pormenorizado das dúvidas suscitadas, após a sessão inicial de divulgação da CAF a
toda a organização;

• Os líderes deverão estimular a partilha de informação, com a equipa de auto-avaliação,
bem como facilitar a divulgação de toda a documentação que for solicitada; 

• Os colaboradores deverão ter (ou sentir) como garantia, que não irão ser postos em causa
ou sofrer qualquer tipo de retaliação, pelo seu envolvimento no processo.

3. Funções do colaborador

As funções relativas ao conteúdo do trabalho em si, podem promover um grande sentido de

auto-realização. No entanto, para o colaborador considerar uma actividade como um desafio

terá de sentir que possui capacidades e competências suficientes para atingir o resultado

desejado. Só assim se sentirá verdadeiramente motivado.

Por outro lado, a natureza do que é considerado um desafio varia de pessoa para pessoa.

Exemplos de envolvimento, visando a consulta ao colaborador para apuramento de resultados,

aos quais o mesmo colaborador está, necessariamente, associado:

• Preenchimento dos questionários, para apuramento dos índices de satisfação (incluídos
no capítulo V);

• Consultas directas aos colaboradores, sobre o modo como estes percepcionam
determinados aspectos da organização, e que poderão complementar o diagnóstico
organizacional.

Resumidamente, se houver um envolvimento real no processo CAF, os colaboradores sentir-se-ão,

não como meros objectos de avaliação, mas sim como agentes de mudança, vinculados

afectivamente à organização a que pertencem.

Deste forma,

• Tenderão a atribuir sentido ao próprio esforço realizado; 

• Disponibilizar-se-ão a adoptar comportamentos extra-papel, como são exemplo os
comportamentos de cidadania organizacional;

• Disponibilizar-se-ão a aprender e desenvolver novas competências requeridas pela
organização; 
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• Sentirão que têm a capacidade de intervir na própria natureza do processo de auto-
-avaliação; 

• Compreenderão melhor a necessidade da introdução do modelo CAF e as suas conse-
quências, em termos de benefícios.

Neste sentido, a consolidação do envolvimento organizacional constitui um dos factores básicos

para o sucesso da implementação da CAF, e poderá ser investido através das práticas ilustradas

anteriormente. 

Para além do envolvimento necessário dos colaboradores, e tendo em vista uma estratégia

global de intervenção organizacional, deverão também existir outras técnicas de gestão de

recursos humanos que conduzam a uma efectiva responsabilização do colaborador pela sua

participação. Para isto poderão contribuir, por exemplo, a organização e métodos de trabalho e

a formação adequada às necessidades dos colaboradores. 
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CAPÍTULO V

MATERIAIS DE APOIO



Estrutura da proposta para aplicação da CAF

ASSUNTOS CONTEÚDO

Objectivo(s) da AA O que se pretende com a auto-avaliação 
(AA).

Âmbito da AA Aplicação da CAF em toda a organização 
ou em parte (um ou mais departamentos).

Recursos necessários Recursos humanos (constituição da equipa
de auto-avaliação) e recursos materiais.

Metodologia Fases de aplicação da CAF.

Papel dos diferentes Equipa de auto-avaliação, gestores
intervenientes intermédios e colaboradores.
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FASES DA AA ACÇÕES MÊS MÊS MÊS
1

1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Apresentação da proposta de 
aplicação da CAF ao gestor de topo.

Reunião com gestores intermédios 
e de topo para constituição da 
equipa de AA.

Reunião da equipa de auto-
I. -avaliação (AA) para homogeneizar 
Planeamento os conhecimentos da CAF entre os 
da AA elementos da equipa (se necessário

recorrer a formação), elaboração do
cronograma de tarefas, divisão de 
tarefas da Fase II e esclarecimento 
de dúvidas.

Reunião com a gestão de topo para
apresentação do cronograma de 
tarefas. 

II. Apresentação da CAF aos gestores 
Apresentação intermédios.
da CAF
à organização Apresentação da CAF aos 

colaboradores. 

Reunião da equipa de AA para 
identificação de iniciativas e 
indicadores para os critérios da 
CAF e divisão de tarefas                 
da Fase III.

III. Recolha de evidências
Preenchimento
da grelha de AA Reunião da equipa de AA para 

preenchimento da grelha de auto-
-avaliação.

Reunião da equipa de AA para 
atribuição de pontuação e divisão 
das tarefas da Fase IV pelos 
elementos da equipa.

Análise dos resultados.

Elaboração do relatório final.
IV.
Apresentação Elaboração do plano de melhorias.
dos resultados 
da AA Apresentação dos resultados ao 

gestor de topo.

Apresentação dos resultados aos 
gestores intermédios.

Apresentação dos resultados aos 
colaboradores.
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Plano de tarefas

N.º TAREFAS ELEMENTOS DA EQUIPA DE AA

A B C D E

1 Preparação da apresentação da CAF aos 
gestores intermédios.

2 Preparação da apresentação da CAF aos 
colaboradores.

3 Identificação de iniciativas e indicadores 
para o preenchimento da grelha de AA.

4 Recolha de evidências das iniciativas e 
indicadores identificados.

5 Redacção final da grelha de auto-avaliação.

6 Atribuição de pontuação aos critérios da CAF.

7 Análise dos resultados.

8 Elaboração do relatório final.

9 Elaboração do plano de melhorias.

10 Preparação da apresentação dos resultados 
aos gestores intermédios.

11 Preparação da apresentação dos resultados 
aos colaboradores.
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Calendário de reuniões

REUNIÃO TEMAS PARA DISCUSSÃO LOCAL E HORA

1

2

3

4

5

6

7



FASES DA CAF ALVOS OBJECTIVOS SUPORTES 

ESTRATÉGICOS COMUNICACIONAIS
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Apresentação da
CAF à organização

Preenchimento da
grelha de AA

Apresentação dos
resultados da AA

• Dar a conhecer o modelo
CAF.

• Explicar o modo como irá
ser implementado o modelo
CAF.

• Diminuir as resistências.

• Obter a máxima
colaboração, por parte de
todos.

• Manter os colaboradores e
gestores intermédios
informados acerca das
várias fases de
implementação da CAF.

• Obter a colaboração dos
mesmos para a recolha de
evidências e aplicação de
questionários.

• Divulgação dos resultados.

• Apresentação dos desafios
para a mudança.

• Obter a adesão de todos no
processo de mudança.

• Realização de reuniões.

• Distribuição de documentos
de referência da CAF e
cronograma de execução da
auto-avaliação (AA).

• Utilização do placard
informativo.

• Utilização da intranet e do
correio electrónico.

• Realização de uma reunião
geral ou sessões
departamentais, com
apresentação através do
datashow.

• Distribuição do cronograma
de execução de AA.

• Utilização do jornal interno.

• Realização de reuniões com
os gestores intermédios.

• Utilização da intranet e do
correio electrónico.

• Utilização do Jornal interno.

• Utilização da intranet e do
correio electrónico.

• Realização de reuniões com
os colaboradores.

• Realização de uma reunião
com os gestores
intermédios e de topo.

• Realização de uma reunião
geral ou sessões
departamentais, com
apresentação através do
data show.

• Distribuição de folhetos e
desdobráveis.

• Utilização do jornal interno.

Gestores 
Intermédios

Colaboradores

Gestores
intermédios

Colaboradores

Gestores
intermédios

Colaboradores



132

2 A check-list para o planeamento do processo de auto-avaliação deve ser utilizada antes do início da segunda fase
do processo (a apresentação da CAF à organização) e serve para confirmar se as actividades previstas no
planeamento foram devidamente programadas, o que permite validar se os objectivos do planeamento foram
cumpridos.

Parâmetros de análise SIM NÃO O que falta …

Objectivos e âmbito da auto-avaliação (AA)

Os objectivos do processo de AA estão claramente definidos.

O âmbito do processo de AA está especificado.

Metodologia da auto-avaliação (AA)

As fases do processo de aplicação da CAF estão previstas. 

Foi elaborado um cronograma de execução do processo de AA.

As acções de apoio/empenhamento da gestão de topo estão previstas. 

O papel dos dirigentes intermédios no processo de AA está definido.

O papel dos colaboradores no processo de AA está definido.

Equipa de auto-avaliação (AA)

Está constituída a equipa de AA.

A equipa de AA é representativa da organização (de acordo com
o âmbito).  

Os papéis/tarefas de cada um dos elementos estão claramente
definidos.

As datas de apresentação dos resultados para cada elemento da
equipa estão claramente definidas.

As reuniões estão planeadas e calendarizadas.

Está prevista a estratégia de actuação da equipa na realização do
exercício de AA.

Plano de comunicações

Foi elaborado um plano de comunicação que abrange todas as fases
do processo de aplicação da CAF.

O processo de AA foi apresentado aos gestores intermédios e
colaboradores.

Lista de Verificação para a FASE III2



CRITÉRIO DOCUMENTOS

Documento que enuncie a missão, visão e valores da organização.
Plano de Actividades da organização.
Documento com Política de Qualidade.
Despacho para adopção de um sistema de Gestão da Qualidade (ex.:
EFQM).
Despacho para adopção de um sistema operacional de medição do 
desempenho da organização (ex.: Balance Score Card; ISO 9001).
Carta da Qualidade.
Prémios de desempenho.
Actas de reuniões.
Acordos de parcerias.
Documentos para criação e divulgação da imagem da organização 
(folhetos de apresentação, publicidade, etc.).

Documento que identifique os objectivos estratégicos da organização.
Lei Orgânica.
Plano de Actividades da organização.
Planos de actividades departamentais ou documentos que estabeleçam 
os objectivos e as actividades dos departamentos.
Actas de reuniões.
Print screen da página da Intranet.
Inquéritos para aferição das necessidades e expectativas de todas as 
partes interessadas.
Contrato com empresa de cliping (selecciona recortes de imprensa).
Documentos de diagnóstico da organização e de análise dos pontos
fortes e críticos (análises SWOT).

Planos de formação dos colaboradores.
Inquéritos para aferição das necessidades e expectativas dos 
colaboradores relativamente à formação.
Manual de Acolhimento.
Registo de formação inicial para novos colaboradores.
Print screen de base de dados (ex.: para gestão do conhecimento, para 
gestão dos recursos humanos).
Actas de reuniões.
Despacho para implementação de um sistema de sugestões dos 
colaboradores.
Jornais ou revistas elaboradas pelos colaboradores.
Descrição de funções.
Registo de avaliação dos dirigentes.
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2

3

3 Os documentos listados constituem EXEMPLOS de evidências que podem comprovar as acções planeadas e
implementadas na organização bem como os indicadores dos resultados alcançados. Devem ser pesquisados
outros documentos que existam nas organizações e que cumpram o mesmo objectivo.

Lista de evidências3



4

5

6

7

8

9

CRITÉRIO DOCUMENTOS

Acordos de parceria/cooperação com outros organismos públicos e/ou 
privados.
Contratos de fornecimento.
Relatórios de avaliação das parcerias.
Registo de formação dos colaboradores para trabalho em parceria.
Actas de reuniões com comissão de utentes.
Documentos que comprovem a consulta à comissão de utentes.
Registos de conferências de imprensa.
Print screen da página Intranet.
Print screen da página da Internet.
Boletins de notícias.
Revistas.
Publicação de relatórios do desempenho financeiro.
Orçamentos plurianuais.
Orçamento por projecto.
Relatórios de auditorias financeiras internas.

Documentação sobre processos.
Manual de procedimentos.
Registo de fluxogramas.
Despachos de criação de grupos de trabalho.
Actas de reuniões.
Inquéritos para aferir as necessidades dos cidadãos/clientes.
Print screen dos meios de comunicação com os clientes via web.
Relatórios de acompanhamento do processo de mudança.

Inquéritos de satisfação dos cidadãos/clientes.
Sondagens.
Relatório de reclamações.
Despacho de implementação de um sistema de recolha de sugestões
dos cidadãos/clientes.
Fotografia da caixa de sugestões.
Relatórios de estudos efectuados sobre a satisfação dos cidadãos.

Inquéritos de satisfação dos colaboradores.
Relatórios de estudos efectuados sobre a satisfação dos colaboradores.

Artigos da comunicação social.
Fotografias de Prémios.
Registo de Certificações.
Documento com a Política Ambiental.

Relatório de Actividades.
Relatórios de auditorias.
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1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Liderança

Dar uma orientação à organização desenvolvendo e
comunicando a visão, a missão e os valores da organização.

Desenvolver e implementar um sistema de gestão da
organização.

Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo.

Gerir as relações com o nível político e com as outras partes
interessadas.

Planeamento e Estratégia

Obter informação relacionada com necessidades presentes e
futuras das partes interessadas.

Desenvolver, rever e actualizar o planeamento e a estratégia.

Implementar o planeamento e a estratégia em toda a
organização.

Gestão das Pessoas

Planear, gerir e melhorar os recursos humanos em sintonia
com o planeamento e a estratégia.

Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas
em articulação com os objectivos e metas organizacionais,
individuais e de grupo.

Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de
responsabilidades.

Parcerias e Recursos

As relações de parceria são promovidas e implementadas.

As parcerias com cidadãos/clientes são promovidas e
implementadas.

O conhecimento seja gerido.

Os recursos financeiros sejam geridos.

A tecnologia seja gerida.

Os recursos materiais sejam geridos.

Grelha de resultados da auto-avaliação

A Grelha de Resultados da Auto-avaliação permite obter uma visão de conjunto do grau de
satisfação, relativamente a cada um dos critérios CAF, constituindo um primeiro apoio à decisão
nos subsequentes projectos de melhoria.

N.º Critérios e Sub-Critérios 0 1 2 3 4 5 Média
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5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

9

9.1

9.2

Gestão dos Processos e da Mudança

Identifica, concebe, gere e melhora os processos.

Desenvolve e fornece produtos e serviços através do envolvi-
mento dos cidadãos/clientes.

Planeia e gere a modernização e a inovação.

Resultados orientados para o Cidadão/Cliente

Resultados de avaliações da satisfação dos cidadãos/clientes.

Indicadores das medidas orientadas para os cidadãos/clientes.

Resultados das pessoas

Percepção das pessoas quanto à liderança e à gestão da
organização.

Indicadores dos resultados das pessoas.

Impacto na sociedade

Desempenho social da organização.

Desempenho ambiental da organização.

Resultados de Desempenhos-Chave

Realização dos objectivos.

Desempenho financeiro.

N.° Critérios e Sub-Critérios 0 1 2 3 4 5 Média

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA ORGANIZAÇÃO:



137

PARTES ASSUNTOS CONTEÚDO

1

2

3

4

5

6

Origem do projecto na organização.
Apresentação do modelo CAF (origem, objectivos,
vantagens).
Objectivos da AA na organização.
Âmbito da AA na organização.

Equipa de auto-avaliação.
Etapas da auto-avaliação (remissão para cronograma de
execução).
Envolvimento e colaboração dos diversos intervenientes.
Dificuldades sentidas durante a realização do exercício.

Pontos fortes e oportunidades de melhoria por critério
(remissão para grelha de AA).
Conclusões dos inquéritos (se aplicados).

Lista de acções de melhoria por critério.
Descrição do critério de prioritização das acções de
melhoria.
Tabela com o ranking das acções de melhoria.
Visão geral do plano de melhorias.
Fichas de desdobramento das acções de melhoria.

Identificação dos principais resultados da AA.
Lições aprendidas durante a AA.

Cronograma de execução da AA.
Grelha de Auto-Avaliação preenchida.
Índice de evidências.
Plano de Comunicações.
Modelo dos questionários aplicados.

Enquadramento

Preparação  e condução da
auto-avaliação

Resultados da auto-avaliação

Plano de Melhorias4

Conclusão

Anexos 

4 Pode ser apresentado como um documento autónomo.

Estrutura do Relatório Final
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ASSUNTOS CONTEÚDO

Resultados da Auto-Avaliação

Prioritização das Acções
de Melhoria 

Tabela com o ranking das
Acções de Melhoria

Visão geral do Plano de Melhorias

Descrição das Acções de Melhoria 

Com base nos resultados da auto-avaliação listar as oportu-

nidades de melhoria por critério.

Apresentação do critério de hierarquização das acções de

melhoria a implementar na organização.

Apresentação das Acções de Melhoria por ordem de prioridade,

de acordo com o critério estabelecido.

Quadro geral que permite visualizar todo o Plano, onde devem

constar os seguintes elementos: 

√ Ranking das AM;

√ Identificação das AM;

√ Responsáveis;

√ Data prevista para desenvolvimento completo;

√ Principais actividades/acções associadas;

√ Estado da implementação (revisões).

Fichas para cada Acção de Melhoria (AM) com os seguintes

elementos:

√ Designação da AM;

√ Responsável pela AM;

√ Data de conclusão;

√ Descrição do processo de desenvolvimento da AM;

√ Descrição das actividades de implementação da AM;

√ Descrição dos resultados a alcançar;

√ Descrição das formas de avaliação e revisão.

Estrutura do Plano de Melhorias



CAPÍTULO VI

GRELHA DE AUTO-AVALIAÇÃO PARA
A APLICAÇÃO DA CAF
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ESTRUTURA

CRITÉRIOS DA CAF
SUB-CRITÉRIO 1.1

SUB-CRITÉRIO 1.2

SUB-CRITÉRIO 1.3

SUB-CRITÉRIO 1.4

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 1

SUB-CRITÉRIO 2.1

SUB-CRITÉRIO 2.2

SUB-CRITÉRIO 2.3

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 2

SUB-CRITÉRIO 3.1

SUB-CRITÉRIO 3.2

SUB-CRITÉRIO 3.3

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 3

SUB-CRITÉRIO 4.1

SUB-CRITÉRIO 4.2

SUB-CRITÉRIO 4.3

SUB-CRITÉRIO 4.4

SUB-CRITÉRIO 4.5

SUB-CRITÉRIO 4.6

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 4

SUB-CRITÉRIO 5.1

SUB-CRITÉRIO 5.2

SUB-CRITÉRIO 5.3

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 5

SUB-CRITÉRIO: 6.1

SUB-CRITÉRIO: 6.2

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 6

SUB-CRITÉRIO: 7.1

SUB-CRITÉRIO: 7.2

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 7

SUB-CRITÉRIO: 8.1

SUB-CRITÉRIO: 8.2

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 8

SUB-CRITÉRIO: 9.1

SUB-CRITÉRIO: 9.2

PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 9

1. LIDERANÇA

2. PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

3. GESTÃO DE PESSOAS

4. PARCERIAS E RECURSOS

5. GESTÃO DOS PROCESSOS E DA
MUDANÇA

6. RESULTADOS ORIENTADOS PARA
O CIDADÃO/CLIENTE

9. RESULTADOS DE DESEMPENHOS-
-CHAVE

7. RESULTADOS DAS PESSOAS

8. IMPACTO NA SOCIEDADE
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CRITÉRIO 1: LIDERANÇA

Sub-critério 1.1

Conceito: como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão*, a visão* e os valores*
necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e os implementam
através de acções e comportamentos adequados e estão pessoalmente comprometidos em
assegurar o desenvolvimento e a implementação do sistema de gestão da organização.

A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança do organismo faz para dar uma
orientação à organização desenvolvendo e comunicando a visão, missão e valores.

Exemplos:

a. Formular e desenvolver a visão (onde queremos ir) e
a missão (quais são os nossos objectivos) da
organização;

b. Estabelecer os valores e os códigos de conduta* da
organização;

c. Transformar a visão e a missão em objectivos
estratégicos (médio prazo*), objectivos operacionais
(curto prazo) e acções;

d. Promover o envolvimento das partes interessadas na
formulação da visão, da missão, dos valores, dos
objectivos estratégicos* e operacionais* (ex.: colabo-
radores, cidadãos/clientes, fornecedores, políticos);

e. Ajustar a visão, a missão e os valores às mudanças do
ambiente externo;

f.  Comunicar a visão, missão, valores, objectivos estra-
tégicos e operacionais a todos os colaboradores da
organização, bem como às outras partes interes-
sadas.

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

* Ver Glossário

Pontos fracos:
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CRITÉRIO 1: LIDERANÇA

Sub-critério 1.2

Conceito: como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão, a visão e os valores
necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e os implementam
através de acções e comportamentos adequados e estão pessoalmente comprometidos em
assegurar o desenvolvimento e a implementação do sistema de gestão da organização.

A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança do organismo faz para
desenvolver e implementar um sistema de gestão da organização.

Exemplos:

a. Promover a criação de estruturas e processos de
acordo com as actividades da organização tendo em
conta as necessidades e expectativas de todas as
partes interessadas;

b. Definir as funções, responsabilidades e autonomias
para cada nível de gestão;

c. Estabelecer, num processo participado pelas pessoas,
objectivos mensuráveis para todos os níveis de
gestão;

d. Orientar os resultados* e o impacto* da actividade
para a satisfação das necessidades e expectativas
das diferentes partes interessadas;

e. Implementar um sistema de informação para a gestão
baseado em auditorias* internas e avaliações;

f. Promover a utilização de ferramentas de gestão para
os projectos e equipas de trabalho;

g. Implementar, a longo prazo, um Sistema de Gestão da
Qualidade Total*, como são exemplos o EFQM ou a
CAF;

h. Desenvolver e adoptar um sistema operacional de
medição do desempenho da organização (ex.: Bal-
anced Score Card, ISO 9001).

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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Exemplos:

a. Liderar através do exemplo;

b. Demonstrar empenho no processo de mudança acei-
tando críticas construtivas e sugestões para a
melhoria do estilo de liderança;

c. Actuar de acordo com os objectivos e valores esta-
belecidos;

d. Partilhar a informação relevante com as pessoas;

e. Ajudar as pessoas a atingirem os planos e objectivos
individuais na prossecução dos objectivos organiza-
cionais;

f. Incentivar a prática da delegação de competências e
responsabilidades (empowerment*);

g. Estimular a iniciativa das pessoas, a capacidade de
inovação e as atitudes pró-activas;

h. Encorajar a confiança mútua e o respeito;

i. Assegurar o desenvolvimento de uma cultura de
mudança que promova a identificação, o planea-
mento e a implementação de inovações;

j. Promover e financiar acções de formação para a
melhoria do desempenho organizacional;

k. Debater o desempenho individual com as pessoas;

l. Reconhecer e premiar os esforços individuais e das
equipas;

m. Adequar o tratamento dado às pessoas, às necessi-
dades e às situações em causa.

CRITÉRIO 1: LIDERANÇA

Sub-critério 1.3

Conceito: como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão, a visão e os valores
necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e os implementam
através de acções e comportamentos adequados e estão pessoalmente comprometidos em
assegurar o desenvolvimento e a implementação do sistema de gestão da organização.

A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança do organismo faz para motivar e
apoiar as pessoas da organização e servir de modelo.

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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CRITÉRIO 1: LIDERANÇA

Sub-critério 1.4

Conceito: como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão, a visão e os valores
necessários para sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e os implementam
através de acções e comportamentos adequados e estão pessoalmente comprometidos em
assegurar o desenvolvimento e a implementação do sistema de gestão da organização.

A avaliação deve procurar evidenciar o que a liderança do organismo faz para gerir as
relações com o nível político e com as outras partes interessadas.

Exemplos:

a. Manter contactos regulares e pró-activos com o nível
político das áreas executiva e legislativa correspon-
dentes (Ministro, Secretário de Estado); 

b. Desenvolver parcerias* e redes* com as partes inte-
ressadas relevantes (cidadãos, ONGs, grupos de
interesse, outros organismos públicos, etc.);

c. Promover o envolvimento dos políticos e de outras
partes interessadas no estabelecimento de metas,
resultados e impactos a atingir, e na implementação
do sistema de gestão da organização;

d. Procurar o reconhecimento público da organização
(ex.: construção da imagem);

e. Desenvolver o conceito de marketing (produtos e
serviços-chave) e divulgá-lo interna e externamente;

f. Participar nas actividades de associações profissio-
nais, organizações representativas e grupos de inte-
resse.

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 1

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios5 Sub-critério 1.1

Sub-critério 1.2

Sub-critério 1.3

Sub-critério 1.4

Média da pontuação dos sub-critérios6

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS

0. Nenhuma evidência ou apenas evidência de uma iniciativa sem expressão.

1. Iniciativa planeada – P (plan).

2. Iniciativa planeada e implementada – D (do).

3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check).

4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act). 

5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na organização.

5 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 1.1+1.2+1.3+1.4
6 Média dos sub-critérios. Ex.: 1.1+1.2+1.3+1.4

4
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Exemplos:

a. Identificar todas as partes interessadas relevantes; 

b. Proceder à recolha sistemática de informação sobre
as partes interessadas, suas necessidades e expec-
tativas, através de inquéritos* dirigidos a Clien-
tes/Cidadãos, colaboradores, sociedade e governo; 

c. Obter periodicamente informação sobre variáveis im-
portantes tais como alterações sociais, ecológicas,
económicas, jurídicas e demográficas;

d. Avaliar regularmente a qualidade da informação e a
forma como é recolhida.

CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Sub-critério 2.1

Conceito: como a organização implementa a sua missão e visão através de uma estratégia*
clara orientada para todas as partes interessadas, e suportada por políticas, planos, metas,
objectivos e processos adequados. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para obter informação
relacionada com necessidades presentes e futuras das partes interessadas.

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.



149

Exemplos:

a. Envolver as partes interessadas no processo de

definição, revisão e actualização do planeamento e

estratégia, e dar prioridade às suas expectativas e

necessidades; 

b. Analisar riscos e oportunidades e identificar os facto-
res críticos de sucesso* através da avaliação regular
dos factores no ambiente da organização (incluindo
mudanças de política); 

c. Estabelecer objectivos estratégicos e operacionais
com base na visão, missão e valores da organização
e proceder à devida articulação com os planos e
processos operacionais; 

d. Avaliar a qualidade dos planos estratégicos e
operacionais; 

e. Articular actividades e recursos, pressões de curto e
longo prazo e exigências das partes interessadas; 

f. Avaliar as tarefas existentes em termos de saídas
(resultados) e consequências (impactos), e verificar o
grau de execução dos objectivos, a todos os níveis, e
se necessário ajustar o planeamento e a estratégia; 

g. Avaliar a necessidade de reorganizar e melhorar as
estratégias e métodos; 

h. Efectuar a análise sistemática dos pontos fortes e
fracos internos (por exemplo diagnósticos-TQM ou
análise SWOT*).

CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Sub-critério 2.2

Conceito: como a organização implementa a sua missão e visão através de uma estratégia
clara orientada para todas as partes interessadas, e suportada por políticas, planos, metas,
objectivos e processos adequados. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para desenvolver, rever e
actualizar o planeamento e a estratégia.

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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CRITÉRIO 2: PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Sub-critério 2.3

Conceito: como a organização implementa a sua missão e visão através de uma estratégia
clara orientada para todas as partes interessadas, e suportada por políticas, planos, metas,
objectivos e processos adequados. 

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para implementar o
planeamento e a estratégia em toda a organização.

Exemplos:

a. Implementar o planeamento e a estratégia através da
negociação e do consenso interno, e da fixação de
prioridades, estabelecendo um calendário e uma
estrutura organizacional adequada; 

b. Materializar os objectivos estratégicos e operacionais
da organização, em planos e actividades, e articulá-
-los com processos-chave*; 

c. Criar canais de comunicação interna para divulgar
objectivos, planos e actividades na organização; 

d. Desenvolver e aplicar métodos para medir o desem-
penho da organização a todos os níveis; 

e. Criar e acompanhar estruturas de gestão (ex.: Con-
selho de Orientações Políticas, Comissão Executiva e
grupos de acompanhamento). 

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 2

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios7 Sub-critério 2.1

Sub-critério 2.2

Sub-critério 2.3

Média da pontuação dos sub-critérios8

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS

6. Nenhuma evidência ou apenas evidência de uma iniciativa sem expressão.

7. Iniciativa planeada – P (plan).

8. Iniciativa planeada e implementada – D (do).

9. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check).

10. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act). 

11. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na organização.

7 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 2.1+2.2+2.3
8 Média dos sub-critérios. Ex.: 2.1+2.2+2.3

3
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CRITÉRIO 3: GESTÃO DAS PESSOAS

Sub-critério 3.1

Conceito: como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o potencial
das pessoas que a compõem, quer ao nível individual, de equipa ou ao nível da organização
no seu conjunto, e como planeia essas actividades de forma a prosseguir a política e a
estratégia definidas e a garantir a eficácia operacional do seu pessoal.

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para planear, gerir e
melhorar os recursos humanos* em sintonia com o planeamento e estratégia.

Exemplos:

a. Desenvolver e difundir uma política de gestão de re-
cursos humanos baseada no planeamento e estra-
tégia da organização;

b. Analisar regularmente as carências, actuais e futuras,
de recursos humanos tendo em conta as necessida-
des e expectativas das partes interessadas;

c. Desenvolver e adoptar uma política clara que con-
tenha critérios objectivos nos domínios do recruta-
mento, promoção, avaliação e delegação de compe-
tências;

d. Articular actividades, funções e responsabilidades (ex.:
através da descrição de funções);

e. Articular a descrição de funções com o recrutamento
do pessoal e planos de formação;

f. Articular o planeamento das actividades com a
distribuição e desenvolvimento das pessoas;

g. Definir as competências de gestão e liderança neces-
sários aos gestores (para utilizar no recrutamento);

h. Assegurar boas condições de trabalho em toda a
organização;

i. Gerir o recrutamento e o desenvolvimento das carreiras
com respeito pela equidade no emprego e igualdade de
oportunidades (sexo, deficiências, raça e religião);

j. Prestar atenção às necessidades pessoais, e de
equipamento, das pessoas deficientes;

k. Ter em conta a conciliação da vida profissional e da
vida familiar. 

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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CRITÉRIO 3: GESTÃO DAS PESSOAS

Sub-critério 3.2

Conceito: como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o potencial
das pessoas que a compõem, quer ao nível individual, de equipa ou ao nível da organização
no seu conjunto, e como planeia essas actividades de forma a prosseguir a política e a
estratégia definidas e a garantir a eficácia operacional do seu pessoal.

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para identificar, desenvolver
e usar as competências das pessoas em articulação com os objectivos e metas
organizacionais, individuais e de grupo.

Exemplos:

a. Identificar as competências* actuais das pessoas, ao
nível individual e organizacional, em termos de
conhecimento, habilitações e atitudes;

b. Estabelecer e comunicar o Plano de Formação ba-
seado em necessidades pessoais e organizacionais
actuais e futuras (pode incluir por exemplo formação
voluntária e obrigatória);

c. Definir os planos de formação e de desenvolvimento
das pessoas com base na negociação e no consenso;

d. Definir e divulgar as competências de liderança que os
gestores da organização devem ter; 

e. Apoiar e acompanhar os novos trabalhadores (ex.:
através de formação individual, tutoria);

f. Promover a mobilidade interna e externa dos
trabalhadores;

g. Definir e promover métodos de formação modernos
(ex.: abordagem multimédia, formação profissional no
posto de trabalho, e-learning);

h. Gerir e acompanhar os planos de formação globais e
individuais;

i. Desenvolver e promover as aptidões e capacidades
interpessoais para lidar com os clientes/cidadãos;

j. Controlar a percentagem do total dos custos na
formação.

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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CRITÉRIO 3: GESTÃO DAS PESSOAS

Sub-critério 3.3

Conceito: como a organização gere, desenvolve e liberta o conhecimento e todo o potencial
das pessoas que a compõem, quer ao nível individual, de equipa ou ao nível da organização
no seu conjunto, e como planeia essas actividades de forma a prosseguir a política e a
estratégia definidas e a garantir a eficácia operacional do seu pessoal.

A avaliação deve procurar evidenciar o que o organismo faz para envolver as pessoas
através do diálogo e da delegação de responsabilidades.

Exemplos:

a. Promover uma cultura de abertura, não hierárquica,
de comunicação e de diálogo na organização;

b. Questionar de forma pró-activa as pessoas acerca das
suas ideias e sugestões, e desenvolver os mecanis-
mos apropriados para acolher os contributos (siste-
mas de sugestões, etc.);

c. Envolver as pessoas na definição de planos e estra-
tégias, na concepção de processos e na identificação
e implementação de actividades de melhoria;

d. Procurar o consenso entre os gestores e os colabora-
dores sobre os objectivos a atingir e as formas de
medir a execução dos mesmos;

e. Organizar e acompanhar, periodicamente, a realiza-
ção de questionários de pessoal;

f. Convidar os colaboradores a avaliar os seus supe-
riores (por exemplo através de avaliações a 360º);

g. Consultar os representantes dos trabalhadores (ex.:
Sindicatos).

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 3

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios9 Sub-critério 3.1

Sub-critério 3.2

Sub-critério 3.3

Média da pontuação dos sub-critérios10

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS

0. Nenhuma evidência ou apenas evidência de uma iniciativa sem expressão.

1. Iniciativa planeada – P (plan).

2. Iniciativa planeada e implementada – D (do).

3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check).

4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act). 

5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na organização.

9 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 3.1+3.2+3.3
10 Média dos sub-critérios. Ex.: 3.1+3.2+3.3

3
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS

Sub-critério 4.1

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de forma a
garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento dos processos.

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para assegurar que
as relações de parceria sejam promovidas e implementadas.

Exemplos:

a. Identificar diferentes tipos de parceiros estratégicos e
a natureza das relações (ex.: fornecedor-comprador,
co-produção, hierarquia e controlo, cooperação);

b. Estabelecer acordos de parceria com diferentes tipos
de parceiros;

c. Definir responsabilidades na gestão das parcerias;

d. Monitorizar e avaliar regularmente os processos, os
resultados e o tipo de parceria;

e. Promover e organizar parcerias para tarefas especí-
ficas, bem como, desenvolver e implementar projectos
conjuntos com outras organizações públicas;

f. Proporcionar acções de formação às pessoas por
forma a que estas trabalhem eficazmente com os
parceiros;

g. Promover a mobilidade das pessoas entre os parcei-
ros.

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS

Sub-critério 4.2

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de forma a
garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento dos processos.

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para assegurar que
as parcerias com cidadãos/clientes* sejam promovidas e implementadas.

Exemplos:

a. Incentivar o envolvimento dos cidadãos/clientes nas
matérias que interessam à sociedade;

b. Promover o envolvimento dos cidadãos/clientes no
processo de tomada de decisão (ex.: comissões de
utentes, inquéritos, sistema de opiniões);

c. Demonstrar abertura a ideias, sugestões e reclama-
ções dos cidadãos/clientes e desenvolver e utilizar os
mecanismos apropriados (caixa de sugestões, caixa
de reclamações, inquéritos, comissões de utentes,
etc.);

d. Incentivar os cidadãos/clientes a se organizarem e a
constituírem comissões de utentes;

e. Assegurar uma política de informação pró-activa (ex.:
sobre as competências de diferentes organismos pú-
blicos, sobre os processos da organização, etc.);

f.   Assegurar que os cidadãos/clientes sejam tratados de
forma personalizada (ex.: identificação do funcionário
que atende o cidadão);

g. Assegurar a transparência da organização, bem como
das decisões e processos (ex.: publicação de relató-
rios anuais, conferências de imprensa, informação
disponível na Internet).

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS

Sub-critério 4.3

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de forma a
garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento dos processos.

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para assegurar que
o conhecimento seja gerido.

Exemplos:

a. Desenvolver sistemas para gerir, manter e avaliar o
conhecimento na organização;

b. Assegurar que o conhecimento e a informação sejam
partilhados com os parceiros;

c. Monitorizar regularmente o conhecimento disponível
na organização e articulá-lo com o planeamento estra-
tégico, bem como com as necessidades actuais e
futuras de todas as partes interessadas;

d. Assegurar que todos os colaboradores tenham acesso
à informação relevante para o desempenho das res-
pectivas tarefas e realização dos objectivos;

e. Assegurar que todas as partes interessadas tenham
acesso à informação relevante;

f.  Assegurar o rigor e a segurança da informação;

g. Desenvolver canais internos para a difusão de infor-
mação no seio da organização (intranet, boletins de
notícias, revistas, etc.);

h. Incentivar a troca de informação entre a organização
e as partes interessadas relevantes;

i.  Assegurar que a informação externa disponível seja
processada e usada eficazmente;

j.   Apresentar a informação de um modo apelativo;

k. Assegurar que os conhecimentos das pessoas que
deixam a organização sejam preservados. 

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS

Sub-critério 4.4

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de forma a
garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento dos processos.

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para assegurar que
os recursos financeiros sejam geridos.

Exemplos:

a. Articular a gestão financeira com os objectivos

estratégicos;

b. Assegurar a transparência financeira e orçamental;

c. Introduzir sistemas inovadores no planeamento or-

çamental (ex.: orçamentos plurianuais, programa de

orçamento por projecto);

d. Monitorizar sistematicamente os custos dos produtos

e serviços-chave;

e. Assegurar a eficiência* na gestão dos recursos finan-

ceiros;

f.  Delegar e descentralizar as responsabilidades finan-

ceiras em articulação com a função de controlo

interno;

g. Basear o controlo financeiro em análises custo-bene-

fício;

h. Analisar os riscos e as potencialidades das decisões

financeiras;

i. Desenvolver e introduzir um controlo financeiro

moderno (ex.: auditorias financeiras internas, etc.);

j. Promover a cultura de transparência do controlo

financeiro junto dos colaboradores;

k. Usar eficazmente os recursos para apoiar os objecti-

vos estratégicos da organização. 

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS

Sub-critério 4.5

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de forma a
garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento dos processos.

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para assegurar que
a tecnologia seja gerida.

Exemplos:

a. Implementar uma política de gestão das tecnologias
em articulação com os objectivos estratégicos e ope-
racionais da organização;

b. Utilizar eficientemente tecnologias apropriadas para:

I) A gestão das tarefas;

II) A gestão do conhecimento;

III) As actividades de aprendizagem e de melhoria;

IV) A interacção com as partes interessadas e 
parceiros;

V) O desenvolvimento e a manutenção de redes
internas e externas;

VI) O acompanhamento dos progressos tecnológicos
e a implementação de inovações relevantes.  

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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CRITÉRIO 4: PARCERIAS E RECURSOS

Sub-critério 4.6

Conceito: como a organização planeia e gere as parcerias e os recursos internos de forma a
garantir a prossecução da política e da estratégia e o eficaz funcionamento dos processos.

A avaliação deve considerar as medidas existentes na organização para assegurar que
os recursos materiais sejam geridos.

Exemplos:

a. Equilibrar o custo-eficácia dos espaços físicos com as
necessidades e expectativas dos utentes (centraliza-
ção vs. descentralização dos edifícios/serviços);

b. Assegurar a utilização eficiente e eficaz do material de
escritório, do equipamento tecnológico (ex.: n.º de
computadores pessoais e fotocopiadoras por serviço)
tendo em conta os objectivos estratégicos e
operacionais da organização, as necessidades
pessoais dos colaboradores, a cultura local e os
constrangimentos do espaço físico;

c. Assegurar a eficiência dos custos e a manutenção
eficaz dos edifícios, escritórios e equipamentos;

d. Assegurar a eficiência dos custos, o uso eficaz e sus-
tentável dos transportes e recursos energéticos;

e. Assegurar a adequação das acessibilidades aos edifí-
cios com as necessidades e expectativas dos cola-
boradores e cidadãos/clientes (ex.: acesso a parques
de estacionamento ou a transportes públicos);

f. Desenvolver uma política integrada para a gestão dos
recursos materiais (ex.: gestão directa ou subcontrata-
ção). 

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 4

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios11 Sub-critério 4.1

Sub-critério 4.2

Sub-critério 4.3

Sub-critério 4.4

Sub-critério 4.5

Sub-critério 4.6

Média da pontuação dos sub-critérios12

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS

0. Nenhuma evidência ou apenas evidência de uma iniciativa sem expressão.

1. Iniciativa planeada – P (plan).

2. Iniciativa planeada e implementada – D (do).

3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check).

4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act). 

5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na organização.

11 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6
12 Média dos sub-critérios. Ex.: 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6
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CRITÉRIO 5: GESTÃO DOS PROCESSOS E DA MUDANÇA

Sub-critério 5.1

Conceito: como a organização concebe, gere e melhora os seus processos* de modo a apoiar
e inovar a política e a estratégia definidas, a garantir a plena satisfação e a gerar mais-valias
para os seus clientes e outras partes interessadas. 

A avaliação deve evidenciar a forma como a organização identifica, concebe, gere e
melhora os processos.

Exemplos:

a. Identificar, descrever e documentar os processos-chave*;

b. Analisar e avaliar os processos-chave tendo em conta
os objectivos da organização e o respectivo ambiente
de mudança;

c. Identificar e atribuir responsabilidades aos responsá-
veis pela gestão dos processos;

d. Envolver os colaboradores e as partes interessadas
externas na concepção e desenvolvimento dos
processos-chave;

e. Assegurar que os processos essenciais sustentem os
objectivos estratégicos;

f. Afectar recursos aos processos com base na im-
portância relativa do seu contributo para os objectivos
estratégicos da organização;

g. Optimizar e ajustar constantemente os processos de
acordo com a eficiência e eficácia avaliada (melhoria
contínua). 

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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CRITÉRIO 5: GESTÃO DOS PROCESSOS E DA MUDANÇA

Sub-critério 5.2

Conceito: como a organização concebe, gere e melhora os seus processos de modo a apoiar
e inovar a política e a estratégia definidas, a garantir a plena satisfação e a gerar mais-valias
para os seus clientes e outras partes interessadas. 

A avaliação deve evidenciar a forma como a organização desenvolve e fornece produtos
e serviços através do envolvimento dos cidadãos/clientes.

Exemplos:

a. Envolver os cidadãos/clientes na concepção e melho-
ria dos serviços e dos produtos (ex.: inquéritos para
aferir quais são os serviços e produtos desejados e
necessários);

b. Envolver os cidadãos/clientes, e outras partes interes-
sadas, no desenvolvimento de padrões de qualidade
para os serviços, produtos e para a informação;

c. Elaborar legislação simples e clara utilizando lingua-
gem acessível;

d. Envolver os cidadãos/clientes na concepção e desen-
volvimento de canais e fontes de informação;

e. Assegurar informação adequada e rigorosa, bem
como assistência e apoio aos cidadãos/clientes;

f. Promover mecanismos de acessibilidade na organi-
zação (ex.: horários flexíveis e documentos em
formato electrónico e em papel);

g. Promover a comunicação electrónica e a interacção
com os cidadãos/clientes;

h. Desenvolver mecanismos de resposta e sistemas de
gestão das reclamações e dos procedimentos. 

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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CRITÉRIO 5: GESTÃO DOS PROCESSOS E DA MUDANÇA

Sub-critério 5.3

Conceito: como a organização concebe, gere e melhora os seus processos de modo a apoiar
e inovar a política e a estratégia definidas, a garantir a plena satisfação e a gerar mais-valias
para os seus clientes e outras partes interessadas. 

A avaliação deve evidenciar a forma como a organização planeia e gere a modernização
e a inovação.

Exemplos:

a. Monitorizar permanentemente os indícios internos
para a mudança (ex.: tendência para determinados
erros, crescente volume das reclamações), e as
pressões externas no sentido da modernização e
inovação;

b. Realizar acções de benchmarking para impulsionar
melhorias;

c. Equilibrar a utilização das abordagens top-down* e
bottom-up* quando lida com mudanças na organi-
zação;

d. Analisar os riscos e identificar os factores críticos de
sucesso;

e. Dirigir o processo de mudança eficientemente [ex.:
utilização de benchmarks (indicadores), grupos de
acompanhamento, relatórios de acompanhamento*];

f. Debater com todos os parceiros as mudanças
planeadas e em execução, tal como com as
associações representativas;

g. Afectar os recursos necessários para concluir o pro-
cesso de mudança;

h. Avaliar e conduzir os processos de mudança. 

Iniciativas/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 5

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios13 Sub-critério 5.1

Sub-critério 5.2

Sub-critério 5.3

Média da pontuação dos sub-critérios14

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MEIOS

0. Nenhuma evidência ou apenas evidência de uma iniciativa sem expressão.

1. Iniciativa planeada – P (plan).

2. Iniciativa planeada e implementada – D (do).

3. Iniciativa planeada, implementada e avaliada – C (check).

4. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada em conformidade – A (act). 

5. Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados de
acções de benchmarking e ajustada e integrada completamente na organização.

13 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 5.1+5.2+5.3
14 Média dos sub-critérios. Ex.: 5.1+5.2+5.3
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CRITÉRIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS CIDADÃOS/CLIENTES*

Sub-critério 6.1

Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação dos seus clientes
internos e externos.

A avaliação deve ter em conta os resultados que a organização atingiu com os seus
esforços para conhecer as necessidades e expectativas dos cidadãos/clientes, através
de resultados de avaliações da satisfação dos cidadãos/clientes.

Exemplos:

a. Resultados relativos à imagem global da organização:

√ Nível de satisfação global com o desempenho da
organização; cortesia e igualdade do tratamento;
receptividade e atitudes pró-activas; flexibilidade e
autonomia para resolver as situações individuais;
abertura à mudança; procura de sugestões e
recolha de ideias para a melhoria contínua; impacto
da organização na qualidade de vida dos cida-
dãos/clientes.

b. Resultados relativos ao envolvimento dos cidadãos/
/clientes:

√ Esforços para envolver os cidadãos/clientes na
concepção dos produtos e serviços e no processo
de tomada de decisão.

c. Resultados relativos à acessibilidade:

√ Horários de abertura e tempos de espera; quanti-
dade e qualidade da informação disponível, aces-
sível e transparente; esforços desenvolvidos para a
simplificação administrativa e para a utilização de
uma linguagem simples; localização do serviço
(proximidade de transportes públicos, facilidades
de estacionamento, etc.).

d. Resultados relativos aos produtos e serviços:

√ Compromissos assumidos com o cidadão/cliente
através de padrões de qualidade, cartas da quali-
dade ou carta do cidadão; tempo de resposta às
solicitações; qualidade no atendimento.

Resultados/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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CRITÉRIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS CIDADÃOS/CLIENTES

Sub-critério 6.2

Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação dos seus clientes
internos e externos.

A avaliação deve ter em conta os resultados que a organização atingiu com os seus
esforços para conhecer as necessidades e expectativas dos cidadãos/clientes, através
de indicadores* das medidas orientadas para os cidadãos/clientes.

Exemplos:

a. Resultados relativos à imagem global da organização:

√ Número de reclamações; quantidade de acções
desenvolvidas para melhorar a confiança do público
na organização e nos seus serviços ou produtos;
tempo de resposta às reclamações; número de
intervenções do provedor de justiça; tempo de
resposta às solicitações; quantidade de acções de
formação para melhorar a comunicação e o trata-
mento dado aos cidadãos/clientes.

b. Resultados relativos ao envolvimento dos cidadãos/
/clientes:

√ Quantidade de acções para envolver as partes
interessadas na concepção e prestação dos
produtos e serviços e/ou na concepção do processo
de tomada de decisão; número de sugestões
recebidas e adoptadas; quantidade de iniciativas
implementadas para melhorar, através da inovação,
a relação com os cidadãos/clientes.

c. Resultados relativos aos produtos e serviços:

√ Compromissos de qualidade: cartas do cidadão ou
cartas da qualidade; número de produtos devolvidos
ou serviços prestados incorrectamente e/ou que
tiveram de ser corrigidos; quantidade de acções
desenvolvidas para melhorar a disponibilidade, o
rigor e a transparência da informação.

Resultados/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:

* Ver Glossário.
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 6

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios15 Sub-critério 6.1

Sub-critério 6.2

Média da pontuação dos sub-critérios16

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS

0. Não há resultados avaliados.

1. Os resultados-chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou negativa.

2. Os resultados demonstram um progresso modesto.

3. Os resultados demonstram um progresso substancial.

4. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados
obtidos dentro da organização (benchmarking interno).

5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados
obtidos dentro da organização, e com os resultados obtidos por outras organizações
(benchmarking externo). 

15 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 6.1+6.2
16 Média dos sub-critérios. Ex.: 6.1+6.2

2
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CRITÉRIO 7: RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS

Sub-critério 7.1

Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação das pessoas.

A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização relacionados com
resultados da satisfação das pessoas e medição da motivação.

Exemplos:

a. Resultados relativos à satisfação global:

√ A imagem global da organização; o desempenho
global da organização; a importância do papel da
organização na sociedade; as relações da organiza-
ção com os cidadãos e a sociedade; o nível de
envolvimento das pessoas na organização e na
respectiva missão.

b. Resultados relativos à satisfação com a gestão e sis-
temas de gestão:

√ A gestão de topo e intermédia da organização (apti-
dão para comunicar e conduzir a organização);
manual de tarefas, sistemas de avaliação do
pessoal, louvores, objectivos fixados e avaliação do
desempenho, recompensa dos esforços individuais
e de grupo; a concepção dos processos da
organização; a postura da organização face à
mudança e à modernização.

c. Resultados relativos à satisfação com as condições 
de trabalho:

√ A arquitectura do local de trabalho; a atmosfera de
trabalho e a cultura da organização; actividades
recreativas; o tratamento de questões sociais e am-
bientais; a gestão da igualdade de oportunidades e
igualdade de tratamento na organização; a flexibili-
dade do horário de trabalho e a possibilidade de
conciliar o trabalho com a vida familiar e assuntos
pessoais; a forma como a organização lida com os
problemas pessoais.

d. Resultados ao nível da motivação e satisfação das 
pessoas com o desenvolvimento da carreira e das 
competências:

√ Gestão dos recursos humanos (ex.: formação e
oportunidades de carreira); motivação das pessoas;
conhecimento dos objectivos da organização; dis-
ponibilidade para aceitar mudanças; disponibili-
dade para fazer um esforço suplementar em
circunstâncias especiais.

e. Resultados relativos à satisfação com:

√ O envolvimento nos processos de tomada de deci-
são; o envolvimento em actividades de melhoria; os
mecanismos de consulta e diálogo.

Resultados/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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CRITÉRIO 7: RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS

Sub-critério 7.2

Conceito: que resultados a organização atinge em relação à satisfação das pessoas.

A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização relacionados com
indicadores dos resultados relativos às pessoas.

Exemplos:
a. Resultados relativos à satisfação:

√ Níveis de absentismo ou doença; rácios de rotação
de pessoal; número de reclamações, greves, etc.

b. Resultados relativos ao desempenho:

√  Medidas de produtividade; resultados de avaliação
e/ou louvores; relação entre o desempenho
individual e a qualidade dos serviços ou produtos;
resultados da utilização de indicadores de desem-
penho individual.

c. Resultados respeitantes ao desenvolvimento de com-
petências:

√ Rácios de participação nas actividades de formação;
percentagem de utilização de orçamentos de forma-
ção; percentagem de utilização de tecnologias de
informação pelas pessoas; evidências da
capacidade para lidar com clientes/cidadãos e
responder às suas necessidades; mobilidade de
pessoal dentro da organização.

d. Resultados respeitantes à motivação e envolvimento:

√ Rácios de resposta a inquéritos de pessoal; par-
ticipação em actividades de melhoria (ex.: sistemas
de sugestões); participação em eventos sociais;
participação em grupos internos de discussão,
reuniões com gestores de topo ou reuniões gerais
de pessoal, etc. disponibilidade para aceitar
mudanças; disponibilidade dos trabalhadores para
fazer um esforço suplementar em circunstâncias
especiais. 

Resultados/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 7

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios17 Sub-critério 7.1

Sub-critério 7.2

Média da pontuação dos sub-critérios18

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS

0. Não há resultados avaliados.

1. Os resultados-chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou negativa.

2. Os resultados demonstram um progresso modesto.

3. Os resultados demonstram um progresso substancial.

4. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados
obtidos dentro da organização (benchmarking interno).

5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados
obtidos dentro da organização, e com os resultados obtidos por outras organizações
(benchmarking externo). 

17 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 7.1+7.2
18 Média dos sub-critérios. Ex.: 7.1+7.2

2
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CRITÉRIO 8: IMPACTO NA SOCIEDADE

Sub-critério 8.1

Conceito: que resultados a organização atinge na satisfação das necessidades e expectativas
da comunidade local, nacional ou internacional (conforme apropriado). Este critério mede o
impacto na sociedade da actuação do organismo fora do âmbito da sua actividade principal ou
competências específicas atribuídas por lei.

A avaliação deve evidenciar os resultados da organização junto da comunidade relativos
ao desempenho social da organização.

Exemplos:

a. Impacto económico e social junto da comunidade local,
nacional e internacional;

b. Qualidade e frequência das relações com parceiros
sociais e locais;

c. Comportamento ético da organização;

d. Envolvimento da comunidade, onde a organização
está inserida, através do apoio (financeiro e outros) a
actividades locais e sociais;

e. Apoio aos desfavorecidos (ex.: proporcionar estágios
profissionais, oferecer empregos);

f.  Apoio a projectos dos países em desenvolvimento;

g. Percepção das pessoas quanto ao impacto da organi-
zação na qualidade de vida dos cidadãos;

h. Desenvolver mecanismos de apoio para a integração
social dos cidadãos e dos colaboradores;

i. Grau de cobertura dos meios de comunicação social;

j.  Grau de adaptação da organização às mudanças no
ambiente externo;

k.  Acções de prevenção de riscos de saúde e acidentes.

Resultados/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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CRITÉRIO 8: IMPACTO NA SOCIEDADE

Sub-critério 8.2

Conceito: que resultados a organização atinge na satisfação das necessidades e expectativas
da comunidade local, nacional ou internacional (conforme apropriado). Este critério mede o
impacto na sociedade da actuação do organismo fora do âmbito da sua actividade principal ou
competências específicas atribuídas por lei.

A avaliação deve evidenciar os resultados da organização junto da comunidade relativos
ao desempenho ambiental da organização.

Exemplos:

a. Adopção dos princípios do desenvolvimento susten-

tado nos processos de tomada de decisão (poupança

de energia, utilização de fontes de energias renová-

veis, etc.);

b.Redução dos desperdícios;

c. Utilização de materiais reciclados;

d. Promoção da utilização de modalidades de transporte

com um impacto reduzido sobre o ambiente (ex.:

transporte público, bicicleta, automóvel partilhado por

várias pessoas, etc.);

e. Grau de compromisso com padrões ambientais;

f. Acções para reduzir o incómodo e os danos que as

actividades da organização possam suscitar e para

assegurar a protecção dos cidadãos;

g. Medidas para reduzir a poluição sonora;

h. A protecção do ambiente nos processos de tomada de

decisão (ex.: na construção de edifícios). 

Resultados/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 8

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios19 Sub-critério 8.1

Sub-critério 8.2

Média da pontuação dos sub-critérios20

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS

0. Não há resultados avaliados.

1. Os resultados-chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou negativa.

2. Os resultados demonstram um progresso modesto.

3. Os resultados demonstram um progresso substancial.

4. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados
obtidos dentro da organização (benchmarking interno).

5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados
obtidos dentro da organização, e com os resultados obtidos por outras organizações
(benchmarking externo). 

19 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 8.1+8.2
20 Média dos sub-critérios. Ex.: 8.1+8.2

2
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CRITÉRIO 9: RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE

Sub-critério 9.1

Conceito: que resultados a organização atinge em relação ao desempenho planeado, quanto
à sua missão ou actividade principal, quanto a objectivos específicos e quanto à satisfação das
necessidades e expectativas de todos aqueles que têm interesse (financeiro ou outro) na
organização.

A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização relativamente a
realização dos objectivos.

Exemplos:
Resultados externos:

a. Grau de cumprimento dos objectivos em termos de re-
sultados e de impacto (na sociedade); 

b. Melhoria da qualidade do serviço ou produto; 

c. Custo-eficácia (resultados conseguidos ao menor custo
possível);

d. Eficiência; 

e. Resultados de inspecções e auditorias; 

f. Resultados da participação em concursos e prémios
de qualidade;

g. Resultados de acções de benchmarking. 

Resultados internos:

a. Evidências da participação de todas as partes interes-
sadas na organização; 

b. Evidências da capacidade da organização em satis-
fazer e conciliar as necessidades de todas as partes
interessadas;

c. Evidências da melhoria e inovação das estratégias
organizacionais, estruturas e/ou processos; 

d. Evidências da melhor utilização de tecnologias de
informação (na gestão do conhecimento interno e/ou
no trabalho em rede e comunicação interna e
externa);

e. Evidências do cumprimento acrescido dos padrões de
qualidade, cartas do cidadão ou de cliente.

Resultados/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:
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CRITÉRIO 9: RESULTADOS DE DESEMPENHO-CHAVE

Sub-critério 9.2

Conceito: que resultados a organização atinge em relação ao desempenho planeado, quanto
à sua missão ou actividade principal, quanto a objectivos específicos e quanto à satisfação das
necessidades e expectativas de todos aqueles que têm interesse (financeiro ou outro) na
organização.

A avaliação deve considerar os resultados atingidos pela organização relativamente a
desempenho financeiro.

Exemplos:

Medidas de economia de recursos (poupança de capital):

a. Grau de execução orçamental;

b. Grau de realização dos objectivos financeiros;

c. Evidências da capacidade da organização para satis-
fazer e conciliar os interesses financeiros de todas as
partes interessadas;

d. Medidas relacionadas com o uso eficaz dos fundos de
tesouraria (para evitar exceder algum limite de crédito
ou sub-explorar os recursos);

e. Grau de execução das actividades geradoras de receita;

f. Frequência e resultados de auditorias financeiras e
inspecções (internas e externas);

g. Medidas de gestão financeira prudente e responsável.

Resultados/Evidências:

Pontos fortes:

Pontuação:

Pontos fracos:



PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 9

SUB-CRITÉRIO PONTUAÇÃO SOMATÓRIO

Total da pontuação dos sub-critérios21 Sub-critério 9.1

Sub-critério 9.2

Média da pontuação dos sub-critérios22

QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESULTADOS

0. Não há resultados avaliados.

1. Os resultados-chave estão avaliados e demonstram uma tendência estável ou negativa.

2. Os resultados demonstram um progresso modesto.

3. Os resultados demonstram um progresso substancial.

4. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados
obtidos dentro da organização (benchmarking interno).

5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os resultados
obtidos dentro da organização, e com os resultados obtidos por outras organizações
(benchmarking externo). 

21 Somatório da pontuação obtida em cada sub-critério. Ex.: 9.1+9.2
22 Média dos sub-critérios. Ex.: 9.1+9.2
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RESULTADOS OBTIDOS PELA ORGANIZAÇÃO

N.º Critérios Total obtido por critério

1 Liderança

2 Planeamento e Estratégia

3 Gestão das Pessoas

4 Parcerias e Recursos 

5 Gestão dos Processos e da Mudança

6 Resultados Orientados para o Cidadão/

/Cliente

7 Resultados relativos às Pessoas

8 Impacto na Sociedade

9 Resultados de Desempenho-Chave

TOTAL GLOBAL

(soma da pontuação dos critérios)

A classificação da organização é de:



CAPÍTULO VII

MODELOS DE QUESTIONÁRIOS
E DE ENTREVISTA



Guião de Entrevista23 para gestor de topo24

Identificação da Organização:

Data:

Critério 1: Liderança

Sub-critério 1.1

TEMA: “A MISSÃO, VISÃO E VALORES DO ORGANISMO”.

Gostaria que me falasse acerca da missão do organismo que dirige, isto é, qual é essa missão
concretamente; a visão de futuro que lhe está subjacente; e que valores mobilizam a
concretização dessa missão, etc.

Gostaria, ainda, que me falasse, da forma mais objectiva possível, acerca das seguintes
questões, relacionadas com a missão:

1. Como foi construída a missão do organismo? (que necessidades lhe correspondem e a quem se

pretende servir, através do cumprimento desta missão)25 (alínea d.)

2. Os seus colaboradores têm conhecimento da visão que tem para o Organismo? (alínea
d.) (no caso da resposta ser afirmativa, pedir referências concretas e exemplos que justifiquem a resposta

dada. Exemplo à resposta: “claro, que os colaboradores têm conhecimento da missão!”, pedir para clarificar e

concretizar: “O que lhe permite, concretamente, afirmar que os colaboradores têm plena consciência da

missão do organismo?“ — Que meios e métodos utiliza para fazer passar este tipo de mensagem, acerca da

missão?”)

3. Quem participou na construção dos valores defendidos pelo Organismo? (alínea d.)?
(Existem, neste organismo, algumas referências, com suporte documental ou não, acerca do histórico da

construção destes valores?) 

4. Que mecanismos são mobilizados, para ajustar a visão, missão e valores, às mudanças
do ambiente externo? (Gostaria que se referisse concretamente a esses mecanismos e me dissesse

como é feita a adaptação necessária. Está a lembrar-se de alguns exemplos concretos ou situações em que

tivesse havido necessidade de reajustar a missão do organismo?) (alínea e.)

5. De que forma transmite a visão, missão e valores aos colaboradores? (alínea f.) 

6. E no que respeita aos cidadãos/clientes, de que forma é que essa visão organizacional,
missão e valores, é transmitida? (alínea f.) (refira-me, dentro do possível, situações concretas,

suportadas por exemplos).
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24 Director-Geral;  Presidente ou equivalente.
25 Adiante designado por organismo ou OX.



Sub-critério 1.3

TEMA: “SISTEMAS DE MOTIVAÇÃO E DE APOIO AOS COLABORADORES”.

7. Gostaria que me caracterizasse o seu estilo de liderança, tendo em conta os vários
exemplos que se seguem (pedir exemplos concretos de situações e formas de actuação, que

constituam evidências para o preenchimento da grelha de AA).

ACÇÕES EXEMPLOS

Lidera através do exemplo

(Ao servir, eventualmente, de exemplo a seguir,

que valores considera fundamentais transmitir?)

Demonstra empenho no processo de
mudança
(Como? De que forma?) 

Aceita críticas construtivas
(Da parte de quem? Está previsto algum procedimento

ou a abertura a sugestões da parte dos serviços? 

Especificar.)

Aceita sugestões de melhoria
(Pontualmente, ou existem, no organismo

procedimentos instituídos para o efeito?

Quem apresenta, normalmente, essas sugestões?

Apenas as chefias?)

Delega competências e responsabilidades
(Em que circunstâncias? Considera que tem, no seu

organismo, pessoas suficientemente competentes 

para que possa delegar?

Existem áreas ou assuntos que nunca delegaria?)

Estimula a iniciativa das pessoas
(Como? De que forma?)

Encoraja a confiança mútua e o respeito
(Especifique, concretamente, como isso é feito.)

Assegura o desenvolvimento de uma
cultura de mudança
(Que iniciativas ou situações concretas são feitas

a nível organizacional?)
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Promove acções de formação
(Existe um plano de formação? O mesmo

é cumprido? São definidas as competências

estratégicas? As mesmas são tidas em consideração

no plano de formação?

Que prioridades estabelece neste domínio?)

Reconhece e premeia os esforços
individuais e das equipas
(Que medidas são tomadas para incentivar

o esforço individual e compensar um trabalho bem 

executado? Em que medida têm surgido situações 

dignas de mérito? Tende a

reconhecer mais o mérito individual ou do grupo?)

Em que medida adequa o tratamento dado
às pessoas, às necessidades e às
situações
(Poderá contar-nos situações concretas

exemplificativas?) 

8. De que forma participa no processo de mudança do organismo (OX)?

ACÇÕES EXEMPLOS

Participação em acções de formação no
âmbito da Qualidade
(Que prioridade é dada à formação, neste domínio?

A quem? Já participou em alguma acção 

de formação nesta área concreta?) 

Participação no Grupo de Auto-Avaliação
(Que tipo de participação consideraria ideal?

Em que situações concretas da auto-avaliação considera

que seja mais importante a participação do gestor 

de topo? Em que medida esta participação

poderá ser delegada?)

Participação em seminários para 
actualização  de conhecimentos
(De que forma organiza e gere o seu tempo, a fim de

poder frequentar este tipo de eventos?)

Envolvimento directo nas actividades de
execução da Política
(Poderá dar-nos alguns exemplos concretos, que ilustrem

esse envolvimento?)
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9. Que tipo de iniciativas desenvolve de forma a motivar as pessoas:

ACÇÕES EXEMPLOS

Diálogo interno
(Proximidade com os colaboradores; porta aberta;

contactos informais, etc. Indicar situações em

que o diálogo interno é estabelecido e circuitos 

existentes.)

Reuniões periódicas
(Com quem, especificamente? Em que medida

considera que as reuniões constituem uma forma de

motivar os colaboradores?)

Grupos de trabalho para identificação
de processos críticos e desenvolvimento
de propostas de solução
(Em que circunstâncias reconhece a necessidade

de criação destes grupos?

Poderá dar-nos alguns exemplos?)

Delegação de competências 
(Em que circunstâncias o tem feito? Na sua

experiência, os colaboradores estão, realmente,

receptivos a que se delegue neles certas competências,

considerando-as uma fonte de motivação?

Acha que eles têm as competências necessárias

para a delegação?)

Responsabilização das pessoas pelo
trabalho
(Em que medida aprova o princípio de ¨quem faz assina¨?

Que vantagens/desvantagens tem encontrado nesta

iniciativa de gestão?

Na sua experiência, o que tem impedido a responsabilização

directa do colaborador pelo seu próprio trabalho?)

186



10. Incentivos que utiliza para promover a criatividade e o desempenho das pessoas:

ACÇÕES EXEMPLOS

Flexibilidade de horário
(Em que circunstâncias a organização permite

a laboração em horário flexível?)

Reconhecimento público do mérito
individual 
(Divulgação do resultado do trabalho, entrega

de distinção pelo mérito do trabalho.)

Reconhecimento público do mérito
de grupos de trabalho/equipas
(Divulgação do resultado do trabalho, entrega

de distinção pelo mérito do trabalho.)

Participação em seminários e/ou em
acções de formação.

Outros …

Sub-critério 1.4

TEMA: “GESTÃO DAS RELAÇÕES COM O PODER POLÍTICO E COM AS OUTRAS PARTES
INTERESSADAS”

11. Gostaria que me falasse, de uma maneira geral, como são as relações do organismo com
o poder político. (Justificar, dentro do possível, as considerações feitas a este respeito).

12. E no que respeita às outras partes interessadas, como definiria os relacionamentos? (Com
os cidadãos, clientes, fornecedores, etc., justificar, dentro do possível, a opinião veiculada a respeito da
qualidade destes relacionamentos).

13. De que forma gere as relações do Organismo com o poder político? (suportar a resposta, se

possível, por situações e exemplos concretos).

14. Classifique de 1 a 5 a qualidade das relações existentes entre o OX e o poder político?
(5 = muito bom; 4 = bom; 3 = satisfatório; 2 = pouco satisfatório; 1 = mau) 

(Justifique o nível de pontuação atribuído. No caso da classificação se situar no nível médio ou inferior, o que
tem contribuído, concretamente, para dificultar as relações? No caso de pontuação superior, o que permite
classificá-las, de facto, como exemplares?)

15. De que forma o nível político (tutela) está envolvido no estabelecimento dos resultados a
atingir pelo OX?

16. Como promove a imagem do OX? (Indicar eventuais medidas/iniciativas concretas relativas à
promoção, tanto da imagem interna da organização dentro da Administração Pública, como da imagem
externa).
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Critério 2: Planeamento e estratégia

Sub-critério 2.1

TEMA: “NECESSIDADES PRESENTES E FUTURAS DAS PARTES INTERESSADAS”

17. Gostaria que me falasse, em primeiro lugar, das partes interessadas nesta organização.
Quem são elas? E quais as suas necessidades presentes e futuras? (Se possível, suportar a

opinião com casos ou situações concretas que estiveram na base ou motivaram essas necessidades). 

18. Existe algum documento estratégico ou de suporte ao planeamento, que identifique as
partes interessadas do OX? (alínea a) (Em caso afirmativo, quem, dentro do organismo, tem

conhecimento da sua existência?)

19. De que forma é obtida informação sobre o ambiente externo? (Alterações jurídicas,

económicas, políticas, ecológicas, etc.) Existem mecanismos sistemáticos de recolha de
informação? Quais? (alínea c)

20. De que forma avalia a qualidade da informação, provinda do ambiente externo, e que
procedimentos ou mecanismos de auscultação são utilizados para a recolha da
informação? (alínea d)

Dos mecanismos abaixo mencionados, indique a frequência com que os utiliza e o grau de
utilidade, que têm revelado, para o OX. Justifique (O nível 1 diz respeito ao menos frequente/útil e o nível

5 ao mais frequente/útil).

MECANISMOS DE AUSCULTAÇÃO FREQUÊNCIA UTILIDADE

Reuniões interministeriais

Inquéritos regulares

Sistema de sugestões (internas e/ou externas)

Sistema de reclamações

Almoços de trabalho

Justificação (indicar apenas as questões mais relevantes a respeito da frequência e da utilidade dos mecanismos,

referenciados acima):

Sub-critério 2.3

TEMA: “IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEAMENTO E DA ESTRATÉGIA, A NÍVEL ORGANIZA-
CIONAL”

21. Quais os canais de comunicação utilizados para a divulgação dos objectivos e do Plano
de Actividades? (Indicar meios de comunicação utilizados e se está previsto, de forma instituída, o

feedback da parte dos colaboradores)
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22. Que medidas e acções são tomadas, no processo de implementação do planeamento e
estratégia no OX?

ACÇÕES EXEMPLOS

Negociação com os gestores intermédios
relativamente às prioridades 
(Como é que é feita essa negociação?)

Negociação com os colaboradores
relativamente às prioridades 
(De que forma?)

Consenso interno
(Estão previstas formas específicas de criação

de consensos?)

Estabelecimento de um calendário (Quem

participa e colabora da feitura deste?)

Definição de responsabilidades
(Como é que é feita? Os colaboradores são

auscultados? Que nível de responsabilidade é

atribuída ao colaborador individualmente e/ou

à sua equipa? Por exemplo, no caso de

uma iniciativa cujos resultados não foram

bem sucedidos, quem é verdadeiramente

responsabilizado?)

Articulação dos objectivos com os
processos-chave
(De que forma está prevista esta articulação?)

Outros. Quais?

23. Que métodos são utilizados para medir o desempenho do Organismo? Como é que
avalia o grau de cumprimento dos objectivos?

24. Em que medida existe um controlo entre objectivos programados e resultados atingidos?
Quais são os indicadores específicos para a medição do desempenho do OX?

Muito obrigado pela sua colaboração.
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— Implica a emissão de um ponto de vista moral e

subjectivo, em que está subjacente um julgamento (de

aprovação ou de reprovação) sobre outro. Manifesta o

desejo de controlar o comportamento presente e

futuro do receptor.

Exemplos: “Um colaborador verdadeiramente compe-

tente não tem dúvidas desse tipo …”;  “Não devia ter

feito isso”.

— Aumenta a tensão entre os comu-

nicadores.

— Aumenta a agressividade.

— Activa os mecanismos de defesa do

receptor.

— Endurece posições.

— Reduz a capacidade de comu-

nicação.

AVALIAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

ORIENTAÇÃO

APOIO

— Diz respeito à explicitação das razões que se

considera estarem subjacentes ao comportamento ou

atitude do interlocutor, ou na interpretação do sentido

que a comunicação tem para aquele que escuta. A

explicação que é dada implica, muitas vezes, uma

distorção do conteúdo da mensagem.

Exemplos: “Você não deu a devida atenção a este

assunto, porque sempre esteve contra …”; “Você não

consegue estar de acordo connosco, porque tem um

vínculo afectivo muito forte a esse serviço …”.

— O emissor da mensagem sente-se

objecto de uma análise interpretativa

e, por conseguinte, o seu ego sente-

-se agredido.

— Aumenta a resistência à comu-

nicação.

— Traduz-se em dar, explícita ou implicitamente

instruções ou directivas ao interlocutor, no sentido de

o levar a assumir determinados comportamentos, que

representarão uma solução para os seus problemas. 

Apenas se aconselha uma atitude de orientação, nos

casos em que a mesma é requerida pelo outro, e se

tem um conhecimento suficiente do assunto em

evidência. Caso contrário, as soluções tendem a ter

um carácter imediatista, traduzindo a intenção de

controlar o comportamento futuro do receptor ou a

introduzir sentimentos de dependência.

Exemplos: “Se fosse a si, fazia desta maneira …”; “A

solução é …”; “A minha opinião é …”.

— Imposição da autoridade.

— Aumenta a quantidade de infor-

mação.

— Existe a tendência do receptor

sentir que a resposta carece de fun-

damento.

— Tendência à criação de resistên-

cias às mensagens do emissor.

Atitudes comunicacionais na situação de entrevista26

26 Esquema baseado em Porter.

— Traduz-se num apoio moral e visa encorajar,
consolar, proporcionar uma compensação afectiva,
com o objectivo de criar um clima de relacionamento
afectivamente concordante com o receptor.

Exemplos: “Concordo”; “Também já passei por isso”;
“Deixe lá, não há-de ser nada …”.

— Tende a manter ou intensificar, o
clima de afectividade.

— Incrementa a tendência para o
conformismo.

— Favorece o estado de dependência
psicológica. 

ATITUDES DESCRIÇÃO EFEITOS NO INTERLOCUTOR
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— Consiste em pedir e recolher informações sobre o
que foi expresso pelo interlocutor ou sobre outros
elementos relacionados com a situação presente.
Exprime a necessidade de saber algo mais.

Exemplos: “Poderia aprofundar melhor essa questão,
uma vez que ela é essencial para …”. “Poderia
explicitar melhor isso?”; “Precisava de saber algo
mais sobre isso …”.

EXPLORAÇÃO
OU

INVESTIGAÇÃO

COMPREENSÃO

— O interlocutor poderá fornecer mais
informação ou então, esconder infor-
mações a partir da altura em que se
sente alvo de investigação. 

— Reflecte um esforço para compreender verdadeira-
mente o problema, tal como ele é vivido pelo o outro,
centrando-se nos sentimentos deste sem, contudo, se
deixar afectar por eles. 
Esta atitude facilita o prosseguimento do interlocutor,
uma vez que este sente receptividade e empatia da
parte do outro.
A compreensão é conseguida pela reformulação das
ideias ou pensamentos do interlocutor, e caracteriza-
-se por uma centração da comunicação no aqui e
agora.
Exemplo: “Então, como é que as coisas estão a
correr agora? ...”.

— Centra-se no receptor.

— Reduz a intensidade do estado
afectivo.

— Incrementa a capacidade de aná-
lise, fazendo apelo a uma atitude de
racionalidade.

— Aprofunda a comunicação entre os
interlocutores.

ATITUDES DESCRIÇÃO EFEITOS NO INTERLOCUTOR



Questionário27 de diagnóstico para gestores intermédios28

Identificação da Organização:

Identificação do Departamento:

Data:

Critério 1: Liderança

Sub-critério 1.2

1. No nível de gestão a que pertence, reconhece a existência dos mecanismos abaixo identifica-
dos? Quais? (assinale com uma cruz).

Clara definição das funções, responsabilidades e
autonomia.

Objectivos mensuráveis.

Sistema de informação para a gestão.

Auditorias internas e/ou avaliações.

Ferramentas de gestão para os projectos e
equipas de trabalho.

Sistema de Gestão da Qualidade Total.

Sistema operacional de medição do desempenho.
(ex.: Balanced Score Card, ISO 9001)

2. Considera que as suas funções e responsabilidades, bem como o seu grau de autonomia
estão perfeitamente definidos?

3. Participou no processo de definição dos objectivos para o Departamento29 que dirige?

SIM NÃO

192

27 Este questionário deve ser adaptado ao contexto organizacional.
28 A gestão intermediária correspondente aos dirigentes de Direcções de Serviços ou Departamentos e de Divisões

ou Unidades.
29 Adiante designado por Departamento ou DX.



Sub-critério 1.3

4. Até que ponto considera importante demonstrar, na sua actividade, os seguintes estilos de liderança
(pedir exemplos concretos que constituam evidências para o preenchimento da grelha da AA)?

POUCO MUITO
IMPORTANTE IMPORTANTE

Lidera através do exemplo.

Demonstra empenho no processo de

mudança.

Aceita críticas construtivas.

Aceita sugestões de melhoria.

Delega competências e responsabilidades.

Estimula a iniciativa das pessoas.

Encoraja a confiança mútua e o respeito.

Assegura o desenvolvimento de uma
cultura de mudança.

Promove acções de formação.

Reconhece e premeia os esforços
individuais e das equipas.

Adequa o tratamento dado às pessoas,
às necessidades e às situações em causa.

5. De que forma participa no processo de mudança do DX?

ALGUMAS

VEZES

Participação em acções de formação
no âmbito da Qualidade.

Participação no Grupo de Auto-Avaliação.

Participação em seminários para
actualização de conhecimentos.

Envolvimento directo nas actividades 
de execução da Política.
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6. Que tipo de iniciativas considera relevante para a motivação das pessoas:

POUCO MUITO
RELEVANTE RELEVANTE

Diálogo interno (proximidade com os

colaboradores; porta aberta; contactos

informais).

Reuniões periódicas.

Grupos de trabalho para identificação
de processos críticos e desenvolvimento
de propostas de solução.

Delegação de competências.

Responsabilização das pessoas pelo
trabalho (ex.: quem faz assina).

Reuniões periódicas.

7. Relativamente à promoção da criatividade e do desempenho das pessoas, avalie, por ordem
de importância, os seguintes incentivos:

POUCO MUITO

IMPORTANTE IMPORTANTE

Flexibilidade de horário.

Reconhecimento público do mérito
individual (divulgação do resultado do trabalho,

entrega de distinção pelo mérito do trabalho).

Reconhecimento público do mérito de
grupos de trabalho/equipas.

Participação em seminários.

Participação em acções de formação.
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Critério 2: Planeamento e estratégia

Sub-critério 2.2

8. O planeamento das actividades e a definição da estratégia para o DX é feita com base em: 

Plano de Actividades do Organismo.

Sugestões dos colaboradores.

Necessidades e expectativas dos cidadãos/clientes.

Sugestões de outras partes interessadas*.

Outros. Quais?

* Fornecedores, outros departamentos do organismo, parceiros.

Sub-critério 2.3

9. No processo de implementação do planeamento e estratégia no DX que medidas são toma-
das?

Negociação com os colaboradores relativamente às
prioridades.

Consenso interno.

Estabelecimento de um calendário.

Definição de responsabilidades.

Articulação dos objectivos com os processos-chave.

Criação de canais de comunicação interna para
divulgação dos objectivos e planos do DX.

Criação de indicadores para medição do desempenho
do DX.

Avaliação do grau de cumprimento dos objectivos.

Outros. Quais?
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Critério 3: Gestão das pessoas

Sub-critério 3.1

10. Considera que a política de gestão de recursos humanos existente no Organismo está ade-
quada às necessidades do DX?

Pouco adequada Adequada Muito adequada

11. Possui os recursos humanos necessários para alcançar os objectivos definidos para o DX?

SIM NÃO

a. Em caso de resposta negativa, o que falta?

Pessoas

Qualificações

b. Em caso de resposta afirmativa, considera que com os recursos humanos de que dispõe
conseguiriam produzir mais?

SIM NÃO

12. De que forma analisa as carências, actuais e futuras, dos recursos humanos existentes no
DX?

Inquéritos aos colaboradores.

Avaliação do desempenho do Departamento.

Outros. Quais?

13. Tendo em vista premiar o mérito dos colaboradores, o DX possui mecanismos informais para
reconhecer o desempenho excepcional?

SIM NÃO

a. Em caso de resposta afirmativa, quais são esses mecanismos informais?
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14. Quando faz o planeamento das actividades tem em conta o desenvolvimento profissional dos
seus colaboradores? Em caso de resposta afirmativa, que factores são ponderados nesse
processo?

Competências actuais.

Satisfação das necessidades e expectativas
dos colaboradores.

Desenvolvimento de competências.

Conciliação da vida profissional e familiar
dos colaboradores.

15. De que forma conhece as necessidades e expectativas dos seus colaboradores?

Contacto profissional.

Contacto pessoal.

Inquéritos.

Sub-critério 3.2

16. Como é feita a gestão do desenvolvimento de carreiras?

Formação complementar para actualização
de competências.

Formação para aquisição de novas
competências.

Documentação técnica da actividade do DX
divulgada aos colaboradores.

Outros. Quais?
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17. Quais as iniciativas levadas a cabo para desenvolver aptidões e novas competências dos
colaboradores do DX?

Formação interna.

Formação externa.

Acções de sensibilização para a qualidade.

Acções para o desenvolvimento de capacidades
interpessoais para lidar com os cidadãos/clientes.

18. De que forma é elaborado o plano de formação?

Necessidades organizacionais.

Necessidades pessoais.

Proposta do Departamento de formação.

Proposta do Director do DX.

Proposta do colaborador.

Consenso.

19. Como são acompanhados os novos colaboradores?

Reunião para apresentação.

Manual de acolhimento.

Formação inicial para novos colaboradores
sobre as competências para que foi recrutado.

20. Considera benéfica a mobilidade dos trabalhadores?

SIM NÃO

21. Já autorizou algum tipo de mobilidade aos seus colaboradores? De que tipo?

Mobilidade interna.

Mobilidade externa (dentro da AP portuguesa).

Mobilidade para organismos internacionais.
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Sub-critério 3.3

22. Com que frequência os colaboradores são envolvidos nas actividades de melhoria?

Grupos de Qualidade/Círculos/Grupos de trabalho
para identificação de processos críticos e
desenvolvimento de soluções.

Participação activa das pessoas através de
instrumentos de comunicação interna
(ex.: newsletter).

Reuniões de brainstorming.

Sistemas de sugestões.

Negociação com as pessoas sobre os
objectivos do DX.

Participação das pessoas na definição de planos
e estratégias.

23. De que modo os colaboradores são responsabilizados?

Objectivos individuais definidos com o Director do DX.

Delegação de competências.

Avaliação de desempenho.

24. Enquanto Director o seu desempenho é avaliado?

SIM NÃO

No caso de resposta afirmativa:

Com que periodicidade? __________________
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NUNCA FREQUENTEMENTE
ALGUMAS

VEZES



Critério 5: Gestão dos processos e da mudança

Sub-critério 5.1

25. Na sequência de detecção de falhas nos circuitos dos processos, com que frequência são
tomadas as seguintes medidas?

ALGUMAS
VEZES

Constituição de grupos de trabalho
para identificação das falhas e
desenvolvimento de propostas de
soluções.

Redefinição do circuito ao nível do
Director de Serviços/Chefe de Divisão.

Reuniões de trabalho (brainstorming)
com os colaboradores para encontrar
soluções.

Participação de outros departamentos
da Organização na definição de
circuitos adequados aos resultados
pretendidos.

Outros. Quais?

26. Após a definição de novos procedimentos existe avaliação dos resultados?

SIM NÃO

27. Na adopção de novos procedimentos são definidas responsabilidades individuais dos cola-
boradores da Direcção de Serviços/Divisão relativamente às tarefas e aos resultados espe-
rados?

SIM NÃO

Sub-critério 5.3

28. Existe uma cultura de resistência à mudança no DX?

SIM NÃO
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29. Enquanto Director do DX como incentiva os seus colaboradores a participar no processo de
mudança?

30. De que forma prepara os seus colaboradores para a mudança/melhoria contínua?

QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES SIM NÃO

Adequação das pessoas às novas competências.

Acções de formação para o uso das novas tecnologias
de informação e comunicação.

Acções de sensibilização para a Qualidade.

Outros. Quais?

31. Já realizou acções de benchmarking com serviços que prosseguem missões idênticas nou-
tros organismos?

SIM NÃO

32. Possui os recursos necessários para promover a modernização e a inovação no DX?

SIM NÃO

Em caso de resposta negativa, o que falta?

Recursos humanos qualificados.

Recursos tecnológicos.

Recursos financeiros.

Formação para os colaboradores.

Formação.

Autonomia de gestão.

33. Quem participa no planeamento das mudanças?

34. Como avalia o processo de modernização do DX?

Muito obrigado pela sua colaboração.
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Questionário de diagnóstico para colaboradores30

Instruções de resposta ao questionário:

Este questionário versa um conjunto de temáticas relativas ao modo como o colaborador

percepciona a organização.

É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim

é possível à sua organização apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta. 

A auscultação do colaborador constitui, ainda, uma forma de conhecer a sua percepção

acerca da organização. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se

apenas a sua opinião pessoal e sincera. 

Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é efectuado

de uma forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que significa que o

anonimato do colaborador é respeitado. 

As questões serão colocadas de forma aberta ou fechada. No caso das questões do tipo
fechado, as respostas são dadas, em alguns casos, numa escala de 1 a 5, correspondendo 1 a
“Muito insatisfeito” e 5 a “Muito satisfeito”. Para responder basta colocar uma cruz (X) por cima
do número indicativo da sua posição pessoal no respectivo item, tal como está exemplificado no
exemplo abaixo. 

Por exemplo: 

Para a pergunta: “Encontra-se globalmente satisfeito para com a organização em que trabalha?”

Deverá colocar um X por cima do local correspondente à sua opinião:
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30 Este questionário deve ser adaptado ao contexto organizacional.

MUITO
INSATISFEITO

1

MUITO
SATISFEITO

5

NEM
SATISFEITO,

NEM
INSATISFEITO

3

INSATISFEITO

2

SATISFEITO

4



Identificação da Organização:

Data:

Critério 1: Liderança

Sub-critério 1.1

1. Qual pensa que seja a missão* da Organização31 onde trabalha?

(*A razão de ser de uma organização.)

2. Conhece a visão* formulada para esta Organização? Em caso afirmativo, explicite-a em
traços gerais e diga-nos como teve conhecimento dessa visão?

(*Fotografia do futuro. O que a organização pretende fazer e alcançar a médio e longo prazo.)

3. Contribuiu de alguma forma para a construção da missão e visão desta Organização? Em
caso afirmativo, de que forma?

4. Na sua opinião, quais os valores essenciais defendidos pelo OX (explicite, dentro do possível,
com exemplos concretos)? 

5. De que forma tem tomado conhecimento desses valores (painel, reunião, intranet, outros)?

6. Já, alguma vez, foi solicitada a sua opinião sobre determinados valores vigentes na organiza-
ção?

SIM NÃO

Em caso afirmativo, explicite os valores em causa e a forma como deu o seu contributo nesta
questão.

7. No seu entender, quais os objectivos estratégicos do Departamento32 onde desempenha
funções?
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31 Adiante designado por OX ou Organização.
32 Adiante designado por DX ou Departamento.
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Sub-critério 1.3

8. No quadro que se segue, são equacionadas várias acções que caracterizam a actividade de
liderança. Classifique cada uma dessas acções de liderança relativamente ao seu gestor de
topo, colocando um X na coluna que melhor exprime a sua opinião neste domínio, correspon-
dendo o nível 1 à discordância em absoluto e o 5 ao nível máximo de concordância com
o factor.

Se não puder pronunciar-se acerca de qualquer daquelas acções, por desconhecer se a
referida acção se aplica ou não a este caso específico, marque a sua resposta na coluna
“Desconheço”.

O gestor de topo …

DISCORDO CONCORDO
ACÇÕES DESCONHEÇO PLENAMENTE 2 3 4 PLENAMENTE EXEMPLOS

(1) (5)

Lidera através do
exemplo.

Demonstra empenho
no processo de
mudança.

Aceita críticas
construtivas.

Aceita sugestões
de melhoria.

Delega competências
e responsabilidades.

Estimula a iniciativa
das pessoas.

Encoraja a confiança
mútua e o respeito.

Assegura o
desenvolvimento
de uma cultura
de mudança.

Promove acções
de formação.

Reconhece e
premeia os esforços
individuais e das
equipas.

Adequa o tratamento
dado às pessoas,
às necessidades e
às situações em
causa.



Critério 2: Planeamento e estratégia

Sub-critério 2.2

9. Alguma vez participou no processo de elaboração do plano de actividades do OX? Em caso
afirmativo, em que consistiu esse contributo, especificamente?

10. No processo de definição do planeamento e estratégia considera que foram atendidas as
suas necessidades e expectativas? Justifique, dentro do possível, a sua resposta. 

Sub-critério 2.3

11. Foi solicitada a sua opinião relativamente ao estabelecimento dos objectivos e prioridades
do DX? Houve negociação? Considera que a sua opinião foi importante?

Critério 3: Gestão das pessoas

Sub-critério 3.2

12. Quando iniciou funções no DX beneficiou de:

GESTÃO DO RECRUTAMENTO SIM NÃO

Manual de acolhimento

Formação inicial 

13. No que respeita à gestão e desenvolvimento de carreiras no seu OX, de quais é que bene-
ficiou?

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS SIM NÃO

Mobilidade interna

Mobilidade externa

Formação para aquisição de novas
competências
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Formação complementar para actualização
de competências.

Política de pessoal que permita o
desenvolvimento do criativo das pessoas.

Documentação técnica da actividade do
DX divulgada aos colaboradores.

14. Em que tipo de acções participou nos últimos cinco anos?

DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES E COMPETÊNCIAS SIM NÃO

Formação sobre Qualidade.

Desenvolvimento de aptidões e capacidades
interpessoais para lidar com os cidadãos/clientes.

Formação profissional no posto de trabalho.

Formação através do e-Learning.

Sub-critério 3.3

15. Já alguma vez avaliou o seu Chefe directo?

SIM NÃO

No caso de resposta afirmativa, de que forma e com que periodicidade? 

16. Considera que a sua avaliação teve repercussões positivas ao nível da gestão no DX?
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NÃO, TEVE REPERCUSSÕES
NEGATIVAS

SIM, TEVE REPERCUSSÕES
POSITIVAS

NÃO SURTIU EFEITOS, NEM
POSITIVOS, NEM

NEGATIVOS

1 2 3

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS SIM NÃO



17. Considera que tem autonomia necessária para desempenhar as suas funções actuais?

Justifique a sua resposta, apontando as razões que lhe permitem afirmar a existência ou não de
autonomia nas suas funções.

18. Tem competência para assinar os documentos abaixo identificados, quando os mesmos são
feitos por si?

DOCUMENTOS SIM NÃO

Informação de Serviço

Nota Interna

Circular

Fax

Ofício

Trabalho realizado individualmente

19. O seu Chefe tem delegado em si a responsabilidade pela execução de tarefas? 

1 2 3

Em caso afirmativo, em que circunstâncias?

20. Em que medida considera que existam os mecanismos abaixo identificados, no seu DX?
Considere o nível 1 correspondente ao nível nulo de aplicação do factor e o nível 5
referente ao nível máximo de aplicação.
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NÃO, TENHO AUTONOMIA
SUFICIENTE

TENHO AUTONOMIA
SUFICIENTE

TENHO ALGUMA
AUTONOMIA, MAS NÃO A

SUFICIENTE

1 2 3

NUNCA SEMPREALGUMAS
VEZES



Exemplo: “Negociação com as pessoas sobre os objectivos do DX”. Se não existe,
classifique em 1, se existe de forma absoluta e satisfatória classifique no nível 5.

NÃO SE APLICA-SE
DESCONHEÇO APLICA 2 3 4 TOTALMENTE

(1) (5)

Negociação com as pessoas

sobre os objectivos do DX.

Cultura de abertura, não

hierárquica, de comunicação

e diálogo.

Sistemas de sugestões ou

de participação para recolha

de contributos para os

processos de melhoria.

Grupos de Qualidade/

/Círculos/Grupos de trabalho

para identificação de processos

críticos e desenvolvimento

de soluções.

Participação activa das

pessoas através de

instrumentos de comunicação

interna (ex.: newsletter).

Envolvimento das pessoas

na concepção dos processos.

Envolvimento das pessoas

na identificação e

implementação dos

processos de melhoria.

Consenso entre colaboradores

e gestor sobre os objectivos

a atingir do DX.

Muito obrigado pela sua colaboração.
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Questionário de satisfação para cidadãos/clientes33

Identificação da Organização:

Data: 

A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, é o
principal compromisso estabelecido na nossa organização.

Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas e oferecer um
atendimento cada vez mais eficaz.

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua
opinião pessoal e sincera. 

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço de Qualidade

Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:

1 = Muito Insatisfeito; 2 = Insatisfeito; 3 = Nem Satisfeito, Nem Insatisfeito; 4 = Satisfeito e
5 = Muito Satisfeito.

1. 

2.

3.

4

5

6

7.

8.

9.

10.

Modo de prestação do serviço34.

Tempo de resposta às solicitações.

Cortesia e igualdade do
atendimento.

Receptividade.

Simplificação dos formulários
(clareza da linguagem,
acessibilidade, facilidade de
preenchimento).

Clareza da informação.

Acessibilidade à informação.

Atendimento telefónico.

Eficácia da Linha Azul.

Terminais de acesso descentrali-
zado aos serviços (Ex.: PACs;
Lojas do Cidadão, Quiosques, etc.)

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

33 Este questionário deve ser adoptado ao contexto organizacional.
34 Importa referir de forma individualizada os serviços/produtos produzidos pela organização ou departamento que

está a ser avaliada(o).

Indicador
O que falta para que o seu grau de

satisfação seja 5?
N.°



Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

Indicador
O que falta para que o seu grau de

satisfação seja 5?
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11. 

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Horários de abertura e tempos de
espera.

Localização (proximidade de trans-
portes públicos, estacionamento,
etc.).

Serviços disponíveis on-line.

Informação on-line disponível no

website.

Contacto por via electrónica.

Resposta às solicitações por cor-

reio electrónico.

Variedade de formulários disponí-

veis no Website.

Envio directo de formulários por
via electrónica.

Meios de pagamento acessíveis

(ex.: Multibanco).

Sistemas automatizados e inter-

activos de divulgação das activi-

dades.

Aplicação de medidas correctivas
em função das sugestões e re-
clamações dos cidadãos.

Tempo de resposta às reclama-

ções.

Satisfação global com o desem-

penho da organização/departa-

mento.

Envolvimentos dos cidadãos na
concepção dos produtos e ser-
viços e no processo de tomada de
decisão.

Incentivos aos utentes para se
organizarem (ex.: comissões de
utentes).

Alguma vez foi questionado(a) sobre o tipo de serviços/produtos que deseja?

Observações:

Muito obrigado pela sua colaboração.
Identificação (opcional): 
Idade: Sexo: Profissão: Habilitações:estionário35

de satisfação para serviços/clientes3
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Questionário35 de satisfação para serviços/clientes36

Identificação da Organização:

Data: 

Uma organização pública de qualidade tem como parte integrante do processo de auto-
-avaliação a auscultação das necessidades e do nível de satisfação dos seus clientes internos,
isto é, a auscultação dos Departamentos e Divisões que beneficiam, de alguma forma, da
actividade do serviço objecto de avaliação. 

O serviço ao cliente interno traz benefícios para todos os envolvidos. Num primeiro momento
permite a melhoria das relações de trabalho e de ambiente entre departamentos, mas,
sobretudo, resulta numa melhoria substancial e qualitativa do serviço prestado ao cliente
interno e, consequentemente, ao cliente externo. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se
apenas a sua opinião pessoal e sincera. 

Este questionário é de natureza confidencial e anónima.

A sua colaboração é fundamental para o sucesso deste projecto!

35 Este questionário deve ser adaptado ao contexto organizacional.
36 Especificar o serviço/cliente da organização que está a ser avaliada. Pode ser um departamento da própria

organização ou um organismo externo.
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Ao preencher o questionário tenha em conta o grau de satisfação:

1 = Muito Insatisfeito; 2 = Insatisfeito; 3 = Pouco Satisfeito; 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito

37 Importa referir de forma individualizada os serviços/produtos produzidos pelo Organismo.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Modo de prestação do serviço X37.

Tempo de resposta às solicitações.

Cortesia no atendimento.

Acessibilidade à informação.

Qualidade da Informação disponi-
bilizada. 

Meios expeditos na prestação do
serviço (ex.: uso das TIC) .

Atendimento telefónico.

Atendimento por e-mail.

Processos expeditos na resposta
às solicitações.

Resultados do serviço/produto.

Avaliações periódicas para aferir
o índice de satisfação. 

Consulta aos clientes (participa-
ção em decisões, melhorias ao
serviço, etc.).

Satisfação global com o desem-
penho da organização/departa-
mento que está a ser avaliada(o).

Observações:

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

Este questionário depende do tipo de serviços/produtos prestados aos outros Departamentos
(internos ou externos) à organização, pelo que têm de ser especificados os indicadores que
caracterizam os serviços/produtos em termos de requisitos dos clientes (o seu ponto óptimo de
satisfação).

Muito obrigado pela sua colaboração.

Indicador N.° 
O que falta para que o seu grau de

satisfação seja 5
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Questionário de satisfação dos colaboradores38

Identificação da Organização:

Data: 

Instruções de resposta ao questionário:

Este questionário versa um conjunto de temáticas relativas ao modo como o colaborador
percepciona a organização de modo a aferir o grau de satisfação com a organização e de
motivação sobre as actividades que desenvolve.

É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim
é possível à sua organização apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se
apenas a sua opinião pessoal e sincera. 

Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é efectuado de
uma forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que significa que o
anonimato do colaborador é respeitado. 

Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação:

1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.

Indicador

Imagem global da organização.

Desempenho global da organização.

Papel da organização na sociedade.

Relações da organização com os cida-
dãos e a sociedade.

Nível de envolvimento das pessoas na
organização e na respectiva missão.

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

O que falta para que o seu grau de
satisfação seja 5?

38 Este questionário deve ser adaptado ao contexto organizacional.

Satisfação global
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Aptidão da gestão de topo e intermédia
para comunicar.

Aptidão para conduzir a organização.

Manual de procedimentos.

Sistema de avaliação de desempenho,
relativamente aos objectivos fixados.

Sistema de recompensas dos esforços
individuais e de grupo.

Concepção dos processos da organização.

Postura da organização face à mudança
e à modernização.

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

O que falta para que o seu grau de
satisfação seja 5?

Satisfação com a gestão e sistema de gestão

Disposição e distribuição do espaço no
local de trabalho. 

Atmosfera de trabalho e a cultura da or-
ganização.

Tratamento dado às questões sociais e
ambientais.

Actividades sociais (desportivas e re-
creativas).

Flexibilidade do horário de trabalho e a
possibilidade de conciliar o trabalho com
a vida familiar e assuntos pessoais.

Gestão da igualdade de oportunidades e
igualdade de tratamento, na organização.

Forma como a organização lida com os
problemas pessoais dos colaboradores.

Equipamentos informáticos disponíveis.

Software disponível.

Equipamentos de comunicação disponí-
veis.

Condições de higiene.

Condições de segurança.

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

O que falta para que o seu grau de
satisfação seja 5?

Satisfação com as condições de trabalho

Indicador 

Indicador 
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Serviços de refeitório e bar.

Serviços sociais (assistência médica e

de enfermagem, apoio nos gastos com a

saúde, ensino, etc.).

Indicador

Acções de formação realizadas.

Oportunidades para desenvolver novas
competências.

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

O que falta para que o seu grau de
satisfação seja 5?

Satisfação com o desenvolvimento da carreira e das competências

Indicador

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

O que falta para que o seu grau de
satisfação seja 5?

Satisfação com as condições de trabalho

Indicador

Envolvimento nos processos de tomada
de decisão.

Envolvimento em actividades de melho-
ria.

Mecanismos de consulta e diálogo entre
colaboradores e gestores.

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

O que falta para que o seu grau de
satisfação seja 5?

Envolvimento activo na organização

Ao preencher este quadro tenha em conta que o grau de motivação:

1 = Muito desmotivado e 5 = Muito motivado.

Motivação para aprender novos métodos
de trabalho.

Motivação para desenvolver trabalho em
equipa.

Indicador

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

O que falta para que o seu grau de
satisfação seja 5?

Níveis de motivação



Indicador

Motivação para participar em acções de
formação.

Motivação para participar em projectos
de mudança na organização.

Motivação para sugerir melhorias.

Grau de
Satisfação

1 2 3 4 5

O que falta para que o seu grau de
motivação seja 5?

Níveis de motivação

Muito obrigado pela sua colaboração.
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CAPÍTULO VIII

GLOSSÁRIO
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Glossário

Análise SWOT

Análise dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades (vantagens potenciais) e
das ameaças (dificuldades potenciais) de uma organização.

Atributo

Por definição, atributo é a propriedade essencial de uma substância. No que respeita à
análise da função os atributos referem-se a construtos psicológicos ou características
pessoais de um indivíduo, determinados com base nas tarefas da função, e que são
condição necessária, mas que poderão não constituir requisitos suficientes para que o
mesmo apresente as competências comportamentais que determinam o sucesso.

Auditoria

Acto de apreciação independente que visa avaliar as actividades e resultados de uma
organização. As auditorias mais comuns são: auditoria financeira, auditoria operacional,
auditoria às TIC, auditoria de gestão, etc. Existem 3 níveis de controlo das actividades:

— Controlo interno feito pela gestão;

— Auditoria interna feita por uma unidade independente da organização.

Entre outras funções deve controlar a eficácia da gestão interna;

— Auditoria externa realizada por uma entidade externa independente.

Avaliação

Acto de apreciar os resultados da acção, de forma a averiguar a sua relação com os
objectivos fixados, os recursos consumidos e os impactos produzidos sobre a realidade,
bem como de examinar se os mesmos resultados poderiam ter sido obtidos a um menor
custo.

Balanced Scorecard

É uma técnica para avaliar uma organização, através da utilização de indicadores, a partir
de diferentes estratégias. Este modelo implica que haja coordenação entre os objectivos de
curto e de longo prazo, entre a estabilidade e a mudança, assim como entre os processos
internos e as relações com as partes interessadas exteriores à organização.

Benchmark

Padrão de excelência (ou indicador) que serve como guia de referência.



Benchmarking

Técnica ou processo sistemático de comparação de resultados e processos organizacionais
entre duas ou mais organizações. O objectivo é que, através da aprendizagem sobre
melhores práticas, estas sejam aplicadas, bem como sejam alcançados os mesmos níveis
de desempenho ou superiores. Pode desenvolver-se dentro da mesma organização, entre
alguns dos seus departamentos (benchmarking interno), ou entre diferentes organizações a
nível nacional ou internacional.

Benchmarking estratégico

O benchmarking estratégico é utilizado quando as organizações procuram melhorar o seu
desempenho global, através da análise de estratégias de longo prazo e iniciativas gerais que
tenham conduzido ao sucesso. Envolve a comparação de aspectos fundamentais, tais como
competências essenciais, desenvolvimento de novos produtos e serviços, alteração na
conjugação das actividades ou melhoria da capacidade para lidar com mudanças no
ambiente da organização.

Benchmarking de processo e resultados

O Benchmarking de processos compara actividades e processos. O benchmarking de
resultados compara resultados, impactos e outros indicadores de resultados tal como a
qualidade, eficiência e eficácia de custo. Em ambos os casos, o objectivo é melhorar
operações e processos críticos específicos. Existe complementaridade entre o
Benchmarking de processos e resultados, sendo os dois habitualmente necessários para se
chegar a conclusões sobre a melhor prática.

Bottom-up

Direcção do fluxo de informação ou das decisões, no seio de uma organização, dos níveis
hierárquicos mais baixos para os níveis hierárquicos mais altos. O oposto designa-se por
top-down.

Brainstorming

Técnica usada para maximizar a geração de ideias, num curto período de tempo,
provenientes de um grupo de pessoas, tendo normalmente em vista identificar causas ou
soluções de um problema, ou desenvolver inovações (produtos, processos, métodos de
trabalho). Consiste em estimular e reunir ideias dos participantes da reunião, sem nenhuma
preocupação crítica, até que se esgotem todas as possibilidades.

Carta da qualidade

Instrumento onde é formalizado um compromisso de actuação entre uma organização
pública e os seus clientes. Inclui aspectos como a missão, a política e avaliação da
qualidade, mecanismos de reclamação e de auto-regulação.

220



Capacidade institucional

Capacidade da organização, através dos seus recursos (humanos, físicos, tecnológicos,
etc.) em chegar aos resultados a que se propõe, ao menor custo, satisfazendo os seus
clientes.

Certificação (ISO 9001)

Procedimento que valida a conformidade de um sistema de qualidade com a norma
ISO 9001, por um organismo competente e independente. Atribui uma garantia escrita de
que um produto, processo, serviço ou sistema está em conformidade com os requisitos
especificados.

Cidadão/cliente

São os beneficiários das actividades, produtos e serviços prestados pelos organismos
públicos. No sector público, podem coincidir ou não com o conceito de cidadãos, consoante
as organizações do sector público prestem serviço directo (nesse caso aos clientes) ou
apenas regulem o contexto no qual a vida económica e social é conduzida (no qual se
movem os cidadãos).

Num processo de auto-avaliação, existem dois conceitos distintos de clientes, que variam
consoante o posicionamento do serviço em avaliação numa estrutura mais ou menos vasta,
a saber:

Clientes internos — colaboradores do serviço em auto-avaliação, e, no caso da
avaliação ocorrer sobre uma estrutura ampla, com Departamentos e Divisões, estas
estruturas micro também serão clientes internos.

Clientes externos — cidadãos individualmente considerados, empresas, associações,
etc., assim, como os outros departamentos que façam parte da mesma estrutura macro
em que se insere o serviço analisado.

Círculos de qualidade

Ou Círculos de Controlo de Qualidade (CCQ) são grupos restritos (6 a 12 colaboradores
voluntários) que se reúnem periodicamente (de preferência semanalmente) para decidir e
resolver problemas que afectam as suas actividades comuns de trabalho.

Código deontológico

Conjunto de regras de conduta e recomendações para um certo grupo profissional ou
organização. Pode também ser aplicado a actividades específicas, como a auditoria e o
benchmarking.

Colaboradores

Todas as pessoas que trabalham num organismo público (funcionários, agentes,
contratados, prestadores de serviços).
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Competência

É a capacidade produtiva de um indivíduo, que é definida e medida em termos de
performance num determinado contexto laboral, e não apenas com base nos conhe-
cimentos, habilidades, aptidões e atitudes. As competências estão fortemente ligadas
a comportamentos observáveis e são uma forma de expressar os objectivos, a cultura e os
valores de uma organização em termos de comportamentos esperados. Assim, competência
não é a probabilidade de sucesso na execução de um trabalho — é uma real e demonstrada
capacidade e relaciona-se directamente com indicadores de sucesso e uma eficácia de nível
superior.

Custo-eficácia

É a relação entre os efeitos pretendidos pelos objectivos da organização e os custos —
incluindo os custos sociais — para obtê-los. Ver também eficácia.

Curto prazo

Refere-se geralmente a períodos de 6 meses a 2 anos.

Delegação

Permissão do exercício de competências por outra pessoa que não o seu titular originário.

Desempenho

Medida das realizações alcançadas por um indivíduo, equipa, organização ou processo.

Diagnóstico

Identificação do estado da organização. Estabelece a diferença entre os resultados
alcançados pela organização e as expectativas dos seus clientes.

Downsizing

Redução de níveis hierárquicos na organização para focalizar as operações na sua essência
(competências CORE), aproximando os níveis operacionais da alta direcção. O essencial é
mantido e o acessório é transferido para terceiros (Outsourcing).

Economia

A expressão economia refere-se, neste contexto, à poupança de recursos financeiros. Não
tem qualquer relação com resultados ou objectivos.



Efeito de Halo

Uma vez formada uma primeira impressão positiva ou negativa do indivíduo num
determinado domínio, esta avaliação tende a estender-se a outros domínios não
relacionados. Por exemplo, quando conhecemos alguém simpático, não teremos
dificuldades em “ver obviamente” que é um indivíduo honesto, inteligente, afável, etc.

Eficácia

É a relação entre o objectivo definido e o impacto ou resultado alcançado.

Eficiência

É a relação entre os produtos/serviços obtidos e os recursos consumidos para o efeito. A
produtividade pode ser medida de forma a permitir a inclusão quer dos custos de todos os
factores de produção (produtividade total dos factores) quer dos custos de um factor
específico (produtividade do trabalho ou produtividade do investimento).

Empowerment

É o processo pelo qual se atribui influência ou poder acrescido às pessoas (cidadãos ou
colaboradores), designadamente através do envolvimento no processo de decisão,
concedendo autonomia, etc.

Estratégia

Um plano de acção para cumprir os objectivos de uma organização.

Ética

Na sua definição mais simples é o respeito pelos outros, o que se traduz na satisfação das
necessidades e expectativas dos clientes dos serviços públicos, pela eficiente utilização dos
recursos públicos, pela responsabilização, colaboração e boa-fé no exercício da actividade
administrativa tendo em vista o interesse da comunidade.

Evidência

Suporta a existência ou veracidade de algo. As evidências podem ser obtidas através de
pesquisa documental, observação, medição ou consenso. A pesquisa documental constitui
o suporte por excelência num exercício de auto-avaliação. 
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Excelência

Objectivo de qualquer organização pública (e privada), que se materializa através de
práticas de gestão baseadas num conjunto de conceitos fundamentais que incluem:
orientação para os resultados, focalização no cliente, empenhamento da liderança,
adequação dos processos, envolvimento das pessoas, melhoria contínua e inovação,
parcerias com benefícios mútuos e responsabilidade pública.

Factor crítico de sucesso

Actividades ou resultados-chave em que o bom desempenho é essencial para o sucesso da
organização.

Follow-up

Implementado na sequência de um processo de auto-avaliação e de introdução de
mudanças na organização, o follow-up serve para medir os objectivos atingidos e a partir daí
lançar novas iniciativas bem como ajustar a estratégia e o planeamento ao novo contexto.

Formação profissional

Processo global e permanente através do qual os funcionários e agentes adquirem e
desenvolvem capacidades ou competências que possibilitem simultaneamente a adopção
dos comportamentos adequados ao desempenho profissional e à valorização pessoal e
profissional.

Fornecedores

Aqueles que fornecem qualquer tipo de input, ideias, conhecimentos ou recursos aos
processos da organização. Não confundir com parceiros.

Gestão da mudança

A gestão da mudança implica saber gerar as mudanças necessárias numa organização e
dominar a dinâmica da mudança, ou seja, incentivar, preparar, implementar e avaliar a
mudança.

Gestão das pessoas

Forma como a organização consegue que cada trabalhador desenvolva todo o seu potencial
criativo, e use as suas capacidades e conhecimentos na prossecução dos objectivos do
serviço.
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Gestão dos processos 

Forma como a organização concebe, gere e melhora os seus processos de modo a apoiar
e inovar a política e estratégia definidas, a garantir a plena satisfação e a gerar mais-valias
para os seus clientes e outras partes interessadas. Na prática pretende-se eliminar as
barreiras hierárquicas e departamentais, promovendo a integração e eficiência no resultado
final.

Gestão da qualidade

Aspecto da função geral de gestão que corresponde ao processo de definição de princípios
e responsabilidades que colocam em prática os objectivos relacionados com a Qualidade,
assim como o desenho e implementação de processos e recursos para atingir estes
objectivos.

Governantes

Membros do governo (ministros e secretários de Estado) que definem as orientações,
mandatam e controlam as organizações da administração pública.

Impacto na sociedade

Resultados da organização face à satisfação das necessidades e expectativas da
comunidade (local, nacional ou internacional). Inclui a percepção que a sociedade tem da
forma como a organização trata as questões ligadas à qualidade de vida, ambiente,
preservação dos recursos naturais, bem como o relacionamento da organização com as
autoridades e organizações que regulam e condicionam a sua actividade.

Indicador

Medida indicativa de algum fenómeno, isto é, não mede o fenómeno tal como se apresenta
mas mede-o indirectamente.

Indicadores-chave de desempenho 

Medidas específicas de desempenho que traduzem a performance nas áreas críticas da
organização. Podem ser financeiras ou não financeiras, podendo ainda relacionar-se
directamente com a política e estratégia, processos críticos, pessoas, etc.

Indicadores de gestão

Medem a economia, eficiência e eficácia. Possibilitam a identificação e a medição das
disfunções que as organizações possam apresentar, através da análise dos desvios entre o
planeado e o alcançado (exemplo: grau de realização do Plano de Actividades).
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Indicador de percepção

Medida subjectiva sobre um fenómeno, por exemplo, a percepção do cliente sobre a
qualidade de um produto ou de um serviço.

Inovação 

Introdução de novos métodos e novas formas de organização. O que na prática se traduz
em novos produtos, serviços, processos, sistemas e interacções sociais.

Inquérito

Técnica de recolha de opiniões, comportamentos e conhecimentos, que pode ser realizada
através de questionários e/ou de entrevistas, junto das pessoas ou grupos específicos.

Input (entrada)

Qualquer tipo dos recursos utilizados para a produção de produtos ou serviços.

ISO 9000

Standard internacional de garantia da qualidade. As normas da família ISO 9000 foram
desenvolvidas para apoiar as organizações, de qualquer tipo e dimensão, na implementação
e gestão de sistemas da qualidade eficazes. A ISO 9000 descreve os fundamentos de
sistemas de gestão da qualidade; a ISO 9001 especifica os requisitos de um sistema de
gestão da qualidade; a ISO 9004 fornece as linhas de orientação para a melhoria de
desempenho e a ISO 19011 dá orientação para a execução de auditorias a sistemas de
gestão da qualidade.

Liderança

Como os dirigentes desenvolvem e prosseguem a missão e visão, e desenvolvem os valores
necessários para sustentar, a longo prazo, uma cultura de excelência do serviço público, e
os implementam na organização através de acções e comportamentos adequados, e estão
pessoalmente envolvidos em garantir que o sistema de gestão é desenvolvido e imple-
mentado.

Liderança da equipa

Processo de influência que afecta a interpretação dos eventos pelos seguidores, a escolha
dos objectivos do grupo, a organização das actividades para o alcance dos objectivos, a
manutenção das relações de cooperação e espírito de equipa e a obtenção de apoio de
pessoas exteriores ao grupo ou à organização.
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Longo prazo

Refere-se geralmente a períodos de cinco a dez anos ou mais.

Manual da Qualidade

Documento onde constam todas as políticas, orientações e compromissos para a
implementação do sistema da qualidade, fixando objectivos, padrões e procedimentos. A
sua estrutura pode incluir a Política da Qualidade, o Sistema de Gestão da Qualidade e os
objectivos e procedimentos por produto ou processo.

Mapa de processo

Representação gráfica da sequência de procedimentos que ocorrem num processo.

Mapa de relações Interinstitucionais

Representação gráfica que identifica a rede de relações inter-institucionais críticas de uma
dada organização, o modo como funcionam, e o seu enquadramento legal. Deve identificar
as entidades do universo institucional e a sua quota de responsabilidade no alcance dos
resultados da organização.

Médio prazo

Refere-se geralmente a períodos de dois a cinco anos.

Meios

Respondem à questão como a organização alcança os seus resultados, através da
liderança, política e estratégia, gestão das pessoas, processos e recursos.

Melhores práticas

Utilização de métodos ou iniciativas que conduzem a organização a um desempenho
excepcional. Trata-se de um conceito relativo uma vez que pode significar a adopção de
práticas de gestão inovadoras ou interessantes, as quais foram identificadas através do
benchmarking. Por vezes, é preferível utilizar a expressão “boa prática” quando não é
possível assegurar que não existe uma melhor.

Melhoria contínua

Técnica de mudança organizacional, que envolve toda a organização (colaboradores e
dirigentes) no esforço de melhoria dos processos de trabalho tendo em vista a qualidade dos
serviços, a economia de recursos e de tempo.



Meta

Grau de resultados que se pretende alcançar em termos de qualidade, eficiência, impacto,
etc. Pode ser desdobrada em objectivos pelo nível político ou pela organização.

Missão 

Declaração que descreve os propósitos ou a razão de ser de uma organização. Tem de ser
expressa em termos de resultados para o cliente e ser conhecida de todas as partes
interessadas da organização (clientes internos e externos, líderes, colaboradores,
parceiros).

Motivação (dos colaboradores)

Característica que determina o desempenho dos colaboradores. É determinada por um
conjunto de factores que vão desde a política de RH, ao reconhecimento do desempenho,
ao ambiente entre colegas, ao modelo de liderança e à adequação das características
pessoais às funções que estão confiadas na organização. Quando a organização está num
processo de mudança torna-se imprescindível detectar o grau de interesse e predisposição
individual para voluntariamente aderirem aos princípios e procedimentos da Qualidade.

Objectivo

Alvo ou meta que deve ser fixado pelo organismo como realizável num determinado período
de tempo e susceptível de ser avaliado. Deve ser quantificado em termos de realizações
objectivas.

Objectivos de curto prazo

Objectivos que podem ser realizados a curto prazo, geralmente, em menos de um ano.

Objectivos estratégicos

São objectivos globais e amplos, situados a médio/longo prazo e relacionados com a
organização como um todo.

Objectivo operacional

A formulação mais concreta de um objectivo ao nível da unidade. Um objectivo operacional
pode ser imediatamente transformado num conjunto de actividades.

Oportunidades de melhoria

Constituem as acções de melhoria a empreender, identificadas com base nos pontos fracos
da organização detectados através do exercício de auto-avaliação. 
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Organização de serviço público

É qualquer instituição, organização de serviço ou sistema, sob direcção política e controlada
por um governo eleito (nacional, regional ou local). Inclui as organizações que lidam com o
desenvolvimento de políticas e aplicação da lei, isto é, matérias que não poderiam ser
consideradas estritamente como serviços.

Output (saída)

É o resultado imediato da produção, que pode incluir bens ou serviços. No entanto, há que
ter em conta a distinção entre saídas intermédias e finais. No primeiro caso os produtos ou
serviços são fornecidos por um departamento a outro departamento, da mesma
organização; no segundo caso, a saída tem como destinatário uma entidade externa à
organização.

Parceria

Designa a colaboração com outra parte, numa base comercial ou não comercial, visando um
objectivo comum.

Partes interessadas

Designa todos aqueles que têm um interesse, financeiro ou não, nas actividades da
organização, por exemplo os cidadãos/clientes, os trabalhadores, o público em geral, as
agências de inspecção, os media, os fornecedores, etc. Os dirigentes políticos, tais como o
Governo, representado por dirigentes eleitos (ou nomeados), e os gabinetes ministeriais,
são também partes interessadas. Nem todas as partes interessadas estão em situação de
igualdade.

Perfil de exigências 

Resulta de uma análise do posto de trabalho orientada para os atributos da função e refere-
-se ao conjunto de condições de base, para o desempenho de determinada função, tais como:
formação e experiência profissional, aptidões, traços de personalidade, etc., susceptíveis de
ser avaliados e medidos instrumentalmente, e que são condição necessária, mas não
suficiente, para uma efectiva performance em determinada função.

Planeamento e estratégia

Modo como a organização implementa a sua missão e visão através de uma estratégia clara
orientada para todas as partes interessadas, e suportada por políticas, planos, metas,
objectivos e processos adequados. 

Política

É a combinação entre um objectivo e os meios para a sua prossecução.
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Política da qualidade

Conjunto de orientações e objectivos gerais de uma organização relacionados com a
qualidade, expressos formalmente pela gestão de topo. A política da qualidade proporciona
o enquadramento para estabelecer e rever os objectivos da qualidade.

Procedimento

Forma específica e definida de executar uma actividade ou um processo.

Processo

Conjunto de procedimentos que transformam as entradas em resultados ou impactos, e
deste modo acrescentam valor. A natureza dos processos nos serviços públicos pode variar
entre as actividades relativamente abstractas, tais como as que apoiam o desenvolvimento
das políticas ou a regulação das actividades económicas, até actividades muito concretas
de prestação do serviço.

Produtividade

Capacidade de fazer o máximo com o menor custo, ou seja, garantir a máxima eficácia e
eficiência na organização.

Qualidade

A qualidade é o conjunto de propriedades e características, de um bem ou serviço, que lhe
confere capacidade para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos clientes. Pode
ser medida directamente, em função de um determinado padrão, ou indirectamente pela
apreciação ou impacto do cliente/cidadão. A Gestão pela Qualidade Total (TQM) focaliza-se
nos procedimentos e processos que são considerados essenciais para a promoção da
qualidade.

Reengenharia de processos

Mudança ou melhoria que envolve um repensar radical da forma como a organização gere
o seu negócio (processos, canais de comunicação, interacção com as partes interessadas,
marketing, outros), incluindo a pertinência ou não de algumas das suas actividades.

Rede

Sistema informal de ligação das pessoas ou organizações sem linha normativa de comando.
Os membros da rede muitas vezes partilham valores e interesses.
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Reserva de produtividade

Traduz-se na diferença entre o desempenho da organização e o grau máximo de satisfação
dos clientes, internos e externos. Obtém-se mediante a realização de um diagnóstico à
organização, para aferir em que aspectos esta não está a utilizar em pleno a sua capacidade
institucional.

Resistência

Conduta que tem a intenção de manter o status quo, face às pressões que são feitas para
o alterar.

Resultados de desempenho-chave

Traduzem o êxito, expresso em resultados mensuráveis, do desempenho da organização na
concretização dos objectivos planeados (a curto e longo prazo), na gestão criteriosa dos
recursos financeiros disponíveis e na satisfação das necessidades e expectativas de todos
aqueles que têm interesse (financeiro ou outro) na organização.

Resultados para o cidadão/cliente

O que a organização alcança para os seus clientes, designadamente em relação às suas
necessidades, exigências e expectativas. A satisfação do cidadão/cliente ou a boa vontade
para pagar o serviço comprovam-no.

Resultados relativos às pessoas

Aquilo que a organização alcança em relação à satisfação dos seus clientes internos.
Pressupõe que a organização desenvolveu indicadores que permitam compreender, prever
e melhorar a satisfação e participação dos seus colaboradores. Este critério está
directamente relacionado com as acções desenvolvidas pela organização no âmbito da
gestão das pessoas.

Serviço público

Organismo da administração pública cuja acção permite a disponibilização de um produto
(bem ou serviço) dirigido à colectividade.

Sistema de qualidade

Organização da estrutura, das responsabilidades, dos procedimentos, dos processos e dos
recursos para pôr em prática a gestão da qualidade. Estabelece um conjunto de critérios e
de princípios, utilizados pelos dirigentes e pelo pessoal, para garantir a boa comunicação
entre os clientes e a organização.
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Tarefas

Conjunto de operações, de natureza executiva, de adaptação e/ou de concepção,
integradas num posto de trabalho, com o fim de atingir um objectivo determinado.

Top-down

Direcção do fluxo de informação ou das decisões, dentro de uma organização, dos níveis
hierárquicos mais altos para os níveis hierárquicos mais baixos. O oposto designa-se por
bottom-up.

TQM (Total Quality Management)

O Sistema de Gestão para a Qualidade Total designa uma filosofia de gestão, focalizada no
cliente, que procura continuamente melhorar os processos através da utilização de
ferramentas de gestão e do envolvimento dos colaboradores em trabalho de equipa.
Existem diversos modelos de TQM, sendo os mais utilizados os seguintes: EFQM, Speyer,
Malcom Baldridge e ISO 9000.

Valor

Este conceito refere-se aos valores monetários, de bem-estar, culturais e morais. Os valores
morais tendem a ser universais, enquanto que os valores culturais podem mudar entre as
organizações e os países. Os valores culturais de uma organização devem estar
relacionados com a respectiva missão. Podem ser diferentes entre organizações sem fins
lucrativos e organizações privadas.

Visão

É o ideal (provavelmente) exequível do que uma organização pretende fazer e alcançar.
Trata-se da projecção da imagem da organização, numa perspectiva de médio e longo
prazo, que representa os resultados alcançados (“fotografia do futuro”).
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