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Sumário Executivo 

1. Introdução 

O 1º Estudo sobre a aplicação da CAF em Portugal – surgiu da necessidade de se obter 
um diagnóstico a respeito da utilização do modelo Common Assessment Framework (CAF) 
na Administração Pública Portuguesa. Para este estudo foi fundamental a participação 
dos utilizadores da CAF. 

2. Objectivos 

O presente estudo tem como objectivos:  

i) Conhecer a forma e o grau em que a CAF está a ser utilizada; 

ii) Aferir o grau de utilidade da ferramenta; 

iii) Avaliar o grau de satisfação dos serviços com o apoio que tem vindo a ser 
prestado, pela DGAP, no que se refere à utilização da CAF; 

iv) Contribuir para a promoção de processos de benchmarking, com base na CAF. 

3. Metodologia 

Para a realização do estudo foi adoptada a seguinte uma metodologia: 

i) Identificação dos utilizadores da CAF; 

ii) Elaboração do questionário que serviu de base ao estudo; 

iii) Envio do questionário aos utilizadores da CAF; 

iv) Recepção dos questionários preenchidos; 

v) Análise quantitativa e qualitativa dos dados; 

vi) Redacção do estudo e sua revisão. 

Na identificação dos utilizadores da CAF foi fundamental a colaboração das Secretarias-
Gerais dos vários Ministérios, dos Governos Regionais das Regiões Autónomas e das 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Estes interlocutores 
identificaram os utilizadores da CAF ao nível da Administração Central, Regional e Local e 
informaram a DGAP quanto ao nome das organizações, contactos e responsáveis pelos 
projectos. 

4. Conclusões 

Uma vez que os resultados deste estudo se destinam, entre outros, a serem divulgados 
pelos organismos, optou-se por apresentar as conclusões num formato que conciliasse, no 
seu manuseamento, as vertentes funcional e informativa. Assim, e uma vez que ele 
encerra uma quantidade de informação substancial, foi seleccionada a mais relevante e 
apresentada em forma de tabela, para uma mais fácil leitura. 
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FACTORES SÍNTEDE DE CONCLUSÕES 

Amplitude de 
aplicação da CAF 
no universo da AP 

De um total de sessenta organizações (60), de que a DGAP teve conhecimento 
que aplicaram a CAF, trinta e nove (39) integram-se na Administração Central, 
o que corresponde a 65,0% do total das organizações que aplicaram a CAF. 
Dentro da Administração Central, sobressaem os Institutos Públicos, com 28,3%, 
seguido das Secretarias-Gerais, com 16,7%. 

Localização das 
organizações em 

estudo 

39 das 60 organizações acima referidas situam-se na região de Lisboa e Vale do 
Tejo (65,0% do total). Oito delas têm serviços em todo o território, com maior 
ou menor grau de dispersão geográfica. 

Abrangência de 
aplicação da CAF 

Do conjunto de 60 serviços e organismos mencionados, foram recebidos 57 
questionários, pelo que o estudo incide sobre este universo.  

Do conjunto de organizações em análise (57), 23 aplicaram a CAF em toda a 
organização, representando 40% do total. Os restantes 34 (60%) respeitam a 
organizações que optaram por uma aplicação da CAF em parte da organização 
(adiante referida como sectorial). A principal razão, apontada pelos serviços, 
para a última opção, tem a ver com a “Necessidade de realizar um projecto-
piloto para aprendizagem”, mencionada por 52,5% dos serviços. 

Interesse na 
aplicação da CAF 

No ano de 2004 verificaram-se 33 aplicações da CAF e em 2005 apenas 26. Se 
tivermos em conta que 18 dos casos, no ano de 2004, se verificaram por 
determinação ministerial, teremos 15 aplicações da CAF em 2004 e 26 
aplicações em 2005, por iniciativa dos serviços. 

Repetição da 
auto-avaliação 

A grande maioria das organizações utilizou a CAF uma vez (52 dos casos). A 
repetição da auto-avaliação, pela segunda vez, verificou-se em 4 serviços, e 
foi aplicada pela terceira vez em apenas uma (1) organização.  

Experiência 
prévia com outros 
instrumentos da 

Qualidade 

Na maioria dos casos (em 56,1% dos serviços), não existia qualquer experiência 
prévia com a utilização de outros instrumentos da Qualidade. Nos casos em 
que este tipo de experiência foi referido, a maior incidência verifica-se em 
relação à Norma ISO 9000, correspondente a 41,7% dos casos de experiência. 

Estrutura de 
qualidade nos 
Organismos 

A grande maioria das organizações (72%) não possuía uma "Estrutura ou Equipa 
de Qualidade", antes da aplicação da CAF. 

Razões para 
aplicação da CAF 

A necessidade de sensibilizar os/as colaboradores/as para as questões da 
Qualidade é mencionada como sendo uma das principais razões que 
impulsionou a aplicação da CAF (em 32,7%). 

Duração do 
processo 

A maior parte dos processos de AA (91.1%), decorreram num período não 
inferior a 30 dias, incidindo a média no período de 31 a 60 dias. 

N.º de elementos 
das equipas  

Verifica-se que, relativamente ao número de elementos das equipas, quer se 
trate de uma aplicação da CAF em toda ou em parte da organização, o número 
mais comum situa-se no intervalo entre 4 a 7 elementos. 

Os grupos 
profissionais nas 

equipas 

A carreira técnica superior é o grupo profissional mais representado dentro das 
equipas. Nos casos da aplicação da CAF em toda a organização, 18 das 23 
equipas integraram, pelo menos, um técnico superior. No caso da aplicação 
sectorial, das 33 equipas, esta representação esteve presente em 30 delas. 

A percentagem de chefias é maior, no caso da aplicação da CAF em toda a 
organização do que nos casos de aplicação sectorial da CAF. (12,6%, para 
25,9%). 

A inclusão de elementos externos à organização diminuiu, nos casos de 
aplicação CAF em toda a organização. 

Os dirigentes nas 
equipas 

Nos casos em que dirigentes integraram as equipas, esta representação, na 
maioria, diz respeito a Chefia de Divisão. De uma maneira geral esta 
representação não constituiu fonte de conflito, antes pelo contrário, foi vista 
como uma relação de compromisso relativamente ao processo de AA.  
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FACTORES SÍNTEDE DE CONCLUSÕES 

Apoio técnico às 
equipas 

A grande maioria das equipas (87,3%) recebeu apoio técnico na fase de 
preparação. Este apoio proveio, essencialmente, de consultores internos do 
próprio serviço, bem como do Ministério. 

Quantos 
receberam 
formação 

Dos 51 processos de avaliação em análise neste item (6 não responderam), na 
quase totalidade dos casos (48), pelo menos uma das pessoas da equipa 
recebeu formação para aplicação da CAF. 

Importância da 
formação 

Quer a equipa tenha beneficiado ou não de formação, a avaliação da 
importância desta no sucesso do processo é referenciada como 
"Imprescindível”.  

Caracterização 
da formação 

recebida 

Na maior parte dos casos (41%), a formação foi ministrada por formadores de 
outros serviços da Administração Pública. Esta formação caracterizou-se, 
essencialmente, por uma formação inicial de sensibilização (35,3%). 

Principais 
obstáculos/ 
dificuldades 
inerentes ao 

processo 

 "Identificar, na organização, iniciativas/práticas que se enquadrem nos 
exemplos apresentados na CAF". 

 “Dificuldade em identificar o âmbito dos critérios". 

 “Insuficientes conhecimentos sobre a temática da Qualidade”. 

 “Difícil conjugação/conciliação das diferentes perspectivas". 

 “Dificuldades em encontrar evidências". 

Principais 
benefícios com a 
aplicação da CAF 

 “A aquisição ou desenvolvimento da consciência de que o conjunto de 
esforços e a partilha de informação são importantes no envolvimento com a 
organização”. 

 “Sistematização e registo das acções realizadas e/ou planeadas”. 

 “Uma clara identificação dos pontos fortes e das oportunidades de 
melhoria”. 

 “Consciência de que existem necessidades, para as quais as boas práticas, 
indiciadas pela CAF, dão resposta”. 

Plano de 
melhorias e sua 
implementação 

Na maior parte dos casos (41), de um total de 49 processos de AA, em análise 
neste item (8 não responderam) foi elaborado um Plano de Melhorias. 

A maior incidência das melhorias (76,3%) racaiu sobre “acções e processos”. 

Em 35,1% dos casos não foram implementadas acções de melhoria. As 
principais razões para tal estão relacionadas com “outras prioridades”. 

Nova aplicação 
da CAF 

A maioria das organizações respondentes (25) estabeleceu períodos de 2 em 2 
anos para a nova aplicação. No entanto, 50% das organizações ainda não havia 
considerado as aplicações subsequentes. 

O que se deseja 
mudar no futuro 

 “Melhor preparação da equipa”; 

 “Melhor selecção dos elementos da equipa”; 

 “Mais tempo para o processo”. 

Apoio prestado 
pela DGAP 

Beneficiaram de apoio 32,8% dos serviços. 

A média da avaliação dos apoios prestados situa-se no nível de 2 (Bom). 
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5. Recomendações 

De entre o conjunto de recomendações para os serviços ou organismos que pretendem 
iniciar ou repetir um processo de auto-avaliação, sobressaem três aspectos fundamentais: 

i) Em primeiro lugar, a necessidade das organizações integrarem, no ciclo de gestão, 
a avaliação dos processos e a avaliação dos resultados alcançados.  

ii) A segunda recomendação relaciona-se com a necessidade de implementação das 
acções de melhoria. A utilização do modelo CAF apenas será útil se, após o 
diagnóstico, as organizações investirem na implementação das acções de melhoria 
identificadas. 

iii) Por fim, sublinha-se a necessidade de formação da equipa de auto-avaliação sobre 
CAF como forma de ultrapassar dificuldades sentidas nos exercícios de 
diagnóstico, bem como para melhorar os produtos da auto-avaliação, 
designadamente o Relatório e Plano de Melhorias.  
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Introdução 

A auto-avaliação das organizações pode ser entendida como “um método de avaliação 

conduzido pela própria organização, baseado num sistema de metas multidimensional e 

que constitui uma base para a gestão estratégica e operacional”. Implica “a utilização de 

um modelo de excelência que contenha um conjunto de critérios que permitam fazer um 

exame global, sistemático e regular das atividades de gestão e resultados da 

organização” (Carapeto e Fátima, 2006:54). 

O modelo de auto-avaliação CAF (Common Assessment Framework - Estrutura Comum de 

Avaliação) foi apresentado em Lisboa, em Maio de 2000, tendo, nessa data, sido assumido 

o compromisso por parte dos Directores-Gerais das Administrações Públicas europeias de 

promover a sua utilização pelos serviços públicos europeus.  

Concebida com o principal objectivo de possibilitar, pela utilização de um modelo de 

análise comum, a melhoria do desempenho por via da comparação de resultados entre os 

serviços públicos europeus e entre serviços públicos a nível nacional, esta ferramenta foi 

construída com características de suficiente flexibilidade e abrangência, que permitem a 

sua utilização em qualquer tipo de organização pública. 

Conforme referem Carapeto e Fátima (2006:58) “A concepção deste modelo de auto-

avaliação baseou-se no princípio segundo o qual seria possível conceber um esquema que 

representasse as características importantes de uma organização pública. Por isso, a CAF 

é um modelo de análise simples, assente numa estrutura de nove critérios que 

correspondem aos aspectos globais focados em qualquer análise organizacional, 

permitindo, assim, a comparabilidade entre organizações”.  

Em Portugal, e desde Outubro de 2002, a Direção-Geral da Administração Pública (DGAP), 

é o serviço responsável pela coordenação, acompanhamento e avaliação das iniciativas de 

divulgação e implementação da CAF na Administração Pública Portuguesa. Para além disso 

a DGAP é a entidade que representa Portugal no Grupo dos Serviços Públicos Inovadores 

(Innovative Public Service Group - IPSG), grupo que coordenou a criação do instrumento e 

que, actualmente, coordena a evolução e disseminação do modelo. 

Desde que a CAF foi apresentada, vários serviços desenvolveram projectos de aplicação do 

modelo. Do contacto formal e informal que a DGAP tem com os serviços, existia a 

percepção de que havia um interesse crescente pela utilização da CAF. Contudo, essa 

percepção até ao presente Estudo, não poderia ser assumida como um dado muito 

evidente. Não obstante entre 2002 e 2005 terem sido realizadas duas avaliações por 

iniciativa do Instituto Europeu de Administração Pública1 (European Institute for Public 

Administration – EIPA), provavelmente devido à metodologia de recolha de informação 

adoptada, foi apurado, nessas avaliações, um universo de utilizadores da CAF aquém da 

realidade existente, conforme nos mostram os dados agora recolhidos. 

Assim, foi sentida a necessidade de conhecer o universo dos utilizadores da CAF em 

Portugal; o grau de utilização do modelo; o modo como se desenvolveram os processos; o 

contexto organizacional subjacente; os obstáculos encontrados, bem como, os benefícios 

sentidos pelas organizações com a aplicação da CAF. 

                                            

1 Os estudos de aplicação da CAF na Europa estão disponíveis em www.eipa.eu 
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A metodologia de recolha de informação desenvolveu-se em três fases: 

1. Identificação dos utilizadores da CAF em Portugal; 

2. Aplicação de um questionário aos utilizadores da CAF; 

3. Análise quantitativa e qualitativa dos dados. 

No processo de identificação dos utilizadores da CAF, a DGAP contou com a colaboração 

imprescindível das seguintes entidades: 

1. Secretarias-Gerais dos vários Ministérios que remeteram à DGAP a informação 

sobre os serviços e organismos da Administração Central que aplicaram, ou que 

têm processos em curso de aplicação da CAF; 

2. Governos Regionais das Regiões Autónomas, os quais identificaram os serviços, dos 

Governos Regionais e das respectivas Administrações Locais, que aplicaram a CAF; 

3. Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional que, após consulta às 

Autarquias Locais, remeteram à DGAP informação sobre o universo de utilizadores 

da Administração Local. 

O processo de identificação da Comunidade CAF decorreu entre Abril e Setembro de 

2005. Após a identificação deste universo a DGAP estabeleceu contacto directo com os 

serviços, tendo remetido aos mesmos, o questionário que serve de base ao presente 

estudo. Esta segunda fase decorreu entre Setembro e Novembro de 2005. 

O questionário utilizado foi construído com base no modelo utilizado pelo EIPA para a 

realização dos estudos sobre a CAF a nível europeu (EIPA, 2003 e 2005), tendo sofrido as 

necessárias adaptações. 

Ao longo da análise dos dados foram identificadas oportunidades de melhoria, na 

construção e estrutura do questionário, as quais serão integradas em futuras avaliações, 

designadamente: 

1. A consideração da possibilidade de existência, em simultâneo, de múltiplas 

equipas de auto-avaliação numa organização; 

2. A avaliação da importânica da aplicação de questionários de diagnóstico e de 

satisfação, como complemento da recolha de evidências, durante a fase de 

diagnóstico das organizações; 

3. Simplificação e uniformação, dentro do possível, da modalidade de resposta às 

diversas questões. 

No geral, com a realização do estudo, pretende-se atender aos seguintes objectivos: 

1. Obter conhecimento da forma e da medida em que a CAF está a ser utilizada e, 

até que ponto, a mesma se revela acessível aos seus utilizadores; 

2. Aferir o grau de utilidade da CAF pelas diversas organizações, tendo em conta os 

fins para que foi concebida; 

3. Avaliar o grau de satisfação dos serviços com o apoio que tem vindo a ser prestado 

pela DGAP neste domínio; 

4. Contribuir para a promoção de processos de benchmarking com base na CAF. 
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Concluímos a introdução deste estudo com uma breve referência ao contexto em que a 

CAF pode ser de grande utilidade.  

Sendo certo que a mudança é um dos principais desafios que as organizações enfrentam, a 

auto-avaliação com o modelo CAF e o benchmarking que a utilização da CAF potencia, 

podem ser instrumentos decisivos na gestão deste processo. 

De acordo com Carapeto e Fonseca (2006:349): 

“A gestão da mudança numa organização pública pode ser definida como o 

conjunto das acções empreendidas no presente para transformar a forma como as 

coisas são feitas, com vista a fazer face aos desafios e às exigências que lhe são 

colocadas num futuro previsível. A particularidade mais importante é talvez o 

facto desta mudança ser uma necessidade contínua para as organizações, povoadas 

de stakeholders com interesses muitas vezes conflituantes. Por isso, actualmente, 

a gestão das organizações, públicas ou privadas, é marcada pelo protagonismo do 

cliente, pela participação das pessoas que nela trabalham, pela gestão da 

mudança e pela melhoria contínua dos processos”.   

Já para Neves (2002) a mudança organizacional pode significar pequenas melhorias ou 

inovação através da introdução de soluções novas, sendo ser definida como (2002:166): 

“O conjunto de medidas de melhoria no estado da “organização/aparelho” 

necessárias para suportar o desenvolvimento estratégico da organização, enquanto 

instituição com uma missão e identidade própria face ao exterior”.  

 

Na gestão da mudança existem factores críticos de sucesso, entre os quais se destaca a 

liderança efectiva, as competências técnicas adequadas e a participação dos diferentes 

actores (Neves, 2002). 

Com o presente estudo, será evidenciado, entre outros, o papel da liderança nos 

processos de auto-avaliação, a participação dos diferentes interlocutores, as 

competências desenvolvidas, as razões que conduziram à aplicação da CAF, os resultados 

alcançados, o que fornecerá pistas relevantes para se compreender a CAF enquanto 

instrumento de gestão da mudança.  

Por fim, através da consulta efetuada aos serviços, a DGAP pretendeu envolver os seus 

clientes na reflexão sobre o apoio que tem prestado aos serviços, recolhendo sugestões de 

melhoria que visam ser inspiradoras para a melhorar a atuação da DGAP neste domínio, 

procurando corresponder os resultados às expectativas dos serviços/clientes.  

NO PERÍODO DE VIVEMOS, DE MUDANÇAS ESTRUTURAIS RÁPIDAS E CONTÍNUAS, OS ÚNICOS LÍDERES 

QUE SOBREVIVEM SÃO OS LÍDERES DA MUDANÇA. 

(Drucker, 2000, cit. Carapeto e Fonseca, 2006:348) 

 



ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA CAF EM PORTUGAL  DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

11 

 

Capítulo I: Caracterização das organizações que aplicaram a CAF 

Inicia-se este estudo com a caracterização das organizações que aplicaram a CAF de que a 
DGAP teve conhecimento no decorrer da pesquisa efectuada. 

Esta análise visa dar a conhecer a tipologia jurídica, a dimensão (nº de colaboradores/as) 
e a localização deste universo, pelo que, neste capítulo, as organizações são consideradas 
no seu todo, independentemente da aplicação do modelo abranger a totalidade ou parte 
da organização. 

1.1 Tipologia jurídica 

A CAF, pela linguagem que utiliza e pelo tipo de critérios que analisa, está adaptada a 
qualquer tipo de serviço público, como se poderá observar pela diversidade de 
organizações que aplicaram a CAF, e que serão objecto de análise no presente estudo. 

Assim, constatamos que não tem constituído qualquer impedimento para a utilização da 
CAF o grau de autonomia administrativa e financeira, o grau de centralidade, a dimensão 
ou a especificidade da missão organizacional. 

Durante a pesquisa efectuada, a DGAP teve conhecimento de que aplicaram a CAF 
sessenta organizações (60)2. Deste universo, e conforme os dados inseridos no Quadro 1, 
trinta e nove (39) dizem respeito à Administração Central, o que corresponde a 65% do 
total. Dentro da Administração Central, sobressaem os Institutos Públicos com 28,3%, 
seguido das Secretarias-Gerais, com 16,7%. 

Importa destacar, neste conjunto, a aplicação da CAF nas Secretarias-Gerais dos 
Ministérios, serviços que estão a dar um impulso na promoção do uso desta ferramenta. 
Este papel começou a evidenciar-se sobretudo após a publicação da Lei n.º 4/20043, que 
veio conferir às Secretarias-Gerais atribuições na área da promoção da Qualidade, junto 
dos serviços dos respectivos Ministérios. No conjunto dos 15 Ministérios, a CAF já foi 
aplicada em 10 Secretarias-Gerais, conforme consta no Quadro 1.  

Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira a CAF foi aplicada em 4 serviços, 3 dos 
quais da Administração do Governo Regional e um da Administração Local. Neste universo, 
enquadra-se o primeiro serviço público que em Portugal foi reconhecido com o 1º Nível do 
Esquema de Reconhecimento da EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT

4, o qual 
utilizou a CAF como ferramenta de auto-avaliação para a respectiva candidatura. 

Na Administração Local a CAF foi aplicada em dezoito (18) autarquias, que representam 
30,5% do total das organizações que aplicaram a CAF em Portugal.  

                                            

2 Note-se que o presente estudo incide sobre os casos de aplicação da CAF identificados no âmbito da 

pesquisa realizada, podendo o universo de aplicações da CAF ser superior. 

3 Art. 31º, da Lei nº 4/2004, de 15 de Janeiro que estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a 

organização da administração directa do Estado. 

4 EFQM - 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). 
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As ferramentas que se destinam a avaliar a Qualidade dos serviços, bem como os modelos 
que orientam para a melhoria contínua dos mesmos, têm, de uma maneira geral, uma boa 
aceitação na Administração Local. Esta circunstância justifica-se, eventualmente, pela sua 
proximidade ao cidadão. Nesta base, poderemos considerar que estes serviços, por serem 
sistematicamente confrontados com os custos da não Qualidade, são pressionados no 
sentido de melhor servir o cidadão.  

Quadro 1: Tipologia Jurídica 

TIPOLOGIA JURÍDICA Nº % TOTAIS % 

ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 

SECRETARIA-GERAL 10 16,7 

39 65,0 

DIRECÇÃO-GERAL 8 13,3 
SERVIÇO INSPECTIVO 3 5,0 
INSTITUTO PÚBLICO 17 28,3 
OUTROS 1 1,7 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (REGIÕES AUTÓNOMAS DOS 

AÇORES E DA MADEIRA 
3 5,1 

3 
5,0 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18 30,5 18 30,0 

TOTAL 60 1100 60 100 

 

 

Gráfico 1 – Aplicação da CAF em serviços e organismos 
da Administração Central, Regional e Local 

 
 

Gráfico 2 – Aplicação da CAF na Administração Central 
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No Gráfico 1 vemos 
representadas as 
organizações que aplicaram 
a CAF, ao nível da 
Administração Central, 
Regional e Local, surgindo 
destacada a primeira 

destas. 

No Gráfico 2 está 
representada a incidência 
percentual da aplicação da 
CAF, dentro da 
Administração Central.  
Os Institutos Públicos 
representam o grosso das 
aplicações, dentro da 
Administração Central, ou 
seja, representam 43% das 
aplicações, deste conjunto. 
A estes seguem-se as 
Secretarias-Gerais, que 
representam 25% e, em 
terceiro lugar, as Direcções-
Gerais com 21%. 
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1.2 Dimensão 

No que respeita à dimensão das organizações que aplicaram a CAF, este estudo 
caracteriza o universo de serviços em termos de número de colaboradores. Neste 
contexto, os dados apresentados referem-se ao número total de colaboradores/as das 
organizações que aplicaram a CAF, quer as aplicações tenham incidido sobre a totalidade 
dos sectores das organizações ou apenas em parte destes. 

Como podemos constatar no Quadro 2, a dimensão dos serviços que constituem o universo 
estudado varia entre 1 a 10 colaboradores/as e mais de 1000. Assim, observamos o 
seguinte: 

i) A maioria, ou seja 17 das organizações, possui entre 101 a 250 colaboradores/as, 
o que equivale a 31% do total; 

ii) Doze (12) possuem um número de colaboradores/as superior a 1000. Estes 
últimos representam 20% da população sobre a qual incide o presente estudo. 

No ponto 2.1 será abordada a questão do número de colaboradores/as das organizações 
que aplicaram a CAF em todos os sectores, de modo a podermos conhecer se a incidência 
destes casos recai sobre os serviços e organismos de pequena, média ou grande dimensão.  

 

 

 

 

1.3 Localização 

Quanto à localização das organizações envolvidas, verificamos que 39 das organizações se 
situam na área de Lisboa e Vale do Tejo, representando 65,0% dos casos em que a CAF foi 
aplicada (Quadro 3).  

Há ainda a referir que 8 das organizações possuem serviços em todo o território, com 
maior ou menor grau de descentralização. 

No que respeita às zonas geográficas do Alentejo e Algarve não foram observados casos de 
aplicação da CAF. 

Quadro 2 – Dimensão das 
organizações que aplicaram a CAF 
por nº de colaboradores/as 

CLASSES DE 

COLABORADORES 
Nº % 

1 A 10 2 3,3 

11 A 50 5 8,3 

51 A 100 10 16,7 

101 A 250 19 31,7 

251 A 500 6 10,0 

501 A 1000 6 10,0 

>1000 12 20,0 

TOTAL 60 100 

Nº DE COLABORADORES/AS 

3% 8% 

17% 

32% 

10% 

10% 

20% 

1 a 10 

11 a 50 

51 a 100 

101 a 250 

251 a 500 

501 a 1000 

>1000 

Gráfico 3 - Nº de colaboradoras/es das 
organizações que aplicaram a CAF 
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Quadro 3 – Zonas geográficas onde se situam as organizações que aplicaram a CAF 

LOCALIZAÇÃO Nº % 

ALGARVE 0 0 

ALENTEJO 0 0 

LISBOA E VALE DO TEJO 39 65,0 

CENTRO 5 8,3 

NORTE 4 6,7 

AÇORES 2 3,3 

MADEIRA 2 3,3 

COM SERVIÇOS EM TODO O PAÍS 8 13,3 

TOTAL 60 100 

Gráfico 4 – Zonas geográficas onde estão situadas as organizações que aplicaram a CAF 

 

O Gráfico 4 ilustra a distribuição das aplicações da CAF pelas diversas zonas geográficas do 
país, sendo evidente a predominância na zona de Lisboa e Vale do Tejo e, em segundo 
lugar, as instituições com representações por todo o país. Em relação a este último grupo 
acrescentamos que, daquelas que aplicaram a CAF (em número de 7), essa aplicação 
abrangeu a organização no seu todo. Trata-se, na maioria dos casos, de organizações de 
grande dimensão, com mais de 1000 colaboradores/as, que prestam uma grande 
diversidade de serviços. 

Serviços  
 todo  país 
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Capítulo II: Estratégia de aplicação da CAF5 

Neste capítulo será abordada a estratégia adoptada pelas organizações para a aplicação 
da CAF, designadamente no que respeita ao âmbito de aplicação, ano em que foi aplicada 
e número de utilizações do modelo, bem como as versões da CAF utilizadas. 

2.1 Âmbito de aplicação da CAF 

No desenvolvimento da estratégia de aplicação da CAF os dirigentes dos serviços, em face 
dos objectivos traçados e dos recursos disponíveis, podem optar pela aplicação da CAF em 
toda ou em parte da organização. No caso de aplicação sectorial, esta pode envolver um 
ou mais serviços da organização e tem funcionado, em diversos casos, como projecto-
piloto para a aplicação global da ferramenta, servindo, essencialmente, para as 
organizações: 

i) Aprenderem a utilizar o modelo CAF; 

ii) Compreenderem a sua dinâmica; 

iii) Terem a possibilidade de ajustar o modelo ao contexto dos serviços; 

iv) Promoverem a sensibilização dos colaboradores para a participação e 
envolvimento neste tipo de projectos; 

v) Estimularem as boas práticas de trabalho. 

No que respeita ao âmbito em que a CAF foi aplicada, o Quadro 4 e Gráfico 5 referenciam, 
respectivamente, 23 serviços que aplicaram a CAF em toda a organização, representando 
40% do total de serviços que aplicaram a CAF. Os restantes 34 respeitam a organizações 
que optaram por uma aplicação sectorial, isto é, envolvendo apenas um ou alguns serviços 
da organização. Estes representam 60% dos casos. 

Quadro 4 – Âmbito de aplicação da CAF 

ÂMBITO Nº 

EM TODA A ORGANIZAÇÃO (GLOBAL) 23 

EM PARTE DA ORGANIZAÇÃO (SECTORIAL) 34 

TOTAL 57 

                                            

5 Dos 60 serviços/organismos identificados que aplicaram em CAF em Portugal, foram recebidos os 

questionários de 57. Assim a partir deste capítulo o referencial da totalidade do nosso universo de 
organizações é de 57 casos.  

Gráfico 5 – Âmbito de aplicação da CAF 
 

 

 

40% 

60% 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA CAF 

Em toda a organização Em parte da organização
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2.1.1 Aplicação sectorial da CAF 

Nos casos da aplicação sectorial da CAF (ver Quadro 5) as principais razões apontadas 
pelos serviços para esta opção são, por ordem de importância: 

i) Necessidade de realizar um projecto-piloto para aprendizagem (52,5% dos casos); 

ii) Aplicação da CAF de forma incremental (20% dos casos); 

iii) Necessidade de realizar um projecto-piloto para fins demonstrativos (17,5% dos 
casos). 

Assim, estes dados permitem-nos concluir que as organizações preferem circunscrever a 
primeira experiência de aplicação, a um número de serviços da organização. Esta 
conclusão é reforçada pelo facto de constatarmos que, em apenas um caso, foi referida a 
impossibilidade de aplicação da CAF em toda a organização.  

Quadro 5 – Razões para a aplicação sectorial da CAF 

RAZÕES Nº % 

PROJECTO-PILOTO PARA APRENDIZAGEM 21 52,5 

OPÇÃO POR APLICAÇÃO DA CAF DE FORMA INCREMENTAL 8 20,0 

PROJECTO-PILOTO PARA EFEITOS DEMONSTRATIVOS 7 17,5 

OUTROS  3 7,5 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM TODA A ORGANIZAÇÃO 1 2,5 

TOTAL 40 100 

2.1.2 Aplicação da CAF em toda a organização 

No que respeita à opção pela aplicação da CAF em toda a organização, importa referir 
que, do universo das 23 aplicações (ver Quadro 6), 18 delas dizem respeito a um projecto 
setorial de aplicação da CAF que decorreu num só Ministério, como resultado de 
determinação ministerial. Assim, se não tivermos em conta o universo referido, 
poderemos concluir que apenas 7 serviços desenvolveram, por iniciativa própria, projectos 
de aplicação da CAF que incidiram sobre a totalidade do organismo. É ainda curioso notar 
que, destes 7 casos, 5 decorreram nos anos de 2004 e 2005, o que poderá estar 
relacionado com vários factores, entre outros: 

i) Maior conhecimento sobre a ferramenta CAF;  

ii) Maior consciencialização acerca das vantagens inerentes à sua utilização; 

iii) Maior capacitação no seu uso; 

iv) Maior quantidade de informação disponível. 
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Quadro 6 – Aplicação da CAF em toda a organização  
VS nº de colaboradores(as) 

 

 

 

 

2.2 Ano de aplicação da CAF 

Como já anteriormente se referiu, o modelo CAF foi apresentado pela primeira vez em 
Maio de 2000, na 1ª Conferência da Qualidade das Administrações Públicas da União 
Europeia, que decorreu em Lisboa, no âmbito da presidência portuguesa da UE. Nos anos 
de 2000/2001, a ferramenta foi testada ao nível da Europa. Em Portugal, este teste 
abrangeu 14 serviços, no contexto do Concurso da Qualidade em Serviços Públicos, 
organizado pelo extinto Secretariado para a Modernização Administrativa (SMA).  

Para o presente estudo foram recebidas escassas informações deste universo de 14 
serviços que, no contexto acima referenciado, aplicaram a CAF experimentalmente. 

Assim, no Quadro 7 podemos observar que a primeira aplicação da CAF, de que se tem 
conhecimento, e excluindo a experiência piloto dos 14 serviços acima referidos, decorreu 
em 2000. Nos anos de 2000, 2001 e 2002, são conhecidos poucos casos de aplicação da CAF 
(apenas 4 experiências conhecidas).  

Em 2002 foi apresentada a segunda versão do modelo CAF (CAF 2002), que integra 
melhorias resultantes da avaliação que foi feita sobre a versão de 2000. A partir do ano 
2002 não se conhecem mais casos de utilização da versão CAF 2000.  

Retomando a nossa análise do Quadro 7, podemos constatar que a utilização da CAF, só 
começou a ser verdadeiramente significativa a partir de 2004, altura em que se 
verificaram 30 aplicações do modelo. Importa relembrar que 18 destas situações foram 
desencadeadas por determinação ministerial, conforme referência feita anteriormente. 

Assim, embora os números revelem um ligeiro decréscimo de utilizações de 2004 para 
2005, se tivermos em conta apenas os casos em que a CAF foi aplicada por iniciativa 
autónoma dos serviços, temos 12 casos em 2004 e 26 em 2005, o que revela um crescente 
interesse pela utilização da CAF. 

Quadro 7 – Ano de aplicação da CAF e versão do modelo utilizada 

VERSÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAIS 

CAF2000 1 1 2 0 0 0 4 

CAF2002 0 0 0 4 30 26 60 

TOTAIS 1 1 2 4 30 41 64* 

*Nota: Num dos casos, não foi mencionado o ano de aplicação. 

Nº COLABORADORAS(ES) Nº DE ORGANIZAÇÕES  

1 A 10 0 

11 A 50 1 

51 A 100 5 

101 A 250 7 

251 A 500 3 

501 A 1000 2 

>1000 5 

TOTAIS 23 

Ainda no que respeita à aplicação da 
CAF em toda a organização, e se a 
relacionarmos com o número total de 
colaboradores/as da organização, 
poderemos verificar, no Quadro 6, que 
se trata, na maioria dos casos (13 em 
23), de organizações de pequena e de 
média dimensão (entre 11 e 250 

colaboradores/as). 
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Poderá ter tido alguma influência neste crescente incremento da aplicação da CAF a partir 
de 2004 a aprovação do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração 
Pública (SIADAP)6. Este Sistema, composto pelas componentes de avaliação dos recursos 
humanos e avaliação das organizações, prevê, nesta última vertente, entre outras formas 
de avaliação, a auto-avaliação dos serviços, embora o diploma não faça qualquer 
referência ao modelo CAF como via para este tipo de avaliação. 

Acresce a importância que este instrumento está a ter em toda a Europa, como provam os 
estudos que são realizados de dois em dois anos pelo European Institute of Public 
Administration (EIPA). 

 Gráfico 6 – Ano de aplicação da CAF e versão do modelo utilizada 

 

2.3 Repetição da auto-avaliação 

A grande maioria das organizações apenas utilizou a CAF apenas uma vez (52 
organizações). A repetição da auto-avaliação pela segunda vez verificou-se em 4 serviços e 
foi aplicada, pela terceira vez, apenas numa organização.  

Quadro 8 – Número de aplicações da CAF por versão do modelo utilizada 

Nº DE ORGANIZAÇÕES 
UMA 

APLICAÇÃO 
DUAS 

APLICAÇÕES 
TRÊS APLICAÇÕES 

Nº TOTAL DE ORGANIZAÇÕES 

POR VERSÃO DO KDELIO 

UTILIZADA 

QUE UTILIZOU A VERSÃO CAF 2000 5 0 0 5 

QUE UTILIZOU A VERSÃO CAF2002 46 4 1 51 

QUE NÃO ESPECIFICOU A VERSÃO UTILIZADA 1 - - 1 

Nº TOTAL DE ORGANIZAÇÕES POR Nº DE 

APLICAÇÕES DA CAF 
52 4 1 57 

Nº TOTAL DE APLICAÇÕES DA CAF 52 8 (4X2 APLIC.) 3 (1X3 APLIC.) 63 

Considerando, como se viu, que a utilização da CAF é particularmente significativa 
sobretudo a partir de 2004, a repetição da auto-avaliação não poderia, ainda, ter ocorrido 
ou estaria a decorrer, na altura da realização deste estudo. Esta conclusão é corroborada 
pelo facto da maioria das organizações expressar a intenção de aplicar a CAF de forma 
periódica, conforme veremos mais adiante (Quadro 51, Cap. VII). 

                                            

6 Lei nº 10/2004, de 22 Março, publicada no Diário da República n.º 69/2004, Série I-A de 2004-03-22. 
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Capítulo III: O contexto das experiências de auto-avaliação 

Neste capítulo é analisado o contexto dentro do qual se verificou a experiência de 
aplicação da CAF, bem como os factores que a ela conduziram, e que, de certa forma, 
possam ter participado na iniciativa de aplicação daquele instrumento. 

Passaremos, em primeiro lugar, a analisar os factores determinantes para o arranque do 
projecto, designadamente as necessidades e forças que impulsionaram a opção pela auto-
avaliação com base na CAF.  

3.1 Experiência prévia/Existência de estrutura da Qualidade 

Quisemos indagar acerca da experiência das organizações no contexto da utilização de 
outros instrumentos para a melhoria do desempenho e da Qualidade, de modo a 
percepcionarmos até que ponto este tipo de antecedentes terá tido influência na 
iniciativa de aplicar a CAF.  

Segundo o Quadro 9 e Gráfico 7, no universo de cinquenta e seis (56) organizações que 
responderam a este item, encontramos 42% de casos com experiência prévia na utilização 
de outros instrumentos ou modelos de avaliação da Qualidade. Porém, na maioria dos 
casos (56%), os serviços não possuíam qualquer experiência prévia de utilização dos 
instrumentos propostos, ou seja: Norma ISO, Modelo EFQM, Balanced Scorecard ou outros. 

Quadro 9 – Existência de experiência prévia na utilização de outros instrumentos ou modelos de 
avaliação/Qualidade 

EXPERIÊNCIA PRÉVIA Nº % 

COM EXPERIÊNCIA EM PELO MENOS UM INSTRUMENTO/MODELO 24 42,1 

NÃO POSSUEM EXPERIÊNCIA EM QUALQUER INSTRUMENTO/MODELO 32 56,1 

TOTAL DE ORGANIZAÇÕES 56* 100 

*Nota: num dos casos não foi referida a existência ou não, de experiência prévia. 

 

Gráfico 7 – Experiência prévia na utilização de outros 
instrumentos/modelos de avaliação/Qualidade 
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Constata-se que, nos casos em que existia experiência prévia com outros instrumentos 
para a melhoria do desempenho e da Qualidade antes da aplicação da CAF, essa 
experiência se refere a: 

i) Adopção da Norma ISO 9000, em 41,7% dos casos; 

ii) Experiência com o Modelo de Excelência da EFQM em 29,2% dos casos, e 

iii) Utilização do Balanced Scorecard em 20,8% dos casos. 

Quadro 10 - Utilização de outros instrumentos/modelos 
para a melhoria do desempenho/Qualidade 

INSTRUMENTOS/MODELOS Nº % 

ISO 9000 10 41,7 

MODELO DE EXCELÊNCIA DA EFQM 7 29,2 

BALANCED SCORECARD 5 20,8 

OUTROS 2 8,3 

TOTAIS 24 100 

Nota: as referências percentuais dizem respeito apenas à 
experiência prévia com pelo menos um instrumento, que 
ocorreu em 24 organizações do universo em estudo. 

 

Quadro 11 - Existência de estrutura da 
Qualidade 

ESTRUTURA DA QUALIDADE Nº % 

SIM 16 28 

NÃO 41 72 

TOTAL 57 100 

Destes dados podemos retirar duas ilações. Em primeiro lugar, nas organizações públicas a 
questão da Qualidade não tem merecido o investimento e a afectação de recursos que 
justifiquem a existência de estruturas próprias para a coordenação e promoção de 
projectos nesta área. Por outro lado, é curioso notar que a inexistência destas estruturas 
não impediu o impulsionamento da “experiência CAF” nas organizações questionadas. Esta 
circunstância poderá estar relacionada com o facto das organizações sentirem uma grande 
necessidade de desenvolver projectos de melhoria do desempenho e da qualidade dos 
serviços, constituindo a CAF um modelo que responde a este tipo de objectivos, conforme 
veremos mais adiante.  

3.2 Ambiente interno 

Relativamente ao ambiente interno das organizações foi solicitado aos inquiridos que 
referissem as circunstâncias que marcavam o ambiente organizacional na altura da 
aplicação da CAF. Pela leitura do Quadro 12 e do Gráfico 9, verificamos que: 

i) Em 20% dos casos não foi referida nenhuma circunstância em especial; 

Quadro 11: a grande maioria 
das organizações (72%) não 
possuía uma "Estrutura ou 
Equipa de Qualidade" antes da 

aplicação da CAF. 
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Outros 
8% 
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Gráfico 8 – - Utilização de outros 
instrumentos/modelos para a melhoria do 

desempenho/Qualidade 
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ii) Em 18,8% dos casos estava em causa uma revisão global do modo de 
funcionamento da organização;  

iii) Em 15,3% dos casos estava em curso uma reorganização de processos;  

iv) Em quarto lugar estava a ocorrer uma reestruturação de serviços (11,8%).  

Se analisarmos, em conjunto, o conteúdo das variáveis ii) a iv), elas representam 45,9%, 
do conjunto de variáveis do contexto, ou seja, num número considerável de casos a CAF 
parece ter sido utilizada com a finalidade de proceder a um diagnóstico organizacional, 
como suporte das mudanças que se desejavam implementar nos serviços. 

Quadro 12 – Ambiente interno das organizações no momento de aplicação da CAF 

AMBIENTE INTERNO Nº % 

NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA EM ESPECIAL 17 20,0 

REVISÃO GLOBAL DO MODO DE FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO 16 18,8 

EM CURSO UMA REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS 13 15,3 

EM CURSO UMA REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS 10 11,8 

OUTROS 9 10,6 

NOVA GESTÃO DE TOPO 8 9,4 

NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 5 5,9 

ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 4 4,7 

GESTÃO DE TOPO NO FIM DA COMISSÃO DE SERVIÇO 3 3,5 

TOTAIS 85* 100 

Nota: Possibilidade de múltiplas respostas. 

 

Gráfico 9 – Ambiente interno das organizações no momento de aplicação da CAF 
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3.3 Razões para aplicar a CAF 

Questionámos as organizações sobre as razões que motivaram a aplicação da CAF, com o 
objectivo de perceber até que ponto os serviços conheciam as valências do modelo CAF, o 
que implica a existência de uma relação directa entre as razões apontadas e os resultados 
que a aplicação da CAF permite alcançar. Por outro lado, e partindo do pressuposto de 
que várias razões podem presidir à opção pela utilização da CAF, pretendemos saber que 
razão foi mais valorizada nas respostas. 

Para se obter estas conclusões, foi construída uma grelha de resposta com várias “razões 
para aplicar a CAF”, tendo sido solicitado às organizações que indicassem, por ordem de 
importância, as razões que motivaram a utilização do modelo.  

Apresentamos no Quadro 13 essas razões e a valoração feita pelos inquiridos quanto às 3 
principais. 

Assim, analisando os dados apresentados no Quadro 13, no conjunto das três principais 
razões mencionadas para aplicar a CAF, temos: 

i) A necessidade de sensibilizar os colaboradores para as questões da Qualidade 
surge em primeiro lugar, tendo sido referida em 22,2% dos casos; 

ii) Segue-se a razão relacionada com a simples decisão da gestão de topo, em 20,4% 
dos casos; 

iii) Em terceiro lugar, encontramos a necessidade de conhecer o "estado de saúde" 
da organização, referida em 15% dos casos. 

Considerando, agora, apenas a principal razão mencionada pelos organismos, vemos 
destacar-se: 

i) A decisão da gestão de topo, com 29,5%; 

ii) Segue-se a determinação ministerial em 24,6% dos casos; 

iii) A necessidade de conhecer o “estado de saúde” da organização ocupa o terceiro 
lugar, dentro das primeiras razões mencionadas (18%). 

Podemos concluir, então, que a “Necessidade de sensibilizar os colaboradores para as 
questões da Qualidade”, embora ocupe um lugar de destaque dentro das três principais 
razões, raramente é mencionada como sendo a razão principal. É, no entanto, 
mencionada como sendo a mais importante dentro das segundas razões que motivaram a 
aplicação da CAF (32,7%). 

A respeito da “Determinação ministerial”, que surge em segundo lugar como principal 
razão mencionada, lembramos que, de acordo com o referido no âmbito da análise do 
Quadro 7, este elevado peso sugere estar relacionado com o projecto que envolveu um 
elevado número de organizações de um único Ministério. 

No entanto, não podemos deixar de questionar as causas que levam as organizações a 
valorizar as decisões das lideranças (interna ou externa à organização), deixando para 
segundo plano as motivações de índole organizacional que presidiram à opção pela 
aplicação da CAF. Esta situação pode indiciar algum défice de comunicação entre as 
lideranças e as equipas de auto-avaliação, designadamente pelo facto de não serem 
evidentes as razões que motivaram este tipo de decisão ou, por outro lado, esta primazia 
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da decisão em si pode indicar uma conduta generalizada na Administração Pública de 
valorização dos meios sobre os resultados.  

Fazendo uma leitura global dos dados podemos retirar outras conclusões.  

Assim, pela análise das razões apontadas, podemos concluir também que, as organizações 
em estudo tinham consciência das valências do modelo CAF quando tomaram a decisão de 
aplicar a CAF, designadamente nas vertentes de “Conhecer o estado de saúde da 
organização”, “Sensibilizar os colaboradores para as questões da Qualidade” ou “Promover 
mudanças culturais na organização”, embora raras vezes as duas últimas razões referidas 
ocupem o primeiro lugar no conjunto das respostas dadas. 

A “Pressão dos cidadãos/clientes para melhorar a Qualidade dos serviços” foi uma das 
razões menos referida (embora seja mencionada por duas organizações como a principal 
razão). 

Por outro lado, 15 organizações mencionaram entre as 3 principais razões para aplicar a 
CAF o “Desafio para a organização”, o que demonstra a forma como a aplicação da CAF é 
entendida pelas organizações. 

Quadro 13 - Razões que conduziram à decisão de aplicar a CAF 

RAZÕES 

RAZÕES PRINCIPAIS 

SUBTOTAIS 

CONJ. 

DAS 3 

PRINCIPAIS 

RAZÕES 

% 1ª 

RAZÃO 
%2ª 

RAZÃO 1ª 

RAZÃO 
2ª 

RAZÃO 
3ª 

RAZÃO 

NECESSIDADE DE CONHECER O "ESTADO DE SAÚDE" 

DA ORGANIZAÇÃO 
11 7 7 25 15,0 18,0 12,7 

DETERMINAÇÃO MINISTERIAL 15 3 0 18 10,8 24,6 5,5 

PRESSÃO DOS CIDADÃOS/CLIENTES PARA MELHORAR 

A QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
2 0 1 3 1,8 3,3 0,0 

DECISÃO DA GESTÃO DE TOPO 18 12 4 34 20,4 29,5 21,8 

NECESSIDADE DE PROMOVER MUDANÇAS CULTURAIS 

NA ORGANIZAÇÃO 
5 7 6 18 10,8 8,2 12,7 

PORQUE ORGANIZAÇÕES SEMELHANTES JÁ A HAVIAM 

APLICADO 
0 1 2 3 1,8 0,0 1,8 

NECESSIDADE DE SENSIBILIZAR OS COLABORADORES 

PARA A QUALIDADE 
2 18 17 37 22,2 3,3 32,7 

DESAFIO PARA A ORGANIZAÇÃO 3 5 7 15 9,0 4,9 9,1 

CONHECIMENTO DE QUE A CAF ESTAVA A SER 

APLICADA EM TODA A EUROPA 
1 1 6 8 4,8 1,6 1,8 

OUTROS 4 1 1 6 3,6 6,6 1,8 

TOTAL 61 55 51 167 100 100 100 
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Gráfico 10 – Principal razão para aplicar a CAF (razão mencionada em primeiro lugar) 

 

3.4 Objectivos para a aplicação da CAF 

Para além das razões que motivaram a aplicação da CAF, considerámos importante 
questionar se as organizações tinham objectivos definidos à partida com a aplicação da 
CAF e, em caso afirmativo, que tipo de objectivos pretendiam alcançar com este 
exercício.  

Para o efeito foi construída uma questão com 7 respostas alternativas, tendo sido 
solicitado às organizações que assinalassem todas as opções efectivamente verificadas, 
por ordem crescente, tendo em vista conhecer a importância relativa de cada objectivo 
assinalado.  

Assim, considerando a generalidade dos objectivos mencionados segundo a sua 
importância, destacam-se, numa relação de bastante proximidade, três propósitos 
(Quadro 14): 

i) Em primeiro lugar, a necessidade de identificar os pontos fortes e fracos da 
organização, com um resultado de 23,3%; 

ii) Segue-se a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços (22,4%) e, 

iii) Por último, a necessidade de melhorar o desempenho da organização (21,9%).  

Se considerarmos apenas os objectivos mencionados no primeiro, segundo e terceiro lugar 
de importância, observamos que continuam a destacar-se as finalidades acima 
apresentadas, mantendo-se a relação de proximidade entre elas. 

Constatamos que em 6 casos é referido que não havia, à partida, objectivos pré-definidos 
na iniciativa de aplicação da CAF. Contudo, uma vez que foram assinalados 
secundariamente outros objectivos, estes terão sido encontrados ao longo do processo. 
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Quadro 14 - Objectivos que a organização pretendia alcançar com a aplicação da CAF 

OBJECTIVOS 
ORDEM DE IMPORTÂNCIA SUBTOTAIS  

(1º AO 6º) 

% 

1º AO 6º 
1º+2º+3º 

% 

1º AO 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

NÃO HAVIA, À PARTIDA, OBJECTIVOS 

PRÉ-DEFINIDOS 
6 2 0 0 2 2 12 5,7 8 4,8 

IDENTIFICAR OS PONTOS FORTES E 

FRACOS DA ORGANIZAÇÃO 
14 16 12 7 0 0 49 23,3 42 25,5 

MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS 23 16 5 1 2 0 47 22,4 44 26,7 

INICIAR UM PROCESSO DE MUDANÇA NA 

ORGANIZAÇÃO 
5 5 16 10 0 0 36 17,1 26 15,8 

MELHORAR O DESEMPENHO DA 

ORGANIZAÇÃO 
9 17 16 4 0 0 46 21,9 42 25,5 

PROMOVER PROJECTOS DE 

BENCHMARKING, COM BASE NA CAF 
0 0 2 7 8 1 18 8,6 2 1,2 

OUTROS 0 0 1 0 1 0 2 1,0 1 0,6 

TOTAIS 57 56 52 29 13 3 210 100 165 100 

Nota: assinaladas todas as opções efectivamente verificadas por ordem crescente (1 = mais importante) 

Na quase totalidade das experiências de auto-avaliação as organizações definiram os 
objectivos que pretendiam alcançar com a aplicação da CAF. Este dado vem reforçar o 
princípio de que este tipo de processos deve estar enquadrado numa estratégia de 
melhoria de desempenho dos serviços. A definição de objectivos, neste contexto, tem uma 
importância crucial, dadas as implicações desta situação aos vários níveis: compromissos 
da gestão; envolvimento efectivo da equipa de auto-avaliação e participação e 
envolvimento dos colaboradores/as. 

Por último, tem interesse observar que o objectivo “promover processos de 
benchmarking”, quando é referido pelas organizações, aparece nos últimos lugares. Se 
fizermos uma leitura relacional com os dados presentes no Quadro 57, do Cap. VIII, que 
aponta a grande utilidade/interesse do apoio da DGAP para a concretização de processos 
de benchmarking entre os serviços, podemos concluir que o interesse por esta 
metodologia existe. Talvez a pouca importância dada pelas organizações a este objectivo 
possa estar relacionada com os níveis de informação disponível, apoio efectivo nesta área, 
grau de maturidade no processo de gestão e estabilidade das organizações, entre outros. 

3.5 Processo de decisão de aplicar a CAF 

O processo de decisão de aplicar a CAF pode assentar numa perspectiva top/down ou 
bottom/up, ou seja, decorre de um acto isolado das lideranças, quer políticas, quer ao 
nível da gestão, ou, em alternativa, pode surgir na sequência de uma proposta 
apresentada por colaboradores da organização. 

No sentido de averiguarmos qual a tendência do tipo de processo de decisão que ocorreu 
nos serviços e organismos em estudo, solicitámos às organizações que identificassem, de 
entre um conjunto de respostas alternativas, as situações que caracterizaram os 
respectivos processos de decisão. Tendo em conta que em cada situação concreta poderia 
ter ocorrido mais do que uma das opções apresentadas no Quadro de resposta, foi dada a 
possibilidade aos respondentes de assinalarem, por ordem crescente, todas as opções 
efectivamente verificadas. 
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Assim, de acordo com os dados inseridos no Quadro 15, e considerando as respostas dadas 
no primeiro lugar de importância (ver dados na coluna “% 1º lugar”), para a decisão de 
aplicar a CAF contribuíram: 

i) Em primeiro lugar, a decisão da gestão de topo (34,5% das respostas dadas, no 1.º 
grau de importância); 

ii) Em segundo lugar, a determinação ministerial, como factor determinante na 
decisão (27.6%); 

iii) Em terceiro, a participação de elementos da organização em eventos sobre 
Qualidade (17,2%). 

Quadro 15 – Processo de decisão de aplicar a CAF 

COMO OCORREU A DECISÃO DE 

APLICAR A CAF 

ORDEM DE IMPORTÂNCIA 
1º+2º+

3º 

% 

(1º+2º

+3º) 

SOMAT. 

1º AO 6º 

% 

1º AO 

6º 

% 

1ºLUGA

R 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

DETERMINAÇÃO MINISTERIAL 16 5 1 0 0 0 22 16,9 22 14,9 27,6 

DECISÃO DA GESTÃO DE TOPO 20 20 4 0 0 0 44 33,8 44 29,7 34,5 

APÓS SUGESTÃO DE ELEMENTOS 

DA DIRECÇÃO 
3 4 2 3 1 0 9 6,9 13 8,8 5,2 

APÓS SUGESTÃO DE ELEMENTOS 

DA EQUIPA DA QUALIDADE 
2 9 5 1 0 0 16 12,3 17 11,5 3,4 

APÓS SUGESTÃO DE UM OU MAIS 

COLABORADORES 
4 2 1 2 2 2 7 5,4 13 8,8 6,9 

APÓS PARTICIPAÇÃO DE 

ELEMENTOS DA ORGANIZAÇÃO EM 

EVENTOS SOBRE QUALIDADE 
10 8 11 1 2 0 29 22,3 32 21,6 17,2 

OUTROS 3 0 0 0 0 0 3 2,3 3 2,0 5,2 

TOTAIS 58 48 24 11 5 2 130 100 148 100 100 

Nota: assinaladas todas as opções efectivamente verificadas, por ordem crescente (1 = mais importante) 

Se tivermos em conta o conjunto das respostas dadas (ver dados na coluna “% 1º ao 6º”), 
observamos uma inversão de posições, entre a terceira e a segunda variável acima 
mencionadas, surgindo com maior destaque o contributo da participação dos 
colaboradores/as, que assistiram a eventos sobre a Qualidade, no processo de decisão de 
aplicar a CAF (ver Gráfico 11). 

Não passando de uma percepção, podemos, no entanto, equacionar a relação deste factor 
com o Evento sobre a CAF, organizado pela DGAP e realizado na Universidade Católica, em 
Março de 2004, o qual contou com a presença de mais de 400 participantes, e 
relativamente ao qual a DGAP obteve feedbacks bastante positivos. 

Confirmando-se ou não esta hipótese, não deixa de resultar dos dados recolhidos que o 
acesso a informação sobre Qualidade e/ou sobre casos práticos de utilização de 
metodologias para a melhoria do desempenho organizacional, constituem forças 
impulsionadoras para o arranque de projectos desta natureza nas organizações, tal como 
ocorreu em 10 dos casos em estudo.  
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Por fim, e neste contexto de tomada de decisão para aplicar a CAF, observamos que a 
abordagem bottom/up tem um peso relativo muito inferior à abordagem top/down, tendo 
sido referido apenas por 4 organizações que a decisão surgiu após sugestão de um ou mais 
colaboradores, e por 2 organizações, que esta resultou da sugestão de elementos da 
equipa da Qualidade. Este dado pode revelar várias situações: falta de colaboradores nas 
organizações com formação e competências técnicas na área da Qualidade; modelos de 
gestão centralizados, que não privilegiam a autonomia e a capacidade de inovação dos 
colaboradores, entre outras.  

Gráfico 11 – Processo de decisão de aplicar a CAF (%1º ao 6º) 
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Capítulo IV: A Equipa de Auto-Avaliação 

A realização do diagnóstico organizacional com base no modelo CAF, é da responsabilidade 
de um conjunto de colaboradores/as, especialmente designados/as para o processo, 
constituindo a equipa de auto-avalição (adiante também designada por equipa ou equipa 
AA). 

Dado o papel que é atribuído à equipa neste processo, será de fundamental importância 
uma criteriosa escolha dos elementos que a compõem. A esta selecção devem presidir 
alguns factores, tais como: as competências individuais dos/as colaboradores/as (do ponto 
de vista técnico e comportamental), o conhecimento que têm da organização e a sua 
representatividade, aos mais variados níveis. 

Neste capítulo, analisaremos:  

i) A forma como os/as colaboradores/as são mobilizados/as para pertencer à 
equipa de auto-avaliação; 

ii) O número de elementos das equipas; 

iii) Os grupos profissionais dos elementos das equipas e a sua representatividade nas 
organizações; 

iv) O processo de preparação e formação das equipas para a auto-avaliação; 

v) O apoio recebido pelas equipas, durante a fase de preparação do processo da 
auto-avaliação. 

4.1 Modo de constituição da Equipa 

A constituição da equipa de auto-avaliação depende sempre de uma decisão da gestão, 
geralmente de topo. Contudo, o processo de decisão pode desenvolver-se de diversas 
formas: de forma independente; após consulta da gestão de nível intermédio, após 
sugestão da equipa da Qualidade; após sugestão de um ou mais colaboradores, ou outras.  

Procurámos conhecer, no universo em estudo, qual a metodologia mais seguida nos 
processos de constituição das equipas. Da realidade apurada poderemos retirar algumas 
conclusões sobre o grau centralização deste tipo de decisão. 

Para a recolha da informação pretendida foi construída uma grelha com 5 situações 
alternativas relativamente ao tipo de decisão, perante as quais as organizações foram 
convidadas a ponderar, numa escala de 1 a 4, quais as situações que melhor 
caracterizaram o respectivo processo de tomada de decisão, correspondendo o nível 1 ao 
factor mais decisivo. 

Assim, pela análise do Quadro 16, no que respeita à forma como foi constituída a equipa 
de auto-avaliação, destaca-se a decisão da gestão de topo após consulta à gestão de nível 
intermédio, como sendo o factor mais decisivo na constituição da equipa. Esta leitura 
aplica-se, quer na análise do conjunto das respostas dadas, quer considerando apenas os 
dois factores mais decisivos (33% e 32,1%, respectivamente). 
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Se tivermos em conta os dois principais factores de decisão verificamos que a seguir à 
consulta da gestão de nível intermédio encontramos a sugestão da Equipa da Qualidade, 
com 23,8% dos resultados. 

Quadro 16 – Forma de constituição da equipa de auto-avaliação pela gestão de topo 

(DECISÃO DA GESTÃO DE TOPO...) 1 2 3 4 1+2 (1+2)% 1+2+3+4 (1+2+3+4)% 

DE FORMA INDEPENDENTE 16 1 1 1 17 20,2 19 20,0 

APÓS CONSULTA DA GESTÃO DE NÍVEL INTERMÉDIO 11 16 4 1 27 32,1 32 33,7 

APÓS SUGESTÃO DA EQUIPA DA QUALIDADE 14 6 2 0 20 23,8 22 23,2 

APÓS SUGESTÃO DE UM OU MAIS COLABORADORES 9 8 1 1 17 20,2 19 20,0 

OUTROS 3 0 0 0 3 3,6 3 3,2 

TOTAIS 53 31 8 3 84 100 95 100 

Nota: 1 corresponde ao factor mais decisivo. 

Apesar de se ter verificado, em mais de metade das situações, que a decisão da gestão de 
topo para a constituir a equipa de auto-avaliação ocorreu de forma independente ou após 
consulta do nível de gestão intermédia, importa dar relevo ao facto de, em 14 dos casos, 
esta decisão ter ocorrido após sugestão da equipa da Qualidade e, em 9 dos casos, após 
sugestão dos colaboradores. Este tipo de procedimento indicia um estilo de gestão 
participativo, que promove o envolvimento dos colaboradores na tomada de decisão. 

Esta leitura é reforçada pelo facto de 8 organizações terem assinalado como segundo 
factor decisivo no processo de decisão a “sugestão de colaboradores”, o que revela mais 
uma vez o papel importante dos colaboradores neste processo. 

Gráfico 12 – Modo de constituição da equipa (dados relativos aos dois 
principais factores) 
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4.2 Caracterização da equipa 

Quisemos apurar as diferenças entre as equipas constituídas para uma aplicação da CAF na 
totalidade da organização, e as equipas que foram criadas para a aplicação da CAF apenas 
em parte da organização. 

Nesta análise foram consideradas as seguintes variáveis: 

i) Nº de elementos das equipas; 

ii) Grupo profissional de pertença; 

iii) Representatividade do grupo profissional. 

Conforme dados apresentados no Quadro 4 (Cap. 1), do universo de organizações em 
estudo, 60% aplicou a CAF em parte da organização (34 casos), correspondendo os 
restantes 40% a aplicações da ferramenta de forma global (23 casos). Iniciaremos esta 
análise pelo conjunto de organizações que aplicou a CAF de forma sectorial.  

4.2.1 Aplicação sectorial da CAF: caracterização da Equipa 

a) Nº de elementos das Equipas 

Nos casos em que houve uma aplicação sectorial da CAF, a situação mais comum quanto 
ao número de elementos que compõe as equipas é a que respeita a um número entre 4 a 7 
elementos, conforme se pode ver no Quadro 17 e Gráfico 13.  

Quadro 17 – Nº de elementos das equipas na aplicação sectorial da CAF 

Nº DE ELEMENTOS DAS EQUIPAS 
NÃO RESPONDERAM 

1 A 3 4 A 7 8 A 11   12 A 15 >=16 TOTAL 

4 20 4 3 2 33 1 

       

 

Gráfico 13 - Nº de elementos das equipas na aplicação sectorial da CAF 
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b) Composição da Equipa 

Continuando a nossa análise a respeito da caracterização das equipas que aplicaram a CAF 
a nível sectorial, seguem-se algumas considerações acerca da composição das mesmas.  

De forma a facilitar quer a resposta, quer o tratamento dos resultados, foi solicitado às 
organizações que indicassem, no Quadro de resposta, os grupos profissionais dos 
elementos integrantes das equipas, sendo apresentadas 4 opções de resposta quanto ao 
número de elementos de cada grupo: 1, 2 3 e 4 ou mais. Nesta base, as referências 
percentuais que apresentamos serão meramente indicativas, já que o real número de 
colaboradores/as nas equipas apenas foi equacionado de forma singular, até ao número de 
três colaboradores/as. 

Assim, do ponto de vista de uma análise global dos resultados foi apurado o seguinte:  

i) Não foram referidas situações em que fossem incluídos elementos dos grupos 
profissionais "Auxiliar" e "Operário"; 

ii) O grupo “Técnico Profissional” representa 12,4% do conjunto de elementos nas 
equipas. Das 33 equipas, 12 apresentavam técnicos profissionais na sua 
composição; 

iii) O grupo profissional relativo aos “Administrativos” tem um peso de 13,9%, 
correspondendo a 27 elementos no total dos 194 elementos das equipas de auto-
avaliação. Nas 33 equipas encontramos 17 equipas com elementos deste grupo 
profissional; 

iv) O grupo profissional relativo aos “Técnicos superiores” é o mais representado 
dentro das equipas sendo que 30 das 33 equipas incluem, pelo menos, um técnico 
superior e dos 194 elementos das equipas de auto-avaliação, 78 eram técnicos 
superiores;  

v) Relativamente aos cargos dirigentes os dados mostram-nos o seguinte: 

 Em seis dos 33 casos, as equipas incluíram um ou dois Gestores de Topo; 

 Das 33 equipas em análise, 14 incluíram, pelo menos, um Director de 
Serviços ou equiparado; é de referir que num caso a equipa incluiu três 
Directores de Serviço; 

 Dezanove equipas incluíram, pelo menos, um Chefe de Divisão ou 
equiparado. 
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Quadro 18 - Composição da equipa de auto-avaliação na aplicação sectorial da CAF 

PERFIL DOS 

PARTICIPANTES 

Nº DE 

EQUIPAS 

COM 1 

ELEMENTO 

POR PERFIL 

(=1) 

Nº DE 

EQUIPAS 

COM 2 

ELEMENTOS 

POR PERFIL 

(=2) 

Nº DE 

EQUIPAS 

COM 3 

ELEMENTOS 

POR PERFIL 

(=3) 

Nº DE 

EQUIPAS 

COM 4 OU 

MAIS 

ELEMENTOS 

POR PERFIL 

(>=4) 

Nº TOTAL 

DE 

EQUIPAS 

POR PERFIL 

Nº TOTAL DE 

ELEMENTOS 

DAS EQUIPAS 

POR PERFIL 
(1) 

% DE 

ELEMENTOS 

DAS EQUIPAS 

POR 

PERFIL
(1) 

GESTOR DE TOPO 4 2 0 0 6 8 4,1 

DIRECTOR DE SERVIÇOS* 11 2 1 0 14 18 9,3 

CHEFE DE DIVISÃO* 16 2 0 1 19 24 12,4 

TÉCNICO SUPERIOR 7 7 7 9 30 78 40,2 

TÉCNICO PROFISSIONAL 7 1 1 3 12 24 12,4 

ADMINISTRATIVO 11 3 2 1 17 27 13,9 

AUXILIAR 0 0 0 0 0 0 0,0 

OPERÁRIO 0 0 0 0 0 0 0,0 

ELEMENTO EXTERNO À 

ORGANIZAÇÃO 
6 3 1 0 10 15 7,7 

TOTAIS           194 100 

Nota: assinalado o número de situações com 1 elemento, 2, 3 ou 4 ou mais elementos em cada equipa. 

* Ou equiparado. 

(1) Números indicativos, uma vez que não foi contabilizado o n.º de elementos superior a 4 nos vários perfis de 
participantes. 

 
Gráfico 14 - Composição da equipa de auto-avaliação na aplicação sectorial da CAF 
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Importa acrescentar algumas considerações, sobre a integração de dirigentes na equipa 
de auto-avaliação. 

No que respeita ao gestor de topo, e pelo conhecimento que a DGAP tem dos casos 
concretos deste tipo de envolvimento, podemos considerar que existem três situações 
possíveis: 

i) O gestor de topo participa activamente na qualidade de dinamizador do processo 
de auto-avaliação. Contudo, a sua participação não é formalizada na respectiva 
composição da equipa. Esta opção poderá dever-se ao facto do dirigente máximo 
não querer retirar à equipa o devido destaque, ou não querer interferir na esfera 
de competências próprias da equipa. Estes casos não estão espelhados nos 
resultados aqui apresentados; 

ii) O gestor de topo faz parte integrante da equipa e participa activamente no 
diagnóstico organizacional, constituindo um dos elementos da equipa; 

iii) O gestor de topo faz parte integrante da equipa apenas em termos formais, como 
forma de demonstrar que está empenhado. 

No universo em estudo existem, eventualmente, as 3 situações referidas. Qualquer uma 
das situações é positiva, uma vez que indicia um compromisso da gestão. Este 
compromisso tanto mais é sentido na organização quanto mais o gestor de topo passar das 
palavras à acção. A participação activa durante o processo constitui um factor chave de 
sucesso na aplicação do modelo CAF. 

Muitas vezes os constrangimentos organizacionais impedem a participação activa do gestor 
de topo. Contudo, existem momentos em que a presença do gestor de topo não deve ser 
delegada, designadamente nos momentos de apresentação do projecto e de apresentação 
dos resultados à organização. A presença, bem como as palavras de estímulo, de 
compromisso com o projecto e de apoio à equipa de auto-avaliação são fundamentais para 
o envolvimento da organização e para demonstrar vontade de promover mudanças 
concretas após o diagnóstico. 

No que respeita à inclusão na equipa de elementos com funções dirigentes, os dados 
revelam que, na maioria dos casos, esta participação diz respeito à Chefia de Divisão.  

Com base na experiência da DGAP de apoio aos serviços nos processos de aplicação da 
CAF, verifica-se que tal facto não parece constituir fonte de conflito. Pelo contrário, é 
visto como uma relação de compromisso com o processo em si. Nestes casos, as soluções 
que são encontradas para ultrapassar as contingências próprias do processo, 
nomeadamente no que respeita à fase de avaliação da liderança, apontam para uma 
maturidade individual e grupal, tanto da parte das equipas como no que respeita aos 
dirigentes. 

A participação directa dos dirigentes na equipa de auto-avaliação reflecte, por um lado, a 
capacidade dos mesmos se porem em causa, se distanciarem relativamente ao respectivo 
estilo de liderança, estabelecendo como valores essenciais e prioritários a Qualidade e a 
melhoria do desempenho das organizações. Por outro lado, indicia uma maturidade 
pessoal, isto é, uma aposta no auto desenvolvimento a nível das competências individuais, 
nomeadamente no que respeita à gestão e à liderança.  
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4.2.2 Aplicação da CAF em toda a organização: caracterização da Equipa 

a) Nº de elementos da Equipa 

Como demonstra o Quadro 19, relativo aos Quadros de aplicação da CAF em toda a 
organização, a situação mais comum relativamente ao número de elementos das equipas, 
continua a ser entre os 4 e os 7 elementos, no que é idêntico aos casos de aplicação 
sectorial. A interpretação que fazemos do facto é que, independentemente da 
abrangência de aplicação da CAF, os organismos optam, com frequência, por um número 
de elementos nas equipas, que se lhes afigura mais funcional. Com efeito, a complexidade 
de gestão da equipa aumenta na proporção do número de elementos que a compõem. Por 
outro lado, e fazendo uma leitura directa dos dados, não nos sugere existir uma relação 
entre o tempo dispensado para o processo de auto-avaliação e o tamanho das equipas, 
pelo que poderemos concluir que o facto da equipa integrar um maior número de 
elementos não implica, necessariamente, uma redução do tempo do processo. 

Temos ainda a referir, relativamente ao número de elementos das equipas, que 
consideramos os dados que apresentamos meras referências indicativas, tanto mais que 
existem variáveis que não foram controladas, nomeadamente as que decorrem do facto 
das organizações em estudo serem as mais diversificadas, sobretudo no que respeita ao 
número de colaboradoras/es (tanto no total da organização, como nas respectivas 
unidades orgânicas).  

Quadro 19 – Nº de elementos das equipas na aplicação da CAF em toda a organização 

Nº DE ELEMENTOS DAS EQUIPAS NÃO 

RESPONDERAM 
1 A 3 4 A 7 8 A 11   12 A 15 >=16 TOTAL 

2 9 4 3 1 19 4 

b) Composição da Equipa 

No que respeita aos casos de aplicação da CAF em toda a organização, pela análise do 
Quadro 20 apuramos os seguintes resultados: 

i) O grupo da carreira Técnica Superior continua a ser o mais representado dentro 
das equipas (38,5%)7; 

ii) A percentagem de Chefias de Divisão passa de 12.4% (no caso das aplicações 
sectoriais) para 25,9% (caso de aplicação da CAF em toda a organização). Aliás, 
constatamos que o número de elementos deste nível de direcção, por equipa, 
subiu: verificam-se 8 situações com 3 ou mais Chefes de Divisão na equipa, 
enquanto que no caso da aplicação sectorial existia apenas uma situação; 

iii) Curiosamente, e ao contrario do que poderia ser esperado, observamos que a 
inclusão na equipa de elementos externos à organização diminuiu. Assim, 
enquanto que na situação anterior estes foram incluídos em dez equipas, neste 
caso foi incluído em apenas uma equipa. 

                                            
7 Referência percentual meramente indicativa, uma vez que não foram contabilizados o n.º de elementos 

superior a 4, nos vários grupos profissionais. 
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Quadro 20 - Composição da equipa de auto-avaliação na aplicação da CAF em toda a organização 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Nº DE 

EQUIPAS COM 

1 ELEMENTO 

POR PERFIL 

(=1) 

Nº DE 

EQUIPAS 

COM 2 

ELEMENTOS 

POR PERFIL 

(=2) 

Nº DE 

EQUIPAS 

COM 3 

ELEMENTOS 

POR PERFIL 

(=3) 

Nº DE 

EQUIPAS 

COM 4 OU 

MAIS 

ELEMENTOS 

POR PERFIL 

(>=4) 

Nº TOTAL 

DE EQUIPAS 

POR PERFIL 

Nº TOTAL DE 

ELEMENTOS 

DAS EQUIPAS 

POR PERFIL 
(1) 

% DE 

ELEMENTOS 

DAS EQUIPAS 

POR 

PERFIL
(1) 

GESTOR DE TOPO 0 1 0 0 1 2 1,4 

DIRECTOR DE SERVIÇOS* 9 2 1 1 13 20 14,0 

CHEFE DE DIVISÃO* 3 3 4 4 14 37 25,9 

TÉCNICO SUPERIOR 2 4 3 9 18 55 38,5 

TÉCNICO PROFISSIONAL 4 1 0 0 5 6 4,2 

ADMINISTRATIVO 5 2 0 3 10 21 14,7 

AUXILIAR 1 0 0 0 1 1 0,7 

OPERÁRIO 0 0 0 0 0 0 0,0 

ELEMENTO EXTERNO À ORGANIZAÇÃO 1 0 0 0 1 1 0,7 

TOTAIS           143 100 

Nota: assinalado o número de situações com 1 elemento, 2, 3 ou 4 ou mais elementos em cada equipa. 

* Ou equiparado. 

(1) Números indicativos, uma vez que não foi contabilizado o n.º de elementos superior a 4 nos vários perfis de 
participantes. 
 
 
 

Gráfico 15 - Composição da equipa de auto-avaliação na aplicação da CAF em toda a organização 
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Relativamente ao universo dos elementos externos, desconhecemos a sua 
caracterização. Contudo, seria desejável que as organizações recrutassem este tipo de 
elementos, de entre as partes interessadas da organização (clientes, parceiros, 
fornecedores), com vista a incluir uma visão externa da organização no processo de auto-
avaliação.  

Quadro 21 - Elementos externos à organização na equipa 

Nº DE 

ELEMENTOS 

EXTERNOS  

Nº DE 

ORGANIZAÇÕES  
% 

% INCLUSÃO/ NÃO INCLUSÃO 

ELEMENTO EXTERNO  

0 46 80,7 80,7 

1 7 12,3 

19,3 2 3 5,3 

3 1 1,8 

TOTAL 57 100 100 

4.3 Apoio técnico à equipa 

Segundo os dados inseridos no Quadro 22 a grande maioria das equipas (87,3%) recebeu 
apoio técnico na fase de preparação da equipa para o processo de auto-avaliação. 
Entenda-se, neste contexto, que apoio técnico se refere quer a apoio dado por entidades 
externas, quer a consultores do próprio serviço/Ministério. 

Quadro 22 - Apoio técnico na fase de preparação da equipa 

APOIO TÉCNICO Nº % 

BENEFICIARAM DE APOIO TÉCNICO 48 87,3 

NÃO BENEFICIOU DE QUALQUER TIPO DE APOIO TÉCNICO 7 12,7 

TOTAIS 55 100 

Nota: duas organizações não responderam a este item 

 

 

 

 

 

 

Numa análise mais minuciosa dos 
casos que introduziram um 
elemento externo no processo, 
verificamos que, dos 5 serviços 
que recorreram ao apoio de 
empresas privadas, 4 deles 
incluíram um ou mais elementos 
externos na equipa. Daqui 
levantamos a hipótese de que, 
nestes casos, os elementos 
externos se referirão a 
consultores privados. Em termos 
percentuais, estes casos 
representam 36.5% do conjunto 
de equipas que incluíram um 

elemento externo.  

O apoio técnico, na fase de preparação da 
equipa (Quadro 23), proveio das seguintes 
origens: 

i) Consultores internos do próprio serviço e 
dentro do Ministério, em 22% do conjunto 
das situações; 

ii) Seguiu-se, em 20%, o apoio disponibilizado 
pela Direcção-Geral de Administração 
Pública; 

iii) Em terceiro lugar surge “outro tipo de 
apoios”, representando 18,6% do total 
(não foi especificado, na grande maioria 
dos casos, esse “outro tipo de apoios”), 
seguido do apoio prestado por consultores 

de empresas privadas (16,9%). 

Quadro 23 – Quem prestou apoio técnico na 
fase de preparação da equipa 

ENTIDADES Nº % 

CONSULTORES INTERNOS 26 44,0 

CONSULTORES DE EMPRESAS 

PRIVADAS 10 16,9 

DIRECÇÃO-GERAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12 20,3 

EIPA 0 0,0 

OUTROS 11 18,6 

TOTAL DE APOIOS RECEBIDOS 59 100 
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4.4 Formação da equipa 

Como podemos verificar no Quadro 24, no que se refere à realização de formação, dos 
51 processos de avaliação em análise neste item, e na quase totalidade dos casos (48), 
pelo menos um dos elementos da equipa recebeu formação. Assim, poderemos afirmar 
que em 94,1% das situações pelo menos uma das pessoas da equipa recebeu formação 
sobre o modelo CAF. Com efeito, em apenas três casos, nenhum dos elementos da equipa 
recebeu este tipo de formação. 

Quadro 24 – Realização de formação sobre o modelo CAF 

FORMAÇÃO DA EQUIPA AA Nº % 

PELO MENOS UMA DAS PESSOAS DA EQUIPA RECEBEU FORMAÇÃO 48 94,1 

NENHUM DOS MEMBROS DA EQUIPA RECEBEU FORMAÇÃO 3 5,9 

TOTAL (de organizações respondentes) 51 100 

Nota: 6 organizações não responderam a este item. 

Acerca da importância da formação para o sucesso do processo de auto-avaliação foi 
solicitado às organizações que avaliassem esta importância numa escala de valores entre 1 
e 4, correspondendo o valor 1 a uma avaliação de “Imprescindível”, seguida de “Muito 
importante”, “Importante” e, por último, a categoria de “Pouco importante”, ao qual 
correspondeu o grau de avaliação 4. 

Assim, e de acordo com o quadro 25 e o Gráfico 16, quer a equipa tenha beneficiado ou 
não de formação, a avaliação que é feita situa-se no grau de importância correspondente 
à categoria de "imprescindível”, encontrando-se o valor médio de avaliação da formação 
no nível 1,4 (Escala 1-4, sendo 1 correspondente a “Imprescindível”). 

Quadro 25 – Importância atribuída à formação 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Nº % MÉDIA 

1= IMPRESCINDÍVEL 35 67,3 

1,4 
2= MUITO IMPORTANTE 14 26,9 

3= IMPORTANTE 3 5,8 

4= POUCO IMPORTANTE 0 0,0 

TOTAL (de organizações respondentes) 52 100  

Não classificaram a formação recebida 5   

Nota: média da importância atribuída = 1,4 ou seja imprescindível 

Gráfico 16 - Importância atribuída à formação 
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4.4.1 Caracterização geral da formação 

No que respeita às entidades formadoras, verificamos que: 

i) Grande parte das acções formativas (41%) foi ministrada por formadoras/es de 
outros serviços da Administração Pública; 

ii) 18,1% foram ministradas por empresas privadas, e 

iii) 12% das acções formativas consistiram em “apoio efectuado por 
colaboradoras/es do próprio serviço”. 

Relativamente ao último tipo de apoio, o mesmo afigura-se-nos muito relevante, 
indiciando que essas organizações, embora em número diminuto, aproveitam e valorizam 
as competências das suas colaboradores/as, o que faz todo o sentido, até do ponto de 
vista do seu envolvimento no processo de auto-avaliação. 

Quadro 26 – Caracterização geral da formação recebida: Entidades formadoras 

ENTIDADES FORMADORAS Nº % 

FORMAÇÃO INTERNA, MINISTRADA POR FORMADORAS/ES DE OUTROS SERVIÇOS DA AP 34 41,0 

EMPRESA PRIVADA 15 18,1 

APOIO EFECTUADO POR COLABORADORAS/ES DO PRÓPRIO SERVIÇO 10 12,0 

FORMAÇÃO INTERNA, MINISTRADA POR FORMADORAS/ES DO PRÓPRIO SERVIÇO 8 9,6 

DIPLOMA DE ESPECIALIZAÇÃO CAF (DECAF) 7 8,4 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (INA) 5 6,0 

EUROPEAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (EIPA) 4 4,8 

TOTAL DE ACÇÕES FORMATIVAS (assinaladas todas as hipóteses efectivamente 
verificadas) 

83 100 

Importa ainda tecer alguns comentários adicionais no que se refere aos resultados 
inseridos no Quadro 26: 

i) No que respeita à formação interna, ministrada por formadoras/es de outros 
serviços da AP, estão incluídos neste conjunto os serviços que integraram dois 
projectos de grande dimensão que aqui merecem destaque: 

a. Projecto de aplicação da CAF num determinado Ministério, por 
determinação ministerial, ao qual já nos referimos anteriormente; 

b. Projecto formativo desenvolvido por uma Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, destinado a colaboradores de câmaras 
municipais da área de coordenação, o qual incluiu a aplicação obrigatória 
da CAF nos serviços dos formandos. 

ii) Relativamente ao “Diploma de Especialização em implementação da CAF” 
(DECAF), ministrado pelo Instituto Nacional de Administração em parceria com a 
DGAP, que incluía a obrigatoriedade de aplicação da CAF nos serviços de origem 
dos participantes, em alguns dos casos as auto-avaliações estavam ainda a 
decorrer no momento em que este estudo foi iniciado, pelo que não puderam ser 
aqui considerados; 
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iii)  No tocante à formação feita por empresas privadas, e baseando-nos numa 
análise relacional dos dados, verificamos que esta opção formativa se confirma 
na totalidade das situações em que a CAF foi aplicada com recurso a apoio de 
consultores do sector privado. 

 

Gráfico 17 – Entidades formadora 

  

Quanto aos tipos de formação, expressos no Quadro 27, verifica-se: 

i) Na maior parte dos casos foi recebida uma formação inicial de sensibilização 
(35,3%); 

ii) Em 21,6% dos casos a formação foi efectuada em regime presencial; 

iii) Em 20,6% dos tipos de formação a mesma refere-se a "acompanhamento ao longo 
do processo de auto-avaliação"; 

iv) 17,6% das situações formativas respeitam a "formação de especialização". 

Quadro 27 – Caracterização geral da formação recebida: Tipos de formação 

TIPOS DE FORMAÇÃO Nº %(TIPOS DE FORMAÇÃO) 

FORMAÇÃO INICIAL DE SENSIBILIZAÇÃO 36 35,3 

FORMAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL 22 21,6 

FORMAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO (AO LONGO DO PROCESSO)  21 20,6 

FORMAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO 18 17,6 

FORMAÇÃO EM REGIME DE BLENDED-LEARNING 3 2,9 

FORMAÇÃO EM REGIME DE E-LEARNING 1 1,0 

OUTRA 1 1,0 

TOTAL DE ACÇÕES (enquadradas nos 7 tipos de formação 

propostos) 
102 100 
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De acordo com o Quadro 28, a grande maioria dos cursos teve uma duração curta – até 5 
dias – representando 68,7% das situações formativas. 

 

  Gráfico 18 – Nº de dias da formação 

 

 

Relativamente aos conteúdos da formação recebida (ver Quadro 29), a apresentação 

do modelo CAF fez parte do conteúdo da maioria dos cursos (74,7%). Em quantidade 
equivalente esteve a apresentação da documentação sobre a CAF (71,1% dos cursos). No 
que respeita à apresentação de casos práticos sobre a aplicação da CAF, esta teve uma 
incidência de 39,8% e a discussão sobre os temas em 45,8% dos cursos realizados. A 
participação em exercícios reais de auto-avaliação apenas ocorreu em 22,9% dos cursos. 

 

 

Quadro 29 - Caracterização geral da formação recebida: Conteúdos 

 

CONTEÚDOS 

Nº CURSOS/Nº DE 

VEZES EM QUE O 

CONTEÚDO É 

MINISTRADO 

% DE VEZES QUE O 

CONTEÚDO É 

MINISTRADO  
(TOTAL = 292) 

% CURSOS EM QUE O 

CONTEÚDO É 

MINISTRADO  
(TOTAL = 83) 

APRESENTAÇÃO DO MODELO CAF 62 21,2 74,7 

DOCUMENTAÇÃO SOBRE A CAF  59 20,2 71,1 

EXERCÍCIOS PRÁTICOS 50 17,1 60,2 

DISCUSSÃO SOBRE OS TEMAS 38 13,0 45,8 

APRESENTAÇÃO DE CASOS PRÁTICOS DE APLICAÇÃO DA 

CAF 
33 11,3 39,8 

SIMULAÇÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO 27 9,2 32,5 

AUTO-AVALIAÇÃO REAL 19 6,5 22,9 

OUTROS 4 1,4 4,8 

TOTAL (DE CONTEÚDOS) 292 100   
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Quadro 28 - Caracterização da 
formação recebida: Nº de dias por 
cada curso 

Nº DE DIAS POR 

CADA CURSO 
Nº  % 

ATÉ CINCO DIAS 57 68,7 

6 A 7 DIAS  2 2,4 

8 A 10 DIAS 3 3,6 

11 A 15 DIAS 1 1,2 

16 A 20 DIAS 2 2,4 

>20 DIAS 5 6,0 

NÃO INDICARAM 

DURAÇÃO 
13 15,7 

TOTAL DE CURSOS 83 100 
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Gráfico 19 – Conteúdos da formação 

  
  

 

No que respeita ao número de cursos por equipa, observamos os seguintes resultados: 

i) 45,1% das equipas participaram num curso de formação; 

ii) 49% das equipas beneficiaram de dois cursos de formação; 

iii) As situações com três cursos na equipa são residuais (apenas dois casos); 

iv) Com quatro cursos encontramos apenas um caso.  

Conforme demonstra o Quadro 30, a média de cursos por equipa é de 1,6 cursos por 
equipa. 

Quadro 30 - Caracterização geral da formação recebida: Nº de cursos por equipa 

CURSOS POR EQUIPA 
Nº DE 

SITUAÇÕES 
% 

Nº DE CURSOS  

(SUB-TOTAIS) 
MÉDIA/EQUIPA 

COM UM CURSO 23 45,1 23 

1,6 
COM DOIS CURSOS 25 49,0 50 

COM TRÊS CURSOS 2 3,9 6 

COM QUATRO CURSOS 1 2,0 4 

TOTAL 51 100 83  

Nota: Em seis questionários não foi indicado o nº de cursos. 
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No que respeita ao número de elementos da equipa que recebeu formação e conforme os 
dados inseridos no Quadro 31, foi apurado o seguinte: 

i) Na grande maioria das situações (59,7%) 1 a 3 elementos da equipa receberam 
formação; 

ii) Em 9 situações formativas participaram na formação mais de doze elementos da 
equipa, o que representa 12,5% do total dos casos. 

Se considerarmos, contudo, que a maioria das equipas são compostas por 4 a 7 elementos, 
pode concluir-se que, na grande maioria das situações, nem todos os elementos da equipa 
beneficiaram de formação sobre a CAF. Esta situação não foi impeditiva para o 
desenvolvimento do processo de auto-avaliação. Mais à frente veremos que, no entanto, 
se constituiu uma das dificuldades sentidas pelas equipas. 

Quadro 31 - Caracterização geral da formação recebida: 
nº de elementos por equipa que beneficiou de formação 

Nº DE ELEMENTOS Nº  % 

DE 1 A 3 43 59,7 

DE 4 A 6 13 18,1 

DE 7 A 9 3 4,2 

DE 10 A 12 4 5,6 

>12 9 12,5 

TOTAL 72 100 

Nota: em 11 casos, não foi indicado o nº de elementos que 
recebeu formação. 

4.4.2 Avaliação da formação 

Ainda no que respeita à formação recebida pelas equipas de auto-avaliação, e 
considerando os resultados recolhidos relativamente ao tempo e conteúdos das acções, 
considerámos pertinente solicitar às organizações uma avaliação das acções em que as 
respectivas equipas participaram. 

Assim, foi dada às organizações a possibilidade de classificar as acções em termos de 
Tempo, Qualidade e Conteúdos, de acordo com a seguinte escala de valores: 1 = 
Excelente; 2 = Bom; 3 = Suficiente; 4 = Mau. 

Considerando que as equipas podem ter beneficiado de mais de uma acção de formação, 
foi solicitado às organizações que fizessem a avaliação das várias acções. Em termos 
globais verifica-se que 51 equipas beneficiaram de uma acção de formação (“Primeiro 
curso”) e 25 equipas beneficiaram de duas acções de formação (a segunda acção é 
mencionada como o “Segundo curso”. Em virtude do número pouco significativo de 
terceiros e de quartos cursos, julgou-se pouco pertinente a apresentação das respectivas 
classificações. 

No que respeita à avaliação do primeiro curso recebido pelas várias equipas, da leitura do 
Quadro 32, podem retirar-se as seguintes conclusões: 

i) Tempo: a média de classificação é de 2.5, o que corresponde ao limite máximo 
da classificação de "suficiente". Considerando que a maior parte da formação 
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recebida teve uma duração até cinco dias poderá este facto estar na origem 
deste relativo baixo resultado. 

ii) Qualidade: a média de classificação é de 1.9, o que representa uma classificação 
de "Bom"; 

iii) Conteúdos: a média de classificação é de 2.0, que corresponde a "Bom". 

É de salientar que a avaliação destes primeiros cursos será a mais representativa no 
conjunto da avaliação que é feita dos cursos, pois corresponde a 61,4% da formação 
recebida pelas equipas. 

Quadro 32 – Avaliação da formação recebida – 1º curso (total=51) 

CRITÉRIOS 1 2 3 4 
TOTAL DE 

AVALIAÇÕES 
MÉDIA PONDERADA 

TEMPO 3 22 24 2 51 2,5 

QUALIDADE 12 32 6 1 51 1,9 

CONTEÚDOS 12 29 7 2 50 2,0 

Nota 1: Em um caso, não foi avaliado o conteúdo do curso. 
Nota 2: 1=Excelente; 2=Bom; 3=Suficiente; 4=Mau 

Relativamente aos segundos cursos (ver Quadro 33), referentes a um total de 25 cursos, 
que correspondem a 30,1% da formação recebida, a avaliação geral atribuída classifica-se 
dentro da classe "Bom". O factor "tempo" continua a apresentar os resultados mais baixos.  

Quadro 33 - Avaliação da formação recebida - 2º curso (total=25) 

CRITÉRIOS 1 2 3 4 TOTAL DE AVALIAÇÕES MÉDIA PONDERADA 

TEMPO 1 13 11 0 25 2,4 

QUALIDADE 3 17 4 1 25 2,1 

CONTEÚDOS 1 18 4 1 24 2,2 

Nota 1: Em uma situação, o conteúdo do curso não foi avaliado 
Nota 2: 1=Excelente; 2=Bom; 3=Suficiente; 4=Mau 

Em termos médios a avaliação da formação teve um resultado positivo, ao nível do Bom, o 
que indicia que as equipas ficaram satisfeitas com a formação recebida, ou seja, que estas 
corresponderam em média ao que era esperado pelos formandos. Apesar deste resultado, 
e ao contrário do que seria espectável, conforme veremos mais à frente no Quadro 37, a 
tipologia de obstáculos encontrados pelas equipa com maior incidência de menções é a 
que respeita aos “Obstáculos de natureza instrumental”, nomeadamente a “Identificação 
do âmbito dos critérios”, a “Identificação de iniciativas que se enquadrem nos exemplos 
da CAF” e a “Compreensão de conceitos”, conteúdos que podem ser objecto de discussão 
e aplicação prática em acções formativas que vão para além da mera apresentação do 
modelo CAF. 

Assim, podemos concluir que no planeamento da formação das equipas as organizações 
devem privilegiar modelos formativos com conteúdos práticos que façam a ligação entre o 
modelo e a realidade organizacional, implicando, deste modo, que a duração das acções 
seja superior à média dos cursos realizados pelas organizações em estudo (1 a 5 dias). 
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Capítulo V: O Processo de Auto-Avaliação 

Neste enquadramento serão equacionados: o tempo despendido com o processo de auto-
avaliação; as formas de consenso no seio da equipa; principais obstáculos com os quais a 
mesma se viu confrontada; benefícios encontrados com o processo de AA; e, finalmente 
será abordada a comunicação dos resultados da auto-avaliação. 

5.1 Tempo despendido com o processo 

No que se refere ao tempo despendido com o processo de auto-avaliação, segundo os 
dados presentes no Quadro 34, a nível do geral das aplicações da CAF, a maior parte dos 
processos de auto-avaliação (68,8%) decorreu num período até 60 dias, incidindo a média 
dos processos no período de 31 a 60 dias. 

Acrescentamos, no entanto, que existem muitas variáveis intervenientes neste factor e 
que deverão ser tidas em conta, sendo as mais importantes as que têm a ver com o 
seguinte:  

i) Aplicação, ou não, aos colaboradores/as de questionários de diagnóstico e de 
satisfação como instrumento complementar ao diagnóstico realizado pela equipa; 

ii) Interferência de factores externos ao processo de AA, que forçaram o 
encurtamento ou o prolongamento dos prazos, nomeadamente realização da 
auto-avaliação no contexto de processos formativos, que incluíram a aplicação 
real da ferramenta CAF, ou no contexto do projecto, já referido, de aplicação da 
CAF no âmbito de um Ministério, por determinação ministerial; 

iii) Contabilização, ou não, dos períodos de interrupção do processo, relacionados 
com as férias dos membros da equipa; mobilização dos elementos da equipa para 
outras prioridades; total disponibilidade, ou não, da equipa, para o processo de 
AA; 

iv) Número de colaboradores/as da unidade avaliada;  

v) Número de elementos da equipa de auto-avaliação; 

vi) Inclusão, ou não, do tempo disponibilizado para a elaboração do Plano de 
Melhorias no contexto do processo de auto-avaliação. 

De acordo com o já referido no Cap. IV, no que respeita à dimensão da equipa (Quadro 
19), observamos que o número médio de elementos da equipa se situa no intervalo entre 4 
e 7 elementos, quer nos casos de aplicação global quer nos casos de aplicação sectorial o 
que, em hipótese, poderia ter como efeito um prolongamento do tempo do processo de 
auto-avaliação nos casos de aplicação da CAF em toda a organização.  
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Quadro 34 – Tempo despendido com o processo de auto-avaliação 

DADOS GLOBAIS APLICAÇÃO SECTORIAL DA CAF APLICAÇÃO EM TODA A ORG. 

Nº DIAS DO PROCESSO % Nº DIAS DO PROCESSO % Nº DIAS DO PROCESSO % 

1 A 5 2 4,4 1 A 5 2 9,1 1 A 5 0 0,0 

6 A 10 2 4,4 6 A 10 2 9,1 6 A 10 0 0,0 

11 A 30 13 28,9 11 A 30 4 18,2 11 A 30 9 39,1 

31 A 60 14 31,1 31 A 60 8 36,4 31 A 60 6 26,1 

>=61 14 31,1 >=61 6 27,3 >=61 8 34,8 

SUBTOTAL 45* 100 SUBTOTAL 22* 100 SUBTOTAL 23 100 

Nota: Não responderam 12 organizações. 

 

Gráfico 20 – Nº de dias do processo de auto-avaliação 
no caso de aplicação da CAF em parte da organização 

 

 

Gráfico 21 – Nº de dias do processo de auto-avaliação 
no caso de aplicação da CAF em toda a organização 

 

 

Podemos assim concluir que não existe uma relação directa entre o número de elementos 
da equipa e o tempo do processo. As organizações em estudo privilegiaram equipas de 
pequena dimensão que, pela diferença existente entre os casos de aplicação global e 
sectorial nesta vertente, indicia serem funcionais e suficientes para o desenvolvimento do 
processo. 
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Ainda de acordo com os dados, 
constantes do Quadro 34, poderemos 
observar, no que se refere ao factor 
tempo, apenas uma ligeira diferença 
entre a aplicação da CAF a nível 
sectorial ou a toda a organização.  

Ao contrário do que seria de esperar, 
observamos que no caso da aplicação 
da CAF em toda a organização, é o 
intervalo de tempo de 11 a 30 dias 
(39% dos processos) que é o mais 
significativo, enquanto que na 
aplicação sectorial é o período de 31 
a 60 dias, representando 36,4% dos 
processos de AA. Esta situação 
poderá estar relacionada com o 
facto, acima referido, de aplicação 
da CAF em 18 organismos de um 
Ministério, os quais tiveram prazos 
mais curtos, para a realização do 

processo. 
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Por outro lado, e considerando os dados globalmente, apenas 8 organizações concluíram 
os processos de auto-avaliação em menos de 10 dias. Em 14 organizações os processos 
tiveram uma duração superior a 61 dias, sendo a duração mais comum nas aplicações 
globais, e a segunda mais frequente nas aplicações sectoriais.  

A compreensão do factor tempo exige o controlo de um conjunto de variáveis que aqui 
não foram equacionadas. Contudo, e de acordo com a experiência da DGAP junto dos 
serviços que aplicaram a CAF, consideramos importante, para o melhor planeamento das 
aplicações da CAF, mencionar os factores que geralmente estão associados ao bom 
desempenho das equipas em termos de duração do processo: 

i) Disponibilidade da equipa de auto-avaliação: os elementos da equipa devem ter 
horas programadas para trabalho conjunto, se possível, concentradas num 
período de tempo curto; 

ii) Disponibilidade dos dirigentes nos momentos em que a sua participação é 
solicitada; 

iii) Classificação do projecto como “Prioritário”; 

iv) Planeamento detalhado do processo; 

v) Formação da equipa de auto-avaliação sobre o instrumento CAF. 

5.2 O consenso dentro da equipa 

A avaliação da organização com base nos critérios do modelo CAF pressupõe uma discussão 
participada, de todos os elementos da equipa de auto-avaliação, como forma de 
identificar e classificar as iniciativas desenvolvidas e os resultados alcançados pelas 
organizações. É através desta abertura e partilha de ideias, entre os elementos da equipa, 
que são encontrados os pontos fortes e fracos da organização e que se podem equacionar 
as consequentes acções de melhoria. 

Nesta partilha de ideias as equipas podem optar por diversas metodologias de trabalho 
para alcançar o consenso: a discussão intensa pelos elementos da equipa, a decisão do 
líder da equipa ou a votação das várias ideias com ou sem voto de qualidade do líder.  

Tendo em vista conhecer que metodologia é mais utilizada nestes processos, solicitámos 
às organizações que assinalassem num Quadro de resposta as formas de consenso 
utilizadas nos processos de auto-avaliação, tendo sido dada a possibilidade de serem 
assinaladas, por ordem de importância, as situações efectivamente verificadas, 
correspondendo o grau 1 ao método de trabalho mais preponderante.  

Conforme os dados presentes no Quadro 35 e Gráfico 22, os resultados apontam para uma 
grande maturidade das equipas de auto-avaliação, uma vez que privilegiaram, na quase 
totalidade dos casos, a "Discussão intensa até chegar a um consenso” a outras formas de 
actuação, como forma de obter consensos (incidência de 94%).  

Apenas três organizações não assinalaram como situação mais frequente a discussão para 
obter o consenso, privilegiando a “Decisão do líder da equipa” em dois casos e “Outras 
formas de consenso” em um caso. 
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Quadro 35 - Formas de consenso da equipa de auto-avaliação 

FORMAS DE CONSENSO 

ORDEM DE IMPORTÂNCIA  

TOTAL 

% 

(1º+2º+3º+4º 

FACTOR) 

% 

(1º FACTOR) 

% 

(2º FACTOR) 1º 2º 3º 4º 

DISCUSSÃO INTENSA ATÉ CHEGAR A UM 

CONSENSO 
47 0 0 0 47 71,2 94,0 0,0 

DECISÃO DO LÍDER DA EQUIPA 2 1 2 0 5 7,6 4,0 8,3 

VOTAÇÃO SEM VOTO DE QUALIDADE DO 

LÍDER 
0 6 0 0 6 9,1 0,0 50,0 

VOTAÇÃO COM VOTO DE QUALIDADE DO 

LÍDER 
0 5 0 2 7 10,6 0,0 41,7 

OUTRAS FORMAS DE CONSENSO 1 0 0 0 1 1,5 2,0 0,0 

TOTAIS 50 12 2 2 66 100 100 100 

Nota: Assinalados todos os factores relacionados com a situação concreta, considerando 1 o mais preponderante. 

 

Gráfico 22 - Formas de consenso da equipa de auto-avaliação 

 
 

 

No processo de obtenção de consenso existem vários factores que podem contribuir para 
promover o entendimento entre os elementos da equipa. Assim, foi solicitado às 
organizações que assinalassem, por ordem de importância, numa escala de 1 a 4, os 
principais facilitadores, que contribuíram para este consenso, dentro de 5 opções possíveis 
(conceitos, evidências, indicadores, pontuação e outros), sendo o grau 1 o factor mais 
importante. 

Assim, pela análise do Quadro 36, e considerando o conjunto dos dois factores mais 
importantes, encontrados os seguintes resultados: 

i) As evidências ocupam um lugar de destaque como principais facilitadores de 
consenso (51,1%); 
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ii) Em segundo lugar surgem os conceitos (22,8%); 

iii) Em terceiro lugar encontramos os indicadores (16,3%). 

Os resultados relativamente às evidências não constituem uma surpresa, antes se 
enquadram dentro do que era esperado. As evidências ao comprovarem as práticas e os 
resultados das organizações constituem o alicerce do diagnóstico realizado pela equipa, 
bem como a fundamentação da pontuação atribuída aos vários sub-critérios.  

No que respeita ao papel dos conceitos como facilitadores do consenso, uma vez que estes 
constituem um pressuposto essencial para o arranque do processo, nomeadamente pela 
necessidade de se chegar a uma harmonização da linguagem no seio da equipa, 
consideramos que, na maior parte das vezes, as equipas terão conseguido o acordo 
possível, e não propriamente o consenso. Este raciocínio baseia-se no facto de que a 
compreensão dos conceitos constituiu um dos principais obstáculos sentidos pelas equipas 
durante o processo, dentro da tipologia de dificuldades de natureza instrumental, 
conforme veremos mais à frente no Quadro 38. 

Quadro 36 - Factores de facilitação do consenso 

FACTORES DE FACILITAÇÃO 

DO CONSENSO 

ORDEM DE IMPORTÂNCIA  
TOTAL % 1+2 

% 

(1+2) 1 2 3 4 

OS CONCEITOS 14 7 11 1 33 25,4 21 22,8 

AS EVIDÊNCIAS 36 11 0 0 47 36,2 47 51,1 

OS INDICADORES 4 11 9 4 28 21,5 15 16,3 

A PONTUAÇÃO 1 4 4 9 18 13,8 5 5,4 

OUTROS 4 0 0 0 4 3,1 4 4,3 

TOTAIS 59 33 24 14 130 100 92 100 

Nota: Assinalados todos os factores ajustados à situação concreta de cada organismo, por ordem de importância, 
considerando 1 o mais importante. 

 

Gráfico 23 – Factores facilitadores do consenso 

 

FACILITADORES DE CONSENSO: 2 PRINCIPAIS 

FACTORES

Outros

4%

Pontuação

5%
Conceitos

23%

Indicadores

16%
Evidências

52%



DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA CAF EM PORTUGAL 

 

 

49 

 

5.3 Principais obstáculos encontrados pela equipa 

Quisemos identificar quais as dificuldades encontradas pelas equipas na aplicação da 
ferramenta CAF, designadamente as inerentes ao próprio manuseamento da CAF 
(instrumentais); as inerentes às competências da equipa no desenrolar do processo 
(conhecimentos/aptidões); dificuldades surgidas entre os elementos da equipa e na 
relação desta com a organização (inerentes à equipa); e, por último, os obstáculos de 
nível organizacional com os quais a equipa se terá confrontado (organizacionais). 

Partindo do pressuposto que as equipas sentiram várias dificuldades, foi apresentado no 
questionário um Quadro de resposta para cada um dos agrupamentos de factores acima 
referidos, dentro dos quais se incluíram um conjunto de dificuldades. Foi solicitado às 
organizações que assinalassem, numa escala de 1 a 6, os obstáculos efectivamente 
verificados, sendo o grau 1 a dificuldade mais sentida. 

De todos os obstáculos mencionados nos vários agrupamentos de factores (ver Quadro 37 e 
Gráfico 24), os referentes à ferramenta CAF aparecem em primeiro lugar, representando 
37% dos obstáculos surgidos. Seguem-se, em segundo lugar, os obstáculos a nível 
organizacional, com a incidência de 31,6%. 

 

 

Gráfico 24 - Obstáculos a nível global por grupos de 
factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Obstáculos de natureza instrumental 

Partindo de uma análise do agrupamento de factores relativamente à Ferramenta CAF (ver 
Quadro 38), temos a referir: 

i) Encontramos, numa relação de quase total equivalência, a dificuldade em 
"Identificar, na organização, iniciativas que se enquadrem nos exemplos 
apresentados na CAF" e a “Dificuldade em identificar o âmbito dos critérios" 
(25,6% e 24% respectivamente); 

ii) A “compreensão dos conceitos” ocupa um lugar de relativa importância na 
análise dos obstáculos mencionados como principais; 
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Quadro 37 – Obstáculos a nível global por 
grupos de factores 

TIPOS DE OBSTÁCULOS Nº % 

FERRAMENTA CAF 183 37,0 

A NÍVEL ORGANIZACIONAL 156 31,6 

INERENTES À EQUIPA 79 16,0 

CONHECIMENTOS 

/APTIDÕES 
76 15,4 

TOTAL 494 100 
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iii) Ao contrário do que seria expectável o sistema de pontuação surge colocado nos 
últimos lugares de importância no conjunto das dificuldades observadas. 
Podemos admitir algumas hipóteses explicativas para este facto: 

a. As organizações tiveram acesso a informação suficiente sobre o sistema de 
pontuação, quer através da documentação disponibilizada pela DGAP, quer 
pelos conhecimentos recebidos em acções de formação, quer por troca de 
conhecimentos com organizações que já tinham experiência de aplicação da 
CAF; 

b. As organizações relativizaram a questão da pontuação no contexto do 
processo de auto-avaliação, valorizando a análise dos meios e resultados. 
Esta situação revela maturidade das equipas no processo de auto-avaliação 
que, desta forma, revelam terem-se focalizado nos aspectos essenciais do 
modelo; 

c. O impacto das restantes dificuldades, apresentadas na grelha de resposta, 
foi muito elevado o que demonstra que as organizações não estão 
familiarizadas com a linguagem e práticas de gestão da Qualidade. Por essa 
razão encontram nesta área os maiores obstáculos, deixando a questão 
puramente técnica de aplicação do sistema de pontuação para segundo 
plano. 

Quadro 38 – Obstáculos de natureza instrumental  

FERRAMENTA CAF 1 2 3 4 5 6 
SOMA 

1 A 6 

% DA 1ª 

DIFICULDADE 
(1+2+3) 

% 

(1+2+3) 

EM IDENTIFICAR O ÂMBITO DOS CRITÉRIOS 17 7 7 3 0 0 34 32,7 31 24,0 

EM IDENTIFICAR INICIATIVAS QUE SE 

ENQUADREM NOS EXEMPLOS DA CAF 
18 6 9 1 0 1 35 34,6 33 25,6 

EM COMPREENDER OS INDICADORES DE 

RESULTADOS DA CAF 
1 10 11 3 4 2 31 1,9 22 17,1 

NA COMPREENSÃO DOS CONCEITOS 9 9 4 6 1 2 31 17,3 22 17,1 

NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

DA CAF 
6 6 2 4 7 4 29 11,5 14 10,9 

EM ENCONTRAR OS PONTOS FORTES E 

FRACOS DA ORGANIZAÇÃO 
1 5 1 4 5 7 23 1,9 7 5,4 

SUBTOTAIS 52 40 36 21 17 15 183 100 129 100 

Nota: foram assinalados os factores efectivamente verificados, por ordem de importância crescente, dentro de cada um 
dos grupos de factores, sendo 1 o mais importante. 

5.3.2 Obstáculos relacionados com os conhecimentos e aptidões da equipa 

Relativamente ao agrupamento relacionado com as competências da equipa, que foi 
designado por “Conhecimentos/aptidões”, e analisando as três principais dificuldades 
referidas e inseridas no Quadro 39, temos a referir: 

i) O item "Insuficientes conhecimentos sobre a temática da Qualidade” surge em 
primeiro lugar, com 38,2% das dificuldades encontradas. Assim, reforça-se a 
percepção de que os serviços não investem suficientemente em formação, 
designadamente no que respeita à temática da Qualidade; 
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ii) Em segundo lugar surge a "Incerteza sobre os objectivos/resultados da auto-
avaliação", com 35,5%, o que merece ponderação, nomeadamente quanto à 
necessidade de, no lançamento do processo, se clarificarem melhor os objectivos 
a alcançar. 

Quadro 39 - Dificuldades inerentes às competências da equipa - Conhecimentos/aptidões 

FACTORES 1 2 3 4 5 6 
SOMA 

(1 A 6) 

% DA 1ª 

DIFICULDADE 
(1+2+3) 

% 

(1+2+3) 

INSUFICIENTES CONHECIMENTOS SOBRE A 

TEMÁTICA DA QUALIDADE 21 5 3 0 0 0 29 51,2 29 38,2 

CARÊNCIA DE ALGUMAS COMPETÊNCIAS 

DENTRO DA EQUIPA 5 8 7 0 0 0 20 12,2 20 26,3 

INCERTEZA SOBRE OS 

OBJECTIVOS/RESULTADOS DA AA 15 8 4 0 0 0 27 36,6 27 35,5 

OUTRAS DIFICULDADES 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

TOTAIS 41 21 14 0 0 0 76 100 76 100 

Nota: foram assinalados os factores efectivamente verificados, por ordem de importância crescente, sendo 1 o mais 
importante. 

5.3.3 Obstáculos relacionados com a Equipa 

No que se refere às dificuldades surgidas entre os elementos da equipa e na relação desta 
com a organização, factores agrupados sob a designação de “inerentes à equipa” e 
considerando a análise dos três principais obstáculos referidos pelas organizações, os 
dados inseridos no Quadro 40 apontam para o seguinte: 

i) O item "Difícil conjugação/conciliação das diferentes perspectivas" representa 
34,4% do total das três principais dificuldades, o que é compreensível dadas as 
diferenças existentes entre os elementos da equipa ao nível de personalidade, 
experiência profissional, habilitações, poder de decisão e outros; 

ii) A asserção "A equipa não acreditava nos efeitos positivos do processo para a 
organização" aparece em segundo lugar, com 26,2% de incidência das 
dificuldades. 

Apesar das equipas referirem que a “Discussão intensa até chegar ao consenso” constituiu 
a estratégia privilegiada para o funcionamento da equipa, constatamos que este tipo de 
funcionamento não terá sido pacífico nem fácil, como parecem apontar os dados acima 
referidos. 

De entre as dificuldades mencionadas em "outras dificuldades", destacamos: 

i) A “Falta de tempo para o processo de AA"; 

ii) A "Dificuldade em reunir a equipa", devido a férias ou a outros factores neste 
caso o relacionado com o tamanho da equipa. 

Numa parte significativa dos casos em estudo, as equipas tiveram um prazo muito limitado 
para concluir o processo, existindo uma pressão externa à organização para o 
cumprimento deste limite temporal. Por outro lado, o deficiente planeamento operacional 
da auto-avaliação, ou a sobreposição de outras prioridades, conduzem à dificuldade de 
reunir a equipa. Em qualquer dos casos trata-se de dificuldades que podem ser 
minimizadas com o planeamento realista e detalhado do processo. 
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Quadro 40 – Dificuldades Inerentes à Equipa de Auto-avaliação 

FACTORES 1 2 3 4 5 6 
SOMA 

(1 A 6) 

% DA 1ª 

DIFICULDADE 
(1+2+3) 

% 

(1+2+3) 

OS MEMBROS DA EQUIPA TIVERAM DIFICULDADE 

EM COLABORAR DE FORMA HONESTA E ISENTA 3 2 1 0 0 2 8 9,4 6 9,8 

A EQUIPA TEVE DIFICULDADE EM SER 

RECONHECIDA/ACEITE POR OUTROS COLABORAD. 1 4 2 5 0 1 13 3,1 7 11,5 

FRACO ENVOLVIMENTO DOS ELEM. DA EQUIPA 

POR TEREM SIDO DESIGNADOS SEM CONSULTA  2 0 1 2 2 0 7 6,3 3 4,9 

DIFÍCIL CONJUGAÇÃO/CONCILIAÇÃO DAS 

DIFERENTES PERSPECTIVAS 14 6 1 0 0 0 21 43,8 21 34,4 

A EQUIPA NÃO ACREDITAVA NOS EFEITOS 

POSITIVOS DO PROCESSO PARA A ORGANIZAÇÃO 6 6 4 1 1 0 18 18,8 16 26,2 

A LIDERANÇA FOI CONTESTADA/POUCO ACEITE 

OU DISPUTADA POR UM LÍDER INFORMAL 0 0 1 1 1 2 5 0,0 1 1,6 

OUTRAS DIFICULDADES  6 1 0 0 0 0 7 18,8 7 11,5 

SUBTOTAIS 32 19 10 9 4 5 79 100,0 61 100,0 

Nota: foram assinalados os factores efectivamente verificados, por ordem de importância crescente, dentro de cada um 
dos grupos de factores, sendo 1 o mais importante. 

5.3.4 Obstáculos de natureza organizacional 

No que respeita aos obstáculos a nível organizacional (ver Quadro 41), e do ponto de vista 
da análise das três principais dificuldades referidas pelas organizações, salientam-se: 

i) Em primeiro lugar surgem as "Dificuldades em encontrar evidências", que se 
referem a 21,8% das dificuldades encontradas; 

ii) Seguem-se, em segundo plano, as "Dificuldades em encontrar resultados de 
avaliações", com 15,3%; 

iii) Em terceiro lugar, e com um resultado muito aproximado ao anterior, surge “O 
tempo disponibilizado para o processo foi curto", com 14,5% de incidência. A este 
respeito acrescentamos que esta dificuldade "factor tempo" representa a segunda 
principal dificuldade, mencionada no primeiro grau de importância. 

É curioso notar que, conforme os dados já apresentados no Quadro 36, “as evidências” 
constituem o principal facilitador de consenso no trabalho em equipa e, simultaneamente, 
a principal dificuldade, a nível organizacional.  

Uma vez que o modelo CAF assenta na análise dos processos-chave, de gestão e de 
suporte, podemos relacionar esta situação, eventualmente, com o facto da gestão por 
processos não ser uma prática generalizada na Administração Pública, ou seja, as 
actividades desenvolvem-se com base na experiência adquirida pelos colaboradores, não 
havendo lugar a registo do circuito dos processos, definição de indicadores, 
responsabilidades e prazos ou à avaliação do desempenho dos mesmos. 

As práticas de gestão que desvalorizam a concepção e avaliação dos processos reduzem as 
oportunidades de melhoria do desempenho dos processos e ficam muito dependentes do 
conhecimento detido pelos/as colaboradores/as, o que pode prejudicar o bom 
funcionamento dos serviços em situações de instabilidade e mudança. 
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Por outro lado, reforça-se a percepção de que as organizações não têm práticas 
sistemáticas de avaliação dos resultados alcançados.  

A desvalorização da gestão por processos, bem como da avaliação dos resultados, não só 
prejudicam o esforço de melhoria contínua que se exige aos serviços, como também 
constituem, naturalmente, obstáculos para as equipas de auto-avaliação recolherem 
evidências que justifiquem e comprovem o diagnóstico organizacional. 

Quadro 41 – Dificuldades Organizacionais 

FACTORES 1 2 3 4 5 6 
SOMA 

(1 A 6) 

% DA 1ª 

DIFICULDADE 
(1+2+3) 

% 

(1+2+3) 

DEFICIENTE EXPERIÊNCIA DE PARTILHA DE 

INFORMAÇÃO DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 5 6 5 5 0 0 21 9,3 16 12,9 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL POUCO FAVORÁVEL À 

APLICAÇÃO DA CAF 8 4 5 2 1 1 21 14,8 17 13,7 

DESCRÉDITO DA ORGANIZAÇÃO SOBRE A 

RELEVÂNCIA DO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO 1 4 3 2 1 3 14 1,9 8 6,5 

O PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO ARRASTOU-SE 

DEMASIADO NO TEMPO 2 2 2 1 0 0 7 3,7 6 4,8 

O TEMPO DISPONIBILIZADO FOI CURTO 11 4 3 0 2 0 20 20,4 18 14,5 

FALTA DE EMPENHO/ENVOLVIMENTO DO GESTOR 

DE TOPO 2 2 2 1 0 1 8 3,7 6 4,8 

FALTA DE EMPENHO/ENVOLVIMENTO DOS 

COLABORADORES E/OU DA GESTÃO INTERMÉDIA 0 2 4 1 2 2 11 0,0 6 4,8 

DIFICULDADES EM ENCONTRAR EVIDÊNCIAS 15 9 3 2 2 0 31 27,8 27 21,8 

DIFICULDADES EM ENCONTRAR RESULTADOS DE 

AVALIAÇÕES 9 8 2 3 0 0 22 16,7 19 15,3 

OUTRAS DIFICULDADES 1 0 0 0 0 0 1 1,9 1 0,8 

SUBTOTAIS 54 41 29 17 8 7 156 100 124 100 

Nota: foram assinalados os factores efectivamente verificados, por ordem de importância crescente, dentro de cada um dos 
grupos de factores, sendo 1 o mais importante. 

5.4 Benefícios do processo de auto-avaliação 

Para além dos resultados ao nível do desempenho, que veremos no âmbito do capítulo 
seguinte, a aplicação da CAF pode trazer para as organizações outro tipo de vantagens. 
Procurámos conhecer até que ponto a aplicação da CAF introduziu benefícios para as 
organizações, ou melhor, até que ponto os organismos estão conscientes desses benefícios 
e se os mesmos são tidos como reais. 

Para o efeito foram apresentadas, no questionário, grelhas de resposta relativamente a 4 
agrupamentos de benefícios: 

i) Benefícios na “Relação colaboradores/as - organização”; 

ii) Benefícios a nível da “Informação interna/comunicação”; 

iii) Benefícios encontrados a nível do “Conhecimento da organização” e, finalmente, 

iv) Benefícios relativos ao “Desenvolvimento de competências e interesses”.  
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Para cada agrupamento de benefícios foi solicitado às organizações que, numa escala de 1 
a 4, classificassem o grau de importância percepcionado, sendo que o grau 1 corresponde 
ao benefício mais sentido. Neste sentido os resultados globais não constituem indicadores 
para análise, uma vez que se pretendeu conhecer, dentro de cada conjunto de benefícios, 
os mais sentidos pelas organizações em estudo. 

No que respeita aos benefícios sentidos na “Relação colaboradores/as – organização”, e 
pela análise do Quadro 42.1, destaca-se como principal benefício, a “Aquisição ou 
desenvolvimento da consciência de que o conjunto de esforços e a partilha de informação 
são importantes, no envolvimento com a organização”. Este é, sem dúvida, o principal 
benefício que neste item é percepcionado como tendo sido alcançado com o processo de 
auto-avaliação. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM A AUTO-AVALIAÇÃO 

Quadro 42.1 – Relação colaboradoras/es - organização  

RELAÇÃO COLABORADORAS/ES - ORGANIZAÇÃO 1 2 3 4 
SOMA 

(1 A 4) 
1+2 1+2 (%) 

MAIOR INTERESSE DAS/OS COLABORADORAS/ES PELA 

ORGANIZAÇÃO 
10 8 13 3 34 18 19,8 

AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS DURANTE O PROCESSO TIVERAM UM 

IMPACTO POSITIVO NAS RELAÇÕES ENTRE OS SERVIÇOS 
8 11 6 8 33 19 20,9 

ADQUIRIU-SE OU DESENVOLVEU-SE A CONSCIÊNCIA DE QUE A 

CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS E A PARTILHA DE INFORMAÇÃO SÃO 

IMPORTANTES NO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÂO 
32 8 4 1 45 40 44,0 

INCREMENTO DO SENTIMENTO DE "PERTENÇA" À ORGANIZAÇÃO. 5 9 7 9 30 14 15,4 

TOTAL DE BENEFÍCIOS - - - - 142 91 100 

No que respeita à “Informação interna/comunicação”, pela observação do Quadro 42.2, 
concluímos que o principal benefício diz respeito à “Sistematização e registo das acções 
realizadas e/ou planeadas, dentro da organização (evidências documentais)”, com uma 
incidência de 34,5%. O segundo lugar, e que de certa forma complementa esta mais-valia 
decorrente do processo de auto-avaliação, diz respeito ao “incremento da comunicação 
formal na organização”.  

Apesar de, neste agrupamento de benefícios, ter a classificação mais baixa, é interessante 
destacar que 6 organizações assinalaram como o benefício mais sentido o “Incremento da 
comunicação com os cidadãos/clientes”, o que pode indiciar que, nestes casos, as 
organizações já dispõem de práticas de gestão dos processos adequadas às exigências do 
modelo CAF, pelo que estão, nesta fase, mais orientadas para o exterior do que para os 
processos internos. 

Quadro 42.2 – Informação interna / Comunicação 

INFORMAÇÃO INTERNA/COMUNICAÇÃO 1 2 3 4 
SOMA 

(1 A 4) 
(1+2) 

% 
(1+2) 

INCREMENTO DA COMUNICAÇÃO COM OS CIDADÃOS/CLIENTES 

(INTERNET, JORNAIS, E-MAIL…) 
6 5 4 6 21 11 13,1 

INCREMENTO DAS TROCAS INFORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS 

COLABORADORES E/OU ENTRE VÁRIOS SERVIÇOS DA ORGANIZ. 
8 10 13 1 32 18 21,4 

INCREMENTO DA COMUNICAÇÃO FORMAL NA ORGANIZAÇÃO 

(REUNIÕES, REVISTA, INTRANET, REGISTOS, INFORM. DE 

SERVIÇO, ETC.)  
12 14 6 4 36 26 31,0 
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INFORMAÇÃO INTERNA/COMUNICAÇÃO 1 2 3 4 
SOMA 

(1 A 4) 
(1+2) 

% 
(1+2) 

SISTEMATIZAÇÃO DO REGISTO DAS ACÇÕES REALIZADAS E/OU 

PLANEADAS DENTRO DA ORGAIZ (EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS) 
18 11 3 4 36 29 34,5 

TOTAL DE BENEFÍCIOS - - - - 125 84 100 

No que se refere ao “Conhecimento da organização”, e com base na análise do Quadro 
42.3, verificamos que surge destacada a percepção de que terá sido obtida “Uma clara 
identificação dos pontos fortes e das oportunidades de melhoria” vista, portanto, como o 
principal benefício alcançado, neste item, com a auto-avaliação.  

Constituindo este um dos grandes objectivos do modelo CAF, constata-se pois que o 
mesmo é sentido pelos organismos como tendo sido alcançado, o que não é de estranhar 
já que a aplicação da CAF implica o preenchimento de uma grelha de auto-avaliação onde 
as equipas registam os pontos fortes e as oportunidades de melhoria da organização. 

Do mesmo Quadro podemos retirar uma conclusão interessante no que respeita à gestão 
das organizações. Foi referido por 12 organizações que o principal benefício sentido, neste 
agrupamento de factores, foi o “Aumento do conhecimento dos objectivos 
organizacionais” e por 6 organizações foi o “Melhor conhecimento dos projectos em curso 
na organização”. 

Estes dados permitem-nos conhecer um pouco das práticas de gestão que existem nos 
serviços, indiciando que as organizações funcionam, muitas vezes, com falhas ao nível da 
comunicação interna, que justificam desconhecimentos ao nível dos objectivos e dos 
projectos em curso. O modelo CAF dá uma grande ênfase à comunicação interna formal, à 
partilha de informação e à gestão do conhecimento pelo que, é compreensível que um 
número significativo de organizações tenha sentido benefícios nesta área. 

Quadro 42.3 – Conhecimento da organização 

CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO 1 2 3 4 
SOMA 

(1 A 4) 
(1+2) 

% 

(1+2) 

AUMENTO DO CONHECIMENTO DOS OBJECTIVOS ORGANIZACIONAIS 12 6 10 6 34 18 18,6 

MELHOR CONHECIMENTO DOS PROJECTOS EM CURSO NA 

ORGANIZAÇÃO 6 9 10 8 33 15 15,5 

AUMENTO DO CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS DA ORGANIZACÃO 10 16 7 4 37 26 26,8 

UMA CLARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FORTES E DAS 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 27 11 6 2 46 38 39,2 

TOTAL DE BENEFÍCIOS - - - - 150 97 100 

No que se refere ao “Desenvolvimento de competências e interesses”, de acordo com o 
Quadro 42.4, e considerando os dois principais benefícios assinalados, vemos surgir 
destacado a “Consciência de que existem necessidades para as quais as boas práticas, 
indiciadas pela CAF, dão resposta”. O resultado de 34% demonstra que o modelo CAF não 
é utilizado apenas como referencial para uma auto-avaliação, mas também como Sistema 
de Gestão da Qualidade, ou seja, como via para promover as boas práticas de gestão nas 
organizações. Com os exemplos de iniciativas e indicadores contidos nos critérios é 
possível perceber como deve funcionar uma organização de excelência.  

Na análise dos restantes factores os resultados são bastante aproximados. Convém, 
contudo, fazer referência ao facto de 13 organizações terem identificado como principal 
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benefício, neste item, o “Surgimento de novas ideias, de uma nova postura, e de novas 
formas de pensar”, o que indicia, não só a abertura à mudança, da parte das organizações 
referenciadas, mas também o seu envolvimento efectivo com essa mesma mudança. 

Quadro 42.4 – Desenvolvimento de competências e interesses 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E INTERESSES 1 2 3 4 
SOMA 

(1 A 4) 
(1+2) 

% 

(1+2) 

SURGIMENTO DE NOVAS IDEIAS, DE UMA NOVA POSTURA, E DE 

NOVAS FORMAS DE PENSAR 13 5 4 9 31 18 18,6 

MAIOR INFORMAÇÃO, INTERESSE E INVESTIMENTO PELAS 

QUESTÕES RELATIVAS À QUALIDADE 11 11 12 5 39 22 22,7 

CONSCIÊNCIA DE QUE EXISTEM NECESSIDADES PARA AS QUAIS AS 

BOAS PRÁTICAS, INDICIADAS PELA CAF, DÃO RESPOSTA 20 13 7 3 43 33 34,0 

PROVOU-SE SER POSSÍVEL IDENTIFICAR VÁRIAS INICIATIVAS OU 

ACÇÕES, PARA SUPERAR DIFICULDADES OU SUPRIR NECESSIDADES 10 14 10 4 38 24 24,7 

TOTAIS - - - - 151 97 100 
 

Gráfico 25 - Benefícios alcançados com a auto-avaliação: relação colaboradores/as - organização 

 

Gráfico 26 - Benefícios alcançados com a auto-avaliação: comunicação interna e informação 
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BENEFÍCIOS: CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO
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Gráfico 27 - Benefícios alcançados com a auto-avaliação: conhecimento da organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 – Benefícios alcançados com a auto-avaliação: desenvolvimento de competências e 
interesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Comunicação dos resultados da auto-avaliação 

Após a elaboração do relatório de auto-avaliação cabe à equipa transmitir os resultados à 
organização. Sendo a CAF um modelo flexível, que não impõe aos utilizadores 
procedimentos pré-definidos relativamente a quem e como deve a equipa transmitir os 
resultados, considerámos importante neste estudo averiguar quais as práticas mais comuns 
a este respeito. 

Assim, foi solicitado às organizações que assinalassem, num Quadro de resposta, a quem 
foram transmitidos os resultados do processo e por que ordem de precedência. 

De acordo com o Quadro 43, observamos que na grande maioria das situações (69,6% dos 
casos) a equipa apresentou os resultados em primeiro lugar à gestão de topo. Este 
resultado parece ser muito evidente para os casos de aplicação da CAF em toda a 
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organização, contudo, em casos de aplicação sectorial da CAF, também não seria de 
estranhar que o primeiro destinatário dos resultados fosse a gestão intermédia, tal como 
aconteceu em 8 situações.  

Também dentro de uma lógica esperada vemos que em 2º lugar, da ordem de precedência 
de comunicação de resultados, surge a gestão intermédia, com um valor percentual de 
33,3 e em 3º lugar a transmissão dos resultados a “Toda a organização em reunião 
alargada”, com 35,9% dos casos.  

De acordo com os dados relativos à transmissão dos resultados à Equipa de Qualidade 
constatamos que esta ocupa o 1º e 2º lugar de precedência em 15 situações. 

Quadro 43 - A quem foram transmitidos os resultados no final do processo de auto-avaliação 

DESTINATÁRIOS 

ORDEM DE TRANSMISSÃO DOS 

RESULTADOS % 1º % 2º % 3º % 4º % 5º 

1º 2º 3º 4º 5º 

À GESTÃO DE TOPO 39 11 0 0 0 69,6 24,4 0 0 0 

À GESTÃO INTERMÉDIA 8 15 6 2 1 14,3 33,3 15,4 11,8 50,0 

A TODA A ORGANIZAÇÃO EM REUNIÃO 

ALARGADA 1 7 14 6 0 1,8 15,6 35,9 35,3 0 

A TODA A ORGANIZAÇÃO EM REUNIÕES 

DEPARTAMENTAIS 0 1 4 1 0 0 2,2 10,3 5,9 0 

À EQUIPA DE QUALIDADE 7 8 3 0 0 12,5 17,8 7,7 0,0 0 

AOS CIDADÃOS/CLIENTES 0 0 1 2 0 0 0 2,6 11,8 0 

ÀS PARTES INTERESSADAS EXTERNAS À 

ORGANIZAÇÃO 0 0 2 0 1 0,0 0,0 5,1 0,0 50,0 

AO NÍVEL POLÍTICO 1 3 9 5 0 1,8 6,7 23,1 29,4 0 

OUTROS 0 0 0 1 0 0 0 0 5,9 0 

TOTAL 56 45 39 17 2 100 100 100 100 100 

Nota: assinaladas todas as opções aplicáveis aos diversos casos de auto-avaliação, com a indicação da ordem de 
transmissão dos resultados. 

Algumas situações suscitam curiosidade, nomeadamente: 

i) Num caso os resultados foram transmitidos em primeiro lugar a toda a 
organização, em reunião alargada, o que revela um elevado grau de maturidade 
da organização nos processos de mudança; 

ii) As partes interessadas externas à organização e os cidadãos/clientes muito 
raramente são informados acerca dos resultados da auto-avaliação, apenas se 
verificando esta comunicação em 6 casos. 
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Podem ser várias as justificações possíveis para as organizações não transmitirem para 
fora os resultados da auto-avaliação: 

i) Receio de expor os pontos fracos;  

ii) Inexistência/desconhecimento de canais de comunicação com os clientes e outras 
partes interessadas;  

iii) As organizações não reconhecem a importância de envolver os clientes, parceiros 
e fornecedores no processo de mudança. 

 

Sobre este último aspeto, a transparência da organização quanto ao seu desempenho, bem 
como o envolvimento das partes interessadas, são boas práticas à luz do modelo CAF e 
revelam estilos de gestão comprometidos com a melhoria da Qualidade dos serviços. 
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Capítulo VI: As melhorias decorrentes da auto-avaliação 

Constituindo a melhoria do funcionamento e do desempenho dos serviços o principal 
objectivo para a aplicação da CAF, existe a percepção de que em muito casos, após a 
conclusão do diagnóstico, as organizações não dão início ao processo de intervenção que 
conduz à melhoria da organização. 

Assim, questionámos as organizações sobre os resultados da auto-avaliação em termos de 
identificação de acções de melhoria, formas de sistematização desta informação, critérios 
de selecção das acções, áreas de melhoria e, finalmente, grau de implementação das 
mesmas. 

Em relação ao universo em estudo (57 organizações), temos a referir que 8 não puderam 
ser consideradas na análise desta vertente, dado não terem respondido às questões 
relacionadas com o Plano de Melhorias. De acordo com o conhecimento que a DGAP tem 
dos casos concretos, referentes a este conjunto, pelo menos 6 delas não responderam pelo 
facto dos processos se encontrarem ainda a decorrer aquando da recolha de informação 
para o presente estudo. Assim, neste capítulo, o nosso universo de análise circunscreve-se 
a 49 organizações. 

6.1 Identificação das acções de melhoria 

Pela análise do Quadro 44 verificamos que a totalidade das organizações que responderam 
a este item, referem que, dos processos de auto-avaliação, resultou a identificação de 
acções de melhoria. Este resultado, naturalmente esperado, vem comprovar que as 
organizações reconhecem que têm de investir na melhoria dos serviços.  

Quadro 44 – Resultados do processo auto-avaliação 

RESULTADOS Nº % 

O PROCESSO DE AA DEU ORIGEM À IDENTIFICAÇÃO DE ACÇÕES DE MELHORIA 49 100 

O PROCESSO DE AA NÃO DEU ORIGEM À IDENTIFICAÇÃO DE ACÇÕES DE MELHORIA 0 0 

TOTAL 49 100 

As acções de melhoria identificadas pelas equipas são objecto de diferentes tratamentos 
pelas organizações. Assim, e de acordo com o Quadro 45, verificamos que na maior parte 
dos casos (41) foi elaborado um Plano de Melhorias, não invalidando a sua apresentação, 
em simultâneo, no relatório de auto-avaliação e/ou em proposta. Este resultado evidencia 
um importante investimento por parte das organizações no tratamento dos resultados 
alcançados com o diagnóstico. 

Quadro 45 - Sistematização da informação 

MEIOS DE SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO TOTAIS 

FOI ELABORADO UM PLANO DE MELHORIAS 41 

AS ACÇÕES DE MELHORIA FORAM IDENTIFICADAS NO RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 40 

FOI ELABORADA UMA PROPOSTA COM A IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE MELHORIA 29 

Nota: possibilidade de múltipla resposta. 
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Relativamente aos critérios que prevaleceram para a selecção das acções de melhoria (ver 
Quadro 46), estes tiveram a ver, essencialmente, com o impacto no desempenho 
organizacional (em 38% dos casos), seguido da necessidade de satisfação dos 
cidadãos/serviços/clientes, em 37% das situações. 

Verificamos, neste ponto, que na quase totalidade dos critérios adoptados (91 em 92) são 
utilizados os critérios de selecção propostos no Manual de Apoio para Aplicação da CAF, 
publicado pela DGAP, os quais foram inspirados nos critérios da European Foundation for 
Quality Managment (EFQM). 

Quadro 46 - Critérios para a selecção das acções de melhoria 

CRITÉRIOS 
Nº DE VEZES 

UTILIZADO 
% DE VEZES 

UTILIZADO 

IMPACTO NO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 35 38,0 

SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS/SERVIÇOS/CLIENTES 34 37,0 

CAPACIDADE/DISPONIBILIDADE DA ORGANIZAÇÃO PARA CONCRETIZAR, NUM PRAZO IMEDIATO 22 23,9 

OUTROS 1 1,1 

TOTAL DE CRITÉRIOS PARA A SELECÇÃO DAS ACÇÕES DE MELHORIA 92 100 

Nota: assinaladas todas as opções efectivamente verificadas. 

As acções de melhoria identificadas pelos serviços foram sistematizadas, neste estudo, em 
dois conjuntos: "acções e processos" e "formação e recursos". 

Na análise do Quadro 47 e Gráfico 29, e tendo em conta apenas as acções enquadradas no 
contexto de “acções e processos", verificamos que: 

i) A maior incidência das melhorias identificadas relaciona-se com os “Processos da 
organização”, que representam 19,9%, deste deste conjunto de melhorias; 

ii) Segue-se a “Melhoria na circulação da comunicação interna” e dos 
“Procedimentos da organização” (18% e 17,5%, respectivamente); 

No que respeita ao segundo enquadramento relativo à “formação profissional e recursos”, 
vemos que: 

iii) As maiores intenções de investimento respeitam à área da “Formação 
profissional” (33,3% deste conjunto de melhorias); 

iv) Em segundo lugar aparecem identificadas acções relacionadas com as 
“Tecnologias” e as “Instalações” (ambas com 25,4%).  

Relativamente ao conjunto das melhorias nos dois enquadramentos ("acções e processos" e 
"formação e recursos”), o primeiro representou 76,3% do total das acções de melhorias 
identificadas, enquanto que o segundo representou apenas 23,3%. Este resultado denota 
que a principal preocupação das organizações, neste momento, diz respeito, 
essencialmente, à forma de trabalhar dos serviços, à gestão dos processos, aos meios 
empregues para alcançar os resultados e só muito secundariamente está orientada para a 
formação e recursos. 

Se considerarmos os critérios adoptados para a selecção das acções, designadamente o 
peso do critério “satisfação dos cidadãos/clientes/serviços” (37%), poderemos concluir 
que existe uma acentuada preocupação com os resultados finais, os quais reflectem o 
desempenho dos processos das organizações. 
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Quadro 47 – Identificação das acções de melhoria 

ÁREAS DE 

MELHORIA 
ACÇÕES Nº 

% 

(POR ÁREA) 

% 
(TOTAL DAS 

MELHORIAS) 

NAS ACÇÕES E 

PROCESSOS 

MELHORIA DOS PROCESSOS DA ORGANIZAÇÃO 41 19,9 15,2 

MELHORIAS NA CIRCULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA 37 18,0 13,7 

MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS DA ORGANIZAÇÃO 36 17,5 13,3 

MELHORIA NO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DA ORGANIZAÇÃO 29 14,1 10,7 

MELHORIA NO PLANEAMENTO OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO 25 12,1 9,3 

MELHORIA DO DESEMPENHO INDIVIDUAL 20 9,7 7,4 

MELHORIA DAS ACÇÕES A DECORRER 18 8,7 6,7 

SUBTOTAL (MELHORIAS NAS ACÇÕES E PROCESSOS) 206 100 76,3 

EM FORMAÇÃO E 

RECURSOS 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 21 33,3 7,8 

TECNOLOGIA 16 25,4 5,9 

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES 16 25,4 5,9 

RECURSOS HUMANOS (RECRUTAM. DE NOVOS COLABORADORES…) 10 15,9 3,7 

SUBTOTAL (EM FORMAÇÃO E RECURSOS) 63 100 23.3 

OUTROS 1 - - 

TOTAL DAS ACÇÕES DE MELHORIA IDENTIFICADAS 270  100 

Nota: assinaladas todas as opções efectivamente verificadas 

 

Gráfico 29 – Identificação das acções de melhoria 
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Relativamente ao número de acções de melhoria identificadas e considerando os dados do 
Quadro 48 verificamos que, na maioria dos casos, foram identificadas até 7 acções de 
melhoria (80% dos casos), dos quais 28% respeitam a um número até três acções e 28% 
entre 4 e 6 acções de melhoria. 

Para se compreender o alcance destes planos de melhorias seria fundamental um 
conhecimento de outras variáveis que nos indicassem, designadamente, a abrangência das 
acções, em termos de resultados que estas introduzem nas organizações. Em hipótese, 
podemos considerar que um pequeno número de acções significativas, em apenas uma 
área de melhoria, poderá ter muito mais impacto nos resultados do que várias acções 
dispersas e pouco significativas. Neste último caso poderá existir, inclusive, o risco de 
dispersão, pelo facto da organização não se concentrar nas áreas efectivamente carentes 
de intervenção. 

Quadro 48 – Número de acções de melhoria identificadas 

Nº DE ACÇÕES DE 

MELHORIA IDENTIFICADAS 

1 A 3 4 A 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

14 14 12 6 2 1 1 50 

% EM RELAÇÃO AO TOTAL 

DE ACÇÕES IDENTIFICADAS 
28 28 24 12 4 2 2 100 

6.2 Implementação das acções de melhoria 

De nada servirá às organizações investir num Plano de Melhorias se não houver a intenção 
de o implementar.  

A não implementação de melhorias tem consequências fortemente negativas, em vários 
planos. A título de exemplo: 

i) Frustração, por parte da equipa e dos colaboradores/as. Este sentimento de frustração 
será tanto maior quanto maior tiver sido o seu investimento no processo;  

ii) Perda de recursos, uma vez que o processo exigiu tempo de trabalho dos/as 
colaboradores/as; 

iii) Em posteriores projectos de mudança será de esperar uma maior resistência das 
pessoas, um fraco envolvimento e um elevado cepticismo em relação às eventuais 
consequências positivas das novas acções. 

Apesar das organizações estarem alertadas para estes factos verificamos, pela análise dos 
dados constantes no Quadro 49, que, em 20 casos, correspondendo a 35,1%, não foram 
implementadas acções de melhoria. Não obstante 6 dos processos ainda se encontrarem 
em fase de desenvolvimento, como atrás foi referido, aquele número não deixa de ser 
substancial. 

Quadro 49 - Implementação das acções de melhorias 

IMPLEMENTAÇÃO Nº % 

AS ACÇÕES DE MELHORIA NÃO FORAM IMPLEMENTADAS 20 35,1 

AS ACÇÕES DE MELHORIA FORAM IMPLEMENTADAS  37 64,9 

TOTAL DE ORGANIZAÇÕES 57 100 
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As razões que as organizações alegam para a não implementação do Plano de Melhorias 
(ver Quadro 50 e Gráfico 30), são as seguintes: 

i) Em primeiro lugar é apontada a razão "Outras prioridades" (32,1%, relativamente 
ao conjunto das razões); 

ii) Em segundo lugar aparecem "Outras razões", que não as propostas no 
questionário (28,6%). Dentro destas "Outras razões", e quando referidas, 
salientamos: 

 As que se prendem com a mudança de gestão; 

 Ao facto do processo de auto-avaliação estar ainda em curso; 

 A "resistência à mudança" e "fraco envolvimento dos dirigentes e dos/as 
colaboradores/as".  

Em terceiro lugar encontram-se várias razões com percentagens de 7,1%. Assim, com dois 
casos cada, encontramos os seguintes motivos: 

 “Falta de recursos financeiros”; 

 “Os resultados não foram vistos como suficientemente concretos” e, 

 “Os resultados não foram considerados um retrato fiel da organização”. 

Se o primeiro destes motivos se prende com a própria organização, eventualmente 
motivado por fatores externos, já os restantes, que correspondem a 4 casos (14,2%), 
relacionam-se com a intervenção da equipa de auto-avaliação cujo trabalho não deve ter 
correspondido às expectativas da gestão, inviabilizando assim, a implementação das 
acções de melhoria. São várias as causas que podem estar na base desta situação. A título 
de exemplo indicamos três eventuais causas:  

i) A equipa não teve acesso à informação;  

ii) A equipa teve dificuldades técnicas em compreender o modelo CAF; 

iii) A equipa teve um prazo muito limitado de tempo para concluir o 
processo o que se revelou ser insuficiente para elaborar um 
diagnóstico rigoroso. 

Com o mesmo valor relativo em relação ao total encontramos os casos em que não foram 
implementadas melhorias pelo facto da organização não reconhecer a necessidade de 
mudar (2 casos) ou pelo facto do processo nunca ter tido esse objectivo (2 casos), 
representando estes motivos 14,2% do total de razões apontadas. Estas razões são as 
menos esperadas do total de razões apontadas pelos serviços uma vez que, por um lado, 
em todos os processos em estudo foram identificadas acções de melhoria, conforme dados 
contidos no Quadro 44. Por outro lado, é difícil conceber uma situação concreta em que as 
organizações mobilizam recursos para identificar áreas de melhoria, sem que a introdução 
de mudanças tenha sido equacionada à partida como uma sequência lógica do processo. 
Apenas se nos afigura aceitável uma situação destas quando o processo é imposto, não 
resultando de um processo voluntário de melhoria do desempenho organizacional.  
  



DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA CAF EM PORTUGAL 

 

 

65 

 

Quadro 50 - Razões para a não 
implementação do plano de melhorias 

 

RAZÕES Nº % 

OUTRAS PRIORIDADES 9 32,1 

OUTROS 8 28,6 

A ORGANIZAÇÃO NÃO RECONHECE 

NECESSIDADE DE MUDAR 
2 7,1 

FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS 2 7,1 

OS RESULTADOS NÃO FORAM VISTOS 

COMO SUFICIENTEMENTE CONCRETOS 
2 7,1 

OS RESULTADOS NÃO FORAM 

CONSIDERADOS UM RETRATO FIEL DA 

ORGANIZAÇÃO 
2 7,1 

O PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO 

NUNCA TEVE ESSE OBJECTIVO 
2 7,1 

OS RESULTADOS NÃO FORAM ACEITES 

POR ALGUNS ELEMENTOS-CHAVE DA 

ORGANIZAÇÃO 
1 3,6 

O MOTIVO DA AUTO-AVALIAÇÃO 

APENAS ESTEVE RELACIONADO C/ A 

PARTICIPAÇÃO NUM 

CONCURSO/PRÉMIO 

0 0 

NÃO FORAM ENVOLVIDOS NA AUTO-
AVALIAÇÃO 

COLABORADORES/DIRIGENTES 

CONSIDERADOS ELEMENTOS-CHAVE 

0 0 

A EQUIPA DE AUTO-AVALIAÇÃO NÃO 

CONSEGUIU IDENTIFICAR ÁREAS DE 

MELHORIA 
0 0 

FALTA DE TEMPO 0 0 

TOTAL 28 100 

Nota: assinaladas todas as opções 
efectivamente verificadas 

 

Gráfico 30 – Razões para a não implementação 
das acções de melhoria 
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Capítulo VII: A repetição da Auto-Avaliação 

Uma das vantagens do modelo CAF é a possibilidade de, pela sua aplicação, poder ser 
monitorizado o processo de contínua melhoria dos serviços, razão pela qual o sistema de 
pontuação de resultados aponta para uma “tendência de evolução”. Este atributo do 
modelo é visível nas terminologias inseridas na tabela de pontuação dos critérios de 
resultados, designadamente a referência a “tendência” e a “progresso”. Estes são, com 
efeito, termos que implicam uma análise de relatividade, ou seja, a comparação de uma 
situação com outra. Desta forma os benefícios da utilização da CAF são potenciados 
quando esta é aplicada de forma sistemática, o que permite às organizações conhecerem 
a evolução do seu desempenho, por comparação com resultados anteriores. 

7.1 Previsão de nova aplicação da CAF 

Como foi referido no capítulo II, do universo de 57 organizações apenas em 5 destas o 
modelo CAF foi utilizado mais de uma vez (4 casos de segunda aplicação e um caso em que 
se verificou uma terceira aplicação). 

Constatamos, pois, que os casos de repetição são ainda escassos. No entanto, e como já 
foi referido, do universo em estudo, a maior parte das aplicações da CAF verificaram-se 
num passado muito recente, não tendo decorrido ainda tempo útil para uma nova 
aplicação. 

Contudo, como poderemos observar no Quadro 51, vinte e cinco das 50 organizações que 
responderam a este item referem a periodicidade com que pretendem aplicar a CAF 
novamente. Quanto às restantes ainda não tinha sido definida a periodicidade na 
aplicação.  

Considerando, desta vez, o universo das 25 organizações que já terão definido uma nova 
aplicação da CAF, verificamos que: 

i) A maioria (44%) estabeleceu períodos de 2 em 2 anos para a aplicação da CAF; 

ii) Foi referida a intenção de uma aplicação anual em 40% do universo em questão.  

Quadro 51 - Previsão de periodicidade para nova 
aplicação da CAF 

PERIODICIDADE Nº % (TOTAL) % (SUBTOTAL) 

ANUALMENTE 10 20,0 40,0 

DE 2 EM 2 ANOS 11 22,0 44,0 

DE 3 EM 3 ANOS 3 6,0 12,0 

INTERVALOS SUPERIORES 

A 3 ANOS 
1 2,0 4,0 

NÃO ESTÁ DETERMINADO 25 50,0 - 

TOTAL 50 100 100 

Nota: não responderam a este item 7 organizações. 

  

Gráfico 31 - Previsão de periodicidade para nova 
aplicação da CAF 
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7.2 Considerações para uma nova aplicação 

Apelando a um juízo crítico por parte das organizações relativamente aos processos 
decorridos, questionámos sobre aquilo que desejariam que funcionasse de forma diferente 
em processos futuros de auto-avaliação.  

Para o efeito foi introduzido no questionário uma grelha com várias respostas alternativas 
(no total de 24) apresentadas de acordo com a seguinte lógica de agrupamento: 

i) “Maior envolvimento”; 

ii) “Diferente composição da equipa”; 

iii) “Melhor preparação da equipa”; 

iv) “Melhor funcionamento da equipa”; 

v) “Ausência de condicionalismos organizacionais”. 

Começamos por apresentar os resultados globais obtidos que têm por base o total das 
respostas (24) incluídas nos vários agrupamentos de factores (5). Importa referir que foi 
dada a possibilidade de múltipla resposta sem hierarquização de ordem de importância, 
na totalidade das respostas aos vários subconjuntos (380). 

Assim, tendo em conta a análise global dos 5 agrupamentos de factores, inseridos no 
Quadro 52, temos a referir o seguinte: 

vi) O subconjunto de factores que merece maior destaque diz respeito à "Melhor 
preparação da equipa", correspondendo a 27,6% de incidência das respostas; 

vii) Em segundo lugar é referido o desejo de "Ausência de condicionalismos 
organizacionais" em 23,9%; 

viii) Em terceiro surge a necessidade de um "Maior envolvimento" (da parte da gestão de 
topo, intermédia e organizacional), com um resultado de 19,2%, logo seguido, de 
muito perto, da “Diferente composição da equipa”, com 18,4%. 

Destes resultados depreende-se, no que respeita à equipa de auto-avaliação, que na 
maioria dos casos em estudo as melhorias que se pretenderiam, no caso de uma nova 
aplicação, incidem essencialmente na preparação da equipa e na escolha dos seus 
elementos. Já no que respeita ao seu funcionamento a necessidade de melhoria foi pouco 
referida (apenas 10,8%).  

Quadro 52 – Agrupamentos de factores do processo de auto-avaliação que se desejaria que 
mudassem 

SUBCONJUNTOS DE FACTORES Nº % 

MELHOR PREPARAÇÃO DA EQUIPA 105 27,6 

AUSÊNCIA DE CONDICIONALISMOS ORGANIZACIONAIS 91 23,9 

MAIOR ENVOLVIMENTO 73 19,2 

DIFERENTE COMPOSIÇÃO DA EQUIPA 70 18,4 

MELHOR FUNCIONAMENTO DA EQUIPA 41 10,8 

TOTAL 380 100 
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Gráfico 32 – Subconjuntos de factores do processo de AA que se desejaria que mudassem 
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apresenta um peso relativo significativo em relação à globalidade das respostas dadas. Ao 
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contrário do que seria expectável surge em primeiro lugar, neste conjunto, a necessidade 
de maior envolvimento por parte da organização, o que nos leva a concluir que é 
importante a aposta num plano de comunicação adequado, que promova a participação 
dos colaboradores. Poderá constituir um contributo válido na promoção do envolvimento a 
aplicação de questionários de diagnóstico e de satisfação aos colaboradores, durante a 
fase de auto-avaliação da organização, os quais servem para recolher a opinião das 
pessoas sobre o estilo de gestão, para aferir o grau de satisfação relativamente aos 
sistemas de gestão, às condições de trabalho e ao desenvolvimento de competências, bem 
como para conhecer o grau de motivação em geral. 

No subconjunto relativo à “Diferente composição da equipa” os dados mostram que as 
organizações, em futuras aplicações consideram importante integrar nas equipas 
“representantes dos cidadãos/clientes” e “representantes de outras partes interessadas 
da organização”. Estes dois grupos aparecem respectivamente em 1º e 3º lugar neste 
subconjunto, com 19 e 13 menções. Estas visões externas dentro da equipa constituem um 
importante contributo para o processo, embora se reconheça a dificuldade de pôr em 
prática esta colaboração. 

Ainda neste subconjunto, foi reconhecido por 11 organizações que outro aspecto a 
melhorar no futuro será a integração, na equipa de auto-avaliação, de elementos com 
responsabilidade ao nível da gestão. Corroborando a percepção transmitida a propósito da 
integração de elementos dirigentes nas equipas, referido no Cap. IV, estes resultados 
mostram que a participação activa de elementos com responsabilidades ao nível da gestão 
é vista como um compromisso com o processo e indicia que os resultados do diagnóstico 
serão utilizados para a melhoria da organização. 

Por fim, o subconjunto referente ao “Melhor funcionamento da equipa” os diferentes 
factores apresentados obtiveram uma incidência de menções relativamente equilibradas 
entre si, não tendo estas melhorias sido consideradas nem fundamentais nem displicentes 
para futuras aplicações, antes se podem caracterizar como factores que merecem alguma 
atenção designadamente: “Clarificar o papel de cada elemento” (12 menções); “Encontrar 
um método para facilitar os consensos” (11 menções); “Melhorar a coordenação do 
trabalho em equipa “ (10 menções) e “Alterar o método para o preenchimento da grelha” 
(8 menções). 

Observando os dados globalmente, importa verificar as melhorias desejáveis mais 
assinaladas pelas organizações: 

i) “Maior envolvimento por parte da organização” (29 menções); 

ii) “Mais tempo para o processo” (28 menções); 

iii) “Melhor clarificação de conceitos” (25 menções); 

iv) “Integração de elementos representantes dos cidadãos/clientes” (19 menções). 

No que respeita aos factores menos assinalados, destacamos: 

i) “Incluir apenas colaboradores sem cargos de chefia”. Esta menção não deixa de 
ser curiosa, se tivermos em conta que, das 57 organizações em estudo, apenas 8 
não incluíram dirigentes, nas equipas de auto-avaliação; 

ii) Com apenas uma menção, encontra-se o factor “Efectuar escolhas mais 
adequadas em termos de habilitações académicas”, o que significa que este 
atributo não foi sentido como importante para o bom funcionamento do processo 
de auto-avaliação. 
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Quadro 53 – Factores do processo que se desejaria que funcionassem de forma diferente 

FACTORES Nº % 

MAIOR ENVOLVIMENTO: 

DA ORGANIZAÇÃO 29 7,6 

DA GESTÃO DE TOPO 24 6,3 

DA GESTÃO INTERMÉDIA 20 5,3 

SUBTOTAL 73 19,2 

CONDICIONALISMOS ORGANIZACIONAIS: 

MAIS TEMPO PARA O PROCESSO DE AA 28 7,4 

CERTIFICAÇÃO DE QUE OUTRAS PRIORIDADES NÃO SE SOBREPÕEM AO PROCESSO DE AA 21 5,5 

ESCOLHER MELHOR O MOMENTO DA AA 18 4,7 

MELHOR CLARIFICAÇÃO DOS OBJECTIVOS DA AA  15 3,9 

MAIOR OU MELHOR APOIO EXTERNO 9 2,4 

SUBTOTAL 91 23,9 

DIFERENTE COMPOSIÇÃO DA EQUIPA: 

INTEGRAR ELEMENTOS REPRESENTANTES DOS CIDADÃOS/CLIENTES 19 5,0 

MAIS REPRESENTATIVA DA ORGANIZAÇÃO 16 4,2 

INTEGRAR REPRESENTANTES DE OUTRAS PARTES INTERESSADAS 13 3,4 

INTEGRAR ELEMENTOS COM RESPONSABILIDADE AO NÍVEL DA GESTÃO 11 2,9 

EFECTUAR ESCOLHAS MAIS ADEQUADAS EM TERMOS DE PERFIL DE COMPETÊNCIAS 7 1,8 

INTEGRAR ELEMENTOS DAS ESTRUTURAS REPRESENTATIVAS DOS TRABALHADORES 2 0,5 

INCLUIR APENAS COLABORADORES SEM CARGOS DE CHEFIA 1 0,3 

EFECTUAR ESCOLHAS MAIS ADEQUADAS EM TERMOS DE HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 1 0,3 

SUBTOTAL 70 18,42 

MELHOR PREPARAÇÃO DA EQUIPA: 

ADQUIRIR/APROFUNDAR FORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE 34 8,9 

APROFUNDAR FORMAÇÃO SOBRE A CAF 34 8,9 

MELHORAR A CLARIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS 25 6,6 

REFLECTIR E/OU SIMULAR AS ETAPAS DA AA 12 3,2 

SUBTOTAL 105 27,6 

MELHOR FUNCIONAMENTO DA EQUIPA 

CLARIFICAR O PAPEL DE CADA ELEMENTO  12 3,2 

ENCONTRAR UM MÉTODO PARA FACILITAR OS CONSENSOS 11 2,9 

MELHORAR A COORDENAÇÃO DO TRABALHO EM EQUIPA 10 2,6 

ALTERAR O MÉTODO PARA O PREENCHIMENTO DA GRELHA 8 2,1 

SUBTOTAL 41 10,8 

TOTAL 380 100 

Nota: assinaladas todas as opções efectivamente verificadas. 
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A CAF é um instrumento que alia as vertentes de diagnóstico com as vertentes de gestão 
organizacional. Neste sentido, não só avalia a liderança, o planeamento, a estratégia e a 
gestão de pessoas, de recursos e parcerias, como também orienta as organizações para as 
boas práticas nestes domínios, promovendo a monitorização do desempenho com base na 
regular aplicação do modelo. 

Reconhece-se, ainda, ser atributo da CAF a sua flexibilidade, o que permite a sua 
aplicação concomitante com outros modelos utilizados na gestão da Qualidade, em 
relação aos quais a CAF poderá servir de ligação. 

Assim, quisemos saber se existe interesse por parte das organizações em utilizar a CAF em 
combinação com outros instrumentos/modelos e, em caso afirmativo, quais as opções 
mais pretendidas. Foi apresentado um Quadro de resposta com 4 opções: EFQM; Norma 
ISO 9001; Balanced Scorecard e outros. Pela observação do Quadro 54, e do universo das 
57 organizações em estudo, verifica-se que 30 responderam afirmativamente a pelo 
menos, um item, desta questão, com os seguintes resultados: 

i) Em 40% dos casos as organizações pretendem utilizar a EFQM; 

ii) Em 36% dos casos surge a Norma ISO 9001; 

iii) Em terceiro lugar, com a incidência de 22%, os organismos pretendem utilizar o 
Balanced Scorecard. 

Quadro 54 - A CAF em simultâneo com outros instrumentos 

OUTROS INSTRUMENTOS Nº % 

EFQM (NÍVEIS DE EXCELÊNCIA DA EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT) 20 40,0 

NORMA ISO 9001 18 36,0 

BALANCED SCORECARD 11 22,0 

OUTROS 1 2,0 

TOTAL DE INSTRUMENTOS ASSINALADOS PELAS ORGANIZAÇÕES 50 100 

Nº de organizações que respondeu afirmativamente a pelo menos uma opção  30  

Nº de organizações que não respondeu a esta questão 27  

Gráfico33 - A CAF em simultâneo com outros instrumentos 
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Capítulo VIII: O apoio da DGAP aos serviços 

A inserção deste capítulo no contexto do presente estudo prende-se, por um lado, com o 
facto da DGAP ser o serviço que, em Portugal, tem a missão de promover, junto dos 
serviços da Administração Pública, o uso da CAF.  

Por outro lado, a necessidade de obtermos uma avaliação por parte das organizações 
relativamente ao apoio prestado pela DGAP, justifica-se com a circunstância deste serviço 
participar nos grupos de trabalho que, a nível europeu, acompanham e promovem a 
evolução do modelo CAF. Neste contexto cabe à DGAP ir monitorizando as aplicações do 
modelo, junto dos serviços, com o objectivo de conhecer as suas forças e fraquezas, com 
vista à introdução de melhorias que venham a revelar-se úteis. 

Com base nestes dois imperativos – de nível nacional e europeu – a DGAP sentiu 
necessidade de fazer um balanço da qualidade da intervenção que tem tido nesta área, 
com o intuito de conhecer até que ponto as necessidades dos serviços estão a ser 
satisfeitas, bem como para ajustar estratégias futuras neste campo de intervenção.  

Vimos também, nesta oportunidade, um aproveitamento de recursos, sobretudo para os 
serviços que, de uma só vez, respondem a ambas as questões: aplicação da CAF e apoio 
por parte da DGAP.  

8.1 Avaliação do apoio prestado 

Em relação ao apoio técnico por parte da DGAP, na fase de preparação das equipas de 
auto-avaliação, foi prestado esse apoio a 32,8% dos serviços (conforme dados inseridos no 
Quadro 55 e Gráfico 34). 

Quadro 55 – Indicadores de apoio prestado por parte da DGAP 

EXISTÊNCIA OU NÃO DE APOIO TÉCNICO Nº % 

BENEFICIARAM DE APOIO 19 32,8 

NÃO BENEFICIARAM DE QUALQUER TIPO DE APOIO 39 67,2 

TOTAIS 58 100 

Acrescentamos que, neste Quadro, apenas está equacionado o apoio técnico prestado 
directamente aos serviços. O apoio da DGAP prestado aos serviços no contexto de outros 
projectos específicos e parcerias, não está aqui equacionado. 

Relativamente ao apoio proporcionado pela DGAP, foi solicitado às organizações a 
avaliação desse apoio, numa escala de 1 a 4, correspondendo o nível 1 a “Excelente” e o 
nível 4 a “Mau”. A avaliação incidiu sobre 5 tipologias de apoio prestado: “Divulgação de 
informação”; “Esclarecimento de dúvidas”; “Apoio documental”; “Acções de 
sensibilização” e “Formação”.  
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Quanto aos resultados apurados, e de acordo com o Quadro 56, temos a referir o seguinte: 

i) A avaliação geral do apoio prestado corresponde a 2 o que se insere na classe do 
"Bom"; 

ii) Na avaliação de cada uma das vertentes de apoio, a mais ponderada é a que 
respeita ao apoio documental, cujo resultado avaliativo (1,6) se situa na 
charneira entre a classificação de "Bom" e "Excelente", pelo que é de concluir ter 
sido mais efectivo o apoio neste domínio; 

iii) Com uma avaliação menos positiva, embora ainda dentro do grau de avaliação de 
“Bom”, encontramos as vertentes de “Divulgação de informação” e “Formação”, 
ambas com uma média de pontuação de 2,1. 

Quadro 56 – Apoio técnico prestado pela DGAP 

TIPOLOGIA DE APOIOS 

CLASSIFICAÇÃO DADA PELOS SERVIÇOS 

POR NÍVEIS DE AVALIAÇÃO TOTAL DE 

AVALIAÇÕES 
MÉDIA 

PONDERADA 
1 2 3 4 

APOIO DOCUMENTAL 9 8 2 0 19 1,6 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 2 10 2 1 15 2,1 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 3 6 1 2 12 2,2 

FORMAÇÃO 2 8 1 1 12 2,1 

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 0 7 1 1 9 2,3 

TOTAL 16 39 7 5 67 2 

Nota: as organizações apenas avaliaram o tipo de apoio do qual tinham beneficiado 
Nota: 1=Excelente; 2=Bom; 3=Suficiente; 4=Mau 
 
 

Gráfico 34 - Apoio técnico prestado pela DGAP 
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8.2 Prospecção de necessidades 

Quanto à receptividade das organizações face às acções/iniciativas a desenvolver no 
futuro pela DGAP foi considerado, genericamente, como sendo de muita utilidade os 
apoios equacionados. 

Na análise mais detalhada dos dados (ver Quadro 57), observámos os seguintes resultados:  

i) Os apoios mais considerados (com médias mais elevadas, classificadas como 
“muito úteis”, no valor de 1,2 e 1,3), dizem respeito a: 

 "Divulgação da informação"; 

 "Esclarecimento de dúvidas"; 

 "Apoio documental"; 

 "Formação de especialização"; 

 “Promoção de projectos de benchmarking”. 

ii) As iniciativas menos ponderadas, classificadas como “úteis”, com base na média 
apurada, referem-se a: 

 "Posto de utilizadores da CAF, no portal da DGAP"; 

 "Base de dados dos utilizadores da CAF"; 

 “Evento sobre a CAF"; 

 "Concurso/prémio Qualidade".  

Quadro 57 – Receptividade das organizações, face às acções/iniciativas, de apoio, por parte da DGAP 

NATUREZA DOS SERVIÇOS 

UTILIDADE DO APOIO (MUITO ÚTIL=1; POUCO ÚTIL=3) 

1 2 3 
TOTAL DE 

AVALIAÇÕES 
MÉDIA UTILIDADE 

DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO 49 9 0 58 1,2 MUITO ÚTIL 

FORMAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO 44 12 0 56 1,2 MUITO ÚTIL 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 41 12 0 53 1,2 MUITO ÚTIL 

APOIO DOCUMENTAL 41 11 0 52 1,2 MUITO ÚTIL 

PROMOÇÃO DE PROJECTOS DE BENCHMARKING 39 12 1 52 1,3 MUITO ÚTIL 

REDE DE CONTACTOS DE DINAMIZADORES DA CAF 32 20 2 54 1,4 MUITO ÚTIL 

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 31 17 1 49 1,4 MUITO ÚTIL 

CONSULTORIA (ON-LINE, TELEFONE) 30 15 2 47 1,4 MUITO ÚTIL 

APOIO TÉCNICO PARA RECONHECIMENTO DA QUALIDADE 

DOS SERVIÇOS PELA EFQM 
27 21 0 48 1,4 MUITO ÚTIL 

POSTO DE UTILIZADORES DA CAF, NO PORTAL DA DGAP 28 22 2 52 1,5 ÚTIL 

BASE DE DADOS DOS UTILIZADORES DA CAF 32 19 3 54 1,5 ÚTIL 

EVENTO SOBRE A CAF 25 27 0 52 1,5 ÚTIL 

CONCURSO/PRÉMIO QUALIDADE 21 26 0 47 1,6 ÚTIL 

TOTAIS 440 223 11 674   
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Curiosamente a realização de eventos sobre a CAF, em termos relativos, foi menos 
valorizada que a maior parte das restantes opções, apesar de ter sido referido, por várias 
organizações, que os processos de aplicação da CAF surgiram após a participação de 
colaboradoras/es, neste tipo de eventos, sendo igualmente manifestado, pela maior parte 
das organizações, a necessidade de aumentar os conhecimentos no que respeita aos temas 
“CAF” e “Qualidade”. Provavelmente nestas organizações, que já deram os primeiros 
passos neste contexto, este tipo de necessidades já estará satisfeito, centrando-se o seu 
interesse prioritário em formações mais aprofundadas. 
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Conclusões 

No início do presente estudo propusemo-nos atingir quatro objectivos. Pretendemos neste 
capítulo conclusivo aferir, dentro do possível, até que ponto os mesmos foram atingidos, 
fazendo uma breve nota sobre cada um destes. 

Objectivo 1: Obter um conhecimento da forma e da medida em que a ferramenta de auto-

avaliação CAF está a ser utilizada e, até que ponto, a mesma está a revelar-se acessível aos 

seus utilizadores. 

A realização do estudo permitiu conhecer o grau de utilização da CAF em Portugal, bem 
como caracterizar o universo das organizações que aplicaram a CAF desde 2002. De entre 
os dados importa relembrar os mais significativos na concretização deste objectivo: 

 60 Organizações da Administração Pública Central, Regional e Local aplicaram 
efectivamente a CAF em Portugal (o que não exclui que outras organizações 
tenham também feito a sua aplicação); 

 A maior incidência de utilizações do modelo recai na Administração Central, e 
neste conjunto surgem em primeiro lugar os Institutos Públicos, seguidos das 
Secretarias-Gerais; 

 Em mais de metade dos casos de aplicação da CAF o processo de auto-avaliação 
envolveu toda a organização; 

 Em todos os processos de auto-avaliação foram identificadas acções de melhoria, 
contudo, em um terço das situações, estas acções não foram implementadas, na 
maioria dos casos pelo facto de se terem sobreposto outras prioridades. 

Ainda dentro deste objectivo, e no que respeita ao grau de acessibilidade do modelo aos 
serviços, podemos concluir que existiu algum grau de dificuldade em utilizar a ferramenta 
CAF, como decorre de alguns dados evidenciados pelo estudo: 

 Na quase totalidade das situações as equipas beneficiaram de algum tipo de apoio 
técnico e de formação; 

 Foi referido por mais de metade das organizações que, em futuras aplicações, as 
equipas devem beneficiar de formação acrescida sobre CAF e sobre Qualidade; 

 A quase totalidade das equipas considera a formação sobre CAF imprescindível ou 
muito importante; 

 Do conjunto de obstáculos ao processo de auto-avaliação, os relacionados com o 
instrumento CAF foi o mais mencionado pelas organizações, nomeadamente nas 
vertentes “Identificação do âmbito dos critérios”, ”Identificação na organização 
das práticas apresentadas no modelo” e “Compreensão dos conceitos”.  

Podemos, pois, concluir que as organizações tiveram alguma dificuldade em compreender 
o instrumento, não só ao nível dos conceitos, mas também no que respeita à transposição 
para a organização, dos exemplos de práticas apresentadas no modelo. Esta dificuldade 
poderá estar relacionada com a linguagem utilizada, muito associada ao universo da 
gestão, a qual pode não ser acessível à generalidade dos colaboradores, ou ainda, com o 
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facto de alguns dos exemplos de boas práticas contidos no modelo serem eventualmente 
demasiado abstractos, o que dificulta a concretização destes nos processos de trabalho 
das organizações. 

Contudo, se tivermos em conta que metade das organizações em estudo, apesar das 
dificuldades sentidas na aplicação da CAF, já definiu a periodicidade com que quer voltar 
utilizar o modelo CAF, podemos concluir que as organizações consideram o instrumento de 
algum modo complexo mas não a ponto de ser impeditivo de ser utilizado. Pelo contrário, 
foram identificados pelos serviços vários benefícios na utilização do modelo, não deixando 
de, em futuras aplicações existirem melhorias a introduzir. A este respeito surge como 
principal factor a melhorar a importância de "Adquirir/aprofundar formação sobre 
Qualidade e CAF", seguida de “Maior envolvimento por parte da organização” e, em 
terceiro lugar, desejar-se-ia “Mais tempo para o processo de auto-avaliação”. 

Por último, neste análise, se tivermos em conta que: 

 O apoio técnico prestado às equipas foi, em quase metade das situações, prestado 
por consultores internos das organizações ou por serviços da AP; 

 A grande maioria das organizações não dispunha de nenhuma estrutura ou equipa 
da Qualidade no momento de aplicação da CAF e que, 

 O funcionamento das equipas e os conhecimentos/aptidões dos seus elementos não 
constituíram obstáculos ao processo na maior dos casos, 

podemos concluir que, por um lado, a maior parte das organizações dispunha de recursos 
humanos com competências para promover este tipo de processos, e que, nos casos em 
que tal não acontecia, provavelmente terá sido o esforço e a dedicação de colaboradores 
e dirigentes que tornou possível a realização dos projectos de aplicação da CAF. 

Objectivo 2: Aferir o grau de utilidade da CAF, reconhecida pelas diversas organizações, 

tendo em conta os fins para que foi concebida. 

Como instrumento de auto-avaliação a CAF permite às organizações realizarem 
diagnósticos para conhecerem os seus pontos fortes e fracos e elaborarem, a partir desse 
conhecimento, planos de melhoria sustentados. Em simultâneo, a CAF constitui um 
modelo de conduta para a gestão das organizações, quer através das práticas 
apresentadas, quer pela filosofia de actuação que lhe está subjacente (Ciclo de Deming: 
Plan-Do-Check-Act). 

Tendo por base as características do modelo, importa verificar até que ponto as 
organizações reconhecem, na prática, estas duas valências e lhe conferem utilidade após 
a sua utilização. 

Pela análise dos dados recolhidos ao longo do estudo, podemos concluir que as 
organizações que aplicaram a CAF reconhecem a utilidade do modelo CAF enquanto 
instrumento de diagnóstico e modelo de gestão, como nos mostram os dados a seguir 
referidos: 

 De entre as principais razões para aplicar a CAF encontram-se a as necessidades de 
“Sensibilizar os colaboradores para a Qualidade e de “Conhecer os pontos fortes e 
fracos”; 
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 Os principais objectivos subjacentes ao processo são “Melhorar a Qualidade dos 
serviços”, “Melhorar o desempenho organizacional” e “Identificar os pontos fortes 
e fracos”. 

Vemos por estes dados que as organizações esperam da ferramenta CAF quer a vertente 
de diagnóstico, quer a vertente de sistema de gestão, que orienta os serviços para a 
implementação de boas práticas. 

Estes dados confirmam-se, após a utilização do modelo, por alguns dos principais 
benefícios do instrumento CAF mencionados pelas organizações, designadamente: 

 Aumento do conhecimento dos problemas das organizações; 

 Clara identificação dos pontos fortes e oportunidades de melhorias; 

 Consciência de que existem necessidades para as quais as boas práticas constantes 
da CAF dão resposta. 

A grande maioria das acções de melhoria identificadas pelas organizações, após a 
realização do diagnóstico, recai no conjunto “Melhorias nas acções e processos” das 
organizações, o que reforça a ideia de que a CAF tem utilidade ao nível da operação dos 
serviços. 

Ao nível da gestão dos processos a sistematização do registo das acções (evidências 
documentais) foi sentida como um dos grandes benefícios da aplicação da CAF, apesar de 
ter sido referida a dificuldade em encontrar evidências documentais e resultados de 
avaliações como um dos principais obstáculos encontrados durante a auto-avaliação.  

Este rigor na gestão dos processos é o ponto de partida para a integração do ciclo do PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) na gestão das organizações. O passo seguinte é a regular prática de 
avaliação dos resultados das acções. Apenas sabemos, com os dados recolhidos, que as 
organizações pretendem investir na vertente da gestão por processos. Neste contexto, não 
existem observações no que respeita ao incremento da avaliação nas organizações. 

Objectivo 3: Avaliar o grau de satisfação dos serviços, com o apoio que tem vindo a ser 

prestado pela DGAP neste domínio. 

A promoção do uso da CAF na Administração Pública, da responsabilidade da Direcção-
Geral da Administração Pública, tem sido concretizada por diversas acções que têm como 
fio condutor a intenção de tornar os serviços aptos a utilizar o modelo de forma 
autónoma. 

Pretendeu-se neste estudo fazer um balanço da actividade desenvolvida junto dos serviços 
que aplicaram a CAF de modo a conhecer-se o grau de utilização do apoio prestado pela 
DGAP aos serviços, bem como o grau de satisfação dos que recorreram a este apoio. 

De acordo com a informação recolhida junto do universo de organizações em estudo 
retiram-se três conclusões principais.  

Em primeiro lugar apenas um terço das organizações em estudo afirma ter recorrido ao 
apoio directo da DGAP. Fazendo uma leitura das situações concretas, verifica-se que em 
metade das organizações que não recorreram ao apoio da DGAP, houve, no entanto, uma 
intervenção indirecta de DGAP, por uma das seguintes vias: 

 Participação da DGAP na construção do projecto de aplicação da CAF, incluindo 
realização de formação e participação nos materiais de apoio ao processo; 
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 Utilização do “Manual de Apoio à Aplicação da CAF”, elaborado pela DGAP; ou  

 Participação de um elemento da equipa num projecto de formação especializada 
sobre a CAF promovido pela DGAP em parceria com o INA, no caso o Diploma de 
Especialização sobre CAF (DECAF). 

Esta circunstância pode estar relacionada com o facto da DGAP, nestas situações, não ter 
tido uma intervenção evidente, ou ainda, com o modo como a questão foi colocada no 
questionário, que pode, eventualmente, ter suscitado uma diferente interpretação.  

Desta análise retiramos a primeira conclusão, que se prende com o facto da intervenção 
DGAP não estar a chegar a todo o universo de serviços ou não ser evidente o seu papel no 
contexto dos processos de aplicação da CAF. Na verdade, tal decorre do âmbito da sua 
missão, que é o de disseminar o modelo, uma vez que seria impossível um apoio directo a 
todos os serviços.  

Por outro lado, do conjunto de serviços que afirma ter recorrido ao apoio documental por 
parte da DGAP, foi feita uma avaliação muito positiva deste apoio, estando a classificação 
na fronteira entre o “Bom” e o “Excelente”. 

Contudo, observamos pela análise dos dados, que existem diversas necessidades ao nível 
da compreensão do modelo CAF. De entre os obstáculos sentidos durante o processo de 
auto-avaliação as organizações em estudo referiram que as maiores dificuldades estiveram 
relacionadas com a compreensão do instrumento CAF. Os dados mostram que os serviços 
pretendem mais informação sobre os conceitos e conteúdos dos critérios, bem como mais 
exemplos concretos de boas práticas. Pela experiência que a Direcção-Geral tem junto dos 
serviços, quer em acções de formação, quer no esclarecimento de dúvidas, é notório que 
a nossa cultura administrativa faz com que os serviços esperem da DGAP orientações 
muito claras sobre todos os aspectos do processo, desvalorizando a margem de liberdade 
que o modelo confere aos serviços, na pesquisa e apuramento das práticas e resultados.  

Curiosamente podemos observar no âmbito do grupo de trabalho europeu que acompanha 
a disseminação da CAF que existem outros países, como por exemplo a Alemanha, que 
esperam por parte dos serviços que promovem a CAF a nível nacional o mesmo tipo de 
apoio que os serviços da AP portuguesa. Outros países, como é o caso da Dinamarca, 
privilegiam o facto da utilização do modelo implicar discussões intensas para 
harmonização de conceitos e identificação de boas práticas nas organizações. 

A segunda conclusão a retirar prende-se com o facto da actuação da DGAP, em termos de 
divulgação de informação, criação de materiais de apoio ao processo e esclarecimento de 
dúvidas, estar ainda aquém das necessidades sentidas pelos serviços, existindo aqui 
oportunidades de melhoria nas acções que têm vindo a ser desenvolvidas pela DGAP. 

Quanto ao nível de satisfação global dos serviços com o apoio prestado pela DGAP, os 
resultados tiveram uma média ponderada de nível “Bom” (escala: 1=Excelente; 2=Bom; 
3=Suficiente; 4=Mau), encontrando-se as acções de sensibilização realizadas pela DGAP e 
os esclarecimento de dúvidas as áreas com uma avaliação menos positiva, embora ainda 
dentro do mesmo nível de avaliação médio (“Bom”).  

Na leitura dos dados relativos ao apoio esperado no futuro, por parte da DGAP, foi 
manifestado pelos serviços como sendo de grande utilidade a intervenção na DGAP quer 
nos domínios onde tem vindo a intervir, como noutras áreas apresentadas no questionário. 
Destacamos as áreas onde existe uma maior expectativa por parte dos serviços (com mais 
de 30 menções na categoria “muito útil”): 

 Divulgação da informação; 
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 Formação de especialização; 

 Esclarecimento de dúvidas; 

 Apoio documental; 

 Promoção de projectos de benchmarking; 

 Base de dados dos utilizadores da CAF; 

 Rede de contactos de dinamizadores da CAF; 

 Acções de sensibilização; 

 Consultoria (on-line, telefone). 

Confrontando estes resultados sobre o nível de satisfação dos serviços com o apoio 
prestado pela DGAP, retiramos a terceira conclusão, que é a de que a estratégia de 
intervenção não está muito distante das necessidades dos serviços, embora haja melhorias 
a ser introduzidas, e que existem novas apostas que devem ser feitas, designadamente ao 
nível da promoção de projectos de benchmaking com base na CAF entre os serviços, a 
criação de uma base de dados de utilizadores da CAF, bem como a criação de uma rede de 
dinamizadores da CAF.  

Objectivo 4: Contribuir para a promoção de processos de benchmarking com base na CAF. 

A promoção de projectos de benchmarking, vista como uma das áreas em que os serviços 
pretendem ver, no futuro, iniciativas de apoio por parte da DGAP, constituiu também um 
dos objectivos deste estudo. 

Trata-se, no entanto, de uma meta apenas avaliável a médio prazo, após a divulgação do 
presente estudo. 

Assim, às organizações que pretendam melhorar o desempenho e a Qualidade dos serviços 
e, por esta via, aumentar o grau de satisfação das partes interessadas (cidadãos, 
colaboradores, parceiros, fornecedores…), fica o desafio de consultar a Lista de 
Organizações que aplicaram a CAF, disponível no final deste estudo, identificar parceiros 
para projectos de benchmarking e, com uma ou mais organizações, desenvolver um 
processo de comparação pedagógica de práticas e resultados alcançados, com o intuito de 
introduzir, por via da aprendizagem, melhorias na gestão das organizações.  
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Lições aprendidas 

Feita a análise dos objectivos propostos, terminamos as conclusões do estudo com as 
lições que podemos retirar do trabalho feito. 

Com a realização deste estudo foi possível conhecer com maior rigor as forças e fraquezas 
do modelo CAF, o que permite que Portugal possa dar o seu contributo no processo de 
evolução da ferramenta, que está em constante aperfeiçoamento. Contudo, não devemos 
ficar por aqui. Esta análise, para ser rigorosa e actual, deve ser feita periodicamente e 
complementada com outros tipos de instrumentos de audição dos utilizadores da CAF. 

Pela leitura das conclusões, particularmente no que respeita ao apoio da DGAP aos 
serviços, retiramos também algumas lições: 

a. A DGAP deve promover a avaliação das suas iniciativas de forma sistemática, de 
modo a conduzir a sua intervenção, no contexto da CAF, no interesse dos 
serviços/clientes; 

b. A DGAP deve investir mais na aproximação aos serviços, designadamente pela via 
da Administração Pública electrónica, o que permite levar a todos os serviços 
informação útil aos processos de auto-avaliação; 

c. A DGAP deve fazer um esforço contínuo de aperfeiçoamento dos materiais de apoio 
ao processo de aplicação da CAF, no sentido de ir dando resposta às necessidades 
sentidas pelos serviços; 

d. A DGAP deve inovar a sua estratégia, introduzindo novos projectos, dinamizando a 
comunidade de utilizadores CAF, aproveitando as sinergias já criadas para 
promover o uso da ferramenta nos serviços, bem como para promover a exploração 
do modelo e a sua compreensão, potenciando, desta forma, os benefícios da 
ferramenta CAF.  
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Recomendações 

Perante os dados recolhidos e as conclusões retiradas pela análise dos mesmos, 
considerámos importante terminar este estudo com algumas recomendações, 
direccionadas aos serviços que pretendem iniciar ou repetir um processo de AA com base 
na CAF. 

RECOMENDAÇÕES 

Integrar 
dirigentes na 
equipa de 
auto-avaliação 

A integração de dirigentes nas equipas de auto-avaliação foi sentida como um 
aspecto positivo pelas organizações. Importa não esquecer que, neste 
contexto, a “humildade do dirigente” é uma competência especialmente 
importante, devendo ser sempre equacionada e ponderada, sob pena de se 
assistir a processos condicionados, em que o conflito é sentido como 
potencial, em que o clima, no seio da equipa, fica comprometido pela tensão 
emocional, contaminando o processo de comunicação. 

Incluir um 
elemento 
externo na 
equipa de auto-
avaliação 

A inclusão de uma visão externa na equipa (cidadãos/clientes, parceiros, 
serviços/clientes, fornecedores) introduz uma mais-valia no processo de auto-
avaliação, pelo facto de permitir uma tomada de consciência sobre a 
realidade da organização, própria da visão distanciada. Por outro lado, como 
parte interessada, este elemento introduz uma visão mais concreta sobre as 
suas necessidades e expectativas relativamente à organização. 

Dar Formação à 
Equipa 

A equipa deverá beneficiar de formação sobre a CAF, sendo de privilegiar os 
conteúdos práticos sobre a ferramenta. 

Promover o 
consenso 

É importante que nenhum dos elementos da equipa se sinta constrangido a 
manifestar abertamente a sua opinião e que a equipa valorize o consenso no 
processo de reflexão sobre a organização.  

Escolher o 
melhor 
momento para 
aplicar a CAF 

No planeamento do processo de auto-avaliação é importante que o momento 
para se iniciar a auto-avaliação seja adequadamente equacionado, uma vez 
que após o arranque não lhe devem sobrepor outras prioridades. 

Envolver a 
organização 

O envolvimento da organização, incluindo o da gestão, foi sentido como um 
aspecto de grande relevância no processo de auto-avaliação. A aplicação de 
questionários de diagnóstico e de satisfação constituem instrumentos que têm 
o mérito de promover este envolvimento, permitindo, em simultâneo, 
recolher informação útil para o diagnóstico.  

Dar tempo à 
equipa para o 
diagnóstico 

A realização de processos de auto-avaliação em menos de 60 dias foi uma das 
críticas mais apontadas pelos serviços. Não obstante ser de evitar que o 
processo se prolongue demasiado, para não desmobilizar a equipa e a 
organização, é importante, no entanto, que as pessoas envolvidas tenham 
tempo para reflectir e aprofundar os conhecimentos.  

Promover a 
avaliação de 
forma 
sistemática 

No processo de melhoria da organização, resultante do diagnóstico, importa 
relembrar a importância de introduzir a prática sistematizada de avaliação 
dos processos e dos resultados, permitindo, desta forma, uma melhoria 
contínua do desempenho das organizações.  

Integrar a CAF 
no ciclo de 
gestão 

A repetição da auto-avaliação deverá ser equacionada no ciclo de gestão das 
organizações, com a aplicação do modelo anualmente ou de 2 em 2 anos, do 
qual resultará um plano de melhorias, para o período em causa. 
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Anexo 1: Lista de organizações que participaram no Estudo 

I. Administração Central 

Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais 

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

Departamento de Acordos Internacionais da Segurança Social 

Direcção-Geral da Administração Pública 

Direcção-Geral da Segurança Social, da Família e da Criança 

Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social 

Direcção-Geral de Viação 

Empresa Pública – Estradas de Portugal, E.P.E. 

Estádio Universitário de Lisboa 

Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Educação 

Governo Civil de Braga 

Inspecção-Geral da Educação 

Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

Instituto da Segurança Social 

Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social  

Instituto de Informática e Estatística da Segurança Social  

Instituto de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Instituto do Emprego e Formação Profissional 

Instituto Nacional de Estatística 

Instituto para a Qualidade na Formação 

Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Observatório da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Polícia de Segurança Pública 

Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência  

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 

Secretaria-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Inovação 

Secretaria-Geral do Ministério da Educação 

Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 
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Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 

Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública 

Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

Serviços Sociais do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

II. Administração Local 

Câmara Municipal de Águeda 

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos 

Câmara Municipal de Cantanhede 

Câmara Municipal de Coimbra 

Câmara Municipal de Espinho 

Câmara Municipal de Leiria 

Câmara Municipal de Loures 

Câmara Municipal de Oeiras 

Câmara Municipal de Palmela 

Câmara Municipal de Pombal 

Câmara Municipal de Sintra 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

Câmara Municipal do Barreiro 

Câmara Municipal do Porto 

Câmara Municipal do Seixal 

Museu do Trabalho da Câmara Municipal de Setúbal 

Serviços Municipalizados de Vila Franca de Xira 

III. Administração Regional (central e local) 

Centro de Formação da Administração Pública dos Açores 

Serviço de ADSE do Governo Regional dos Açores 

Câmara Municipal de Porto Moniz (Região Autónoma da Madeira) 

Direcção Regional de Comércio e Industria do Governo Regional da Madeira 
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Anexo 2: Questionário aplicado 

Grupo I: Caracterização da organização 

1. Caracterize a sua organização, de acordo com o Quadro seguinte: 

Tipologia jurídica 
Dimensão 

(nº colaboradores) 
Localidade 

Adm. 

Central 

Secretaria-Geral  1 - 10  Algarve  

Direcção-Geral  11 – 50  Alentejo  

Serviço Inspectivo  51 - 100  Lisboa e V. Tejo  

Instituto Público  101-250  Centro  

Administração Regional  251-500  Norte  

Administração Local  501-1000  Açores  

Outros, especifique:  + 1000  Madeira  

Grupo II: O contexto do processo de auto-avaliação 

2. Identifique a versão da CAF utilizada, o nº de aplicações realizadas com cada uma 

das versões do modelo e o(s) ano(s) em que a CAF foi aplicada.  

Versão da CAF utilizada N.º de aplicações  Ano em que foi aplicada a CAF  

CAF 2000 (1ª versão) 

1   1ª aplicação 200__ 

2   2ª aplicação 200__ 

3   3ª aplicação 200__ 

CAF 2002 (2ª versão) 

1   4ª aplicação 200__ 

2   5ª aplicação 200__ 

3   6ª aplicação 200__ 

(Caso tenha aplicado a CAF mais do que 1 vez, responda às questões seguintes, com 
referência à última aplicação. No caso de ter aplicado apenas uma vez, refira-se a essa 
aplicação). 
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3. Como caracteriza o ambiente interno da sua organização, no momento em que CAF 

foi aplicada? 

Nenhuma circunstância em especial  

Nova gestão de topo  

Gestão de topo no limite da comissão de serviço  

Estava em curso uma reestruturação de serviços  

Estava em curso uma reorganização dos processos  

Necessidade de racionalização dos serviços, devido a restrições financeiras  

Alteração de competências (aumento ou diminuição)  

Revisão global do modo de funcionamento da organização  

Outros, quais?  

4. Qual o âmbito em que a CAF foi aplicada? 

Em toda a organização  

Em parte da 
organização 

R
a
z
õ
e
s
 

p
a
ra

 
e
s
ta

 

o
p
ç
ã
o
 

Projecto piloto para aprendizagem   

Projecto piloto para efeitos demonstrativos  

Opção por aplicação da CAF de forma incremental  

Impossibilidade de aplicação em toda a organização  

Outros, quais?   

5. Equacione outras variáveis do contexto da aplicação da CAF: 

 SIM NÃO 

A organização dispunha de alguma estrutura ou equipa especialmente dedicada 
às questões da qualidade, antes da aplicação da CAF? 

  

Existia experiência prévia com outro(s) instrumento(s) para a melhoria do 

desempenho e da qualidade?  

  

E
x
p
e
ri
ê
n
c
ia

 

p
ré

v
ia

*
  
 

ISO 90008   

Modelo de Excelência da EFQM9   

Balanced Scorecard10   

Outros, quais? 

* Assinalar com X, no caso de experiência prévia no uso dos instrumentos/sistemas apresentados. 

6. Quais as razões que conduziram à decisão de aplicar a CAF? (assinale por ordem de 

importância as 3 principais razões, considerando 1 a mais importante). 

                                            

8 Ver lista de siglas no final do questionário. 

9 Ver lista de siglas no final do questionário. 

10 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. 
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Necessidade de conhecer o “estado de saúde” da organização  

Orientação política  

Pressão dos cidadãos/clientes para melhorar a qualidade dos serviços  

Decisão da gestão de topo  

Necessidade de promover mudanças culturais na organização  

Porque organizações semelhantes já o haviam aplicado  

Necessidade de sensibilizar os colaboradores para as questões da qualidade  

Desafio para a organização  

Conhecimento de que a CAF estava a ser aplicada em toda a Europa  

Outros, quais?   

7. Quais os objectivos que a organização pretendia alcançar com a aplicação da CAF? 
(assinale todas as opções efectivamente verificadas por ordem crescente, assinalando com 1 o objectivo 
mais importante). 

Não havia, à partida, objectivos pré definidos  

Identificar os pontos fortes e fracos da organização  

Melhorar a qualidade dos serviços  

Iniciar um processo de mudança na organização  

Melhorar o desempenho da organização  

Promover projectos de benchmarking, com base na CAF  

Outros, quais?   

8. Como ocorreu a decisão de aplicar a CAF? (assinale todas as opções efectivamente 

verificadas por ordem crescente, assinalando com 1 a situação que mais contribuiu para a decisão). 

Decisão política  

Decisão da gestão de topo  

Após sugestão de elementos da direcção  

Após sugestão de elementos da Equipa da Qualidade  

Após sugestão de um ou mais colaboradores  

Após participação de elementos da organização em eventos sobre o tema da Qualidade  

Outros, quais?  
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Grupo III: A equipa de auto-avaliação 

9. De que forma foi constituída a equipa de auto-avaliação? (assinale todas as opções 

efectivamente verificadas por ordem crescente, registando com 1 a situação que mais contribuiu para a 
decisão final). 

Decisão da 

gestão de 

topo 

de forma independente  

após consulta da gestão intermédia  

após sugestão da equipa da qualidade  

após sugestão de um ou mais colaboradores  

Outros, quais?   

10. Caracterize a equipa de auto-avaliação de acordo com os seguintes parâmetros: 

Grupos profissionais/categorias* Nº % 

Gestor de topo   

Director de Serviços (ou equiparado)   

Chefe de Divisão (ou equiparado)   

Técnico superior   

Técnico profissional   

Administrativo   

Auxiliar   

Operário   

Elemento Externo à organização   

Total de elementos da equipa**   

* Calcular a % relativamente ao total do respectivo grupo 
profissional na organização ou unidade avaliada. 

** Calcular a % relativamente ao universo da organização ou da 
unidade avaliada. 

11. Formação da equipa: 

11.1. A equipa recebeu algum tipo de formação sobre o modelo CAF? Em caso 

afirmativo, quantos elementos da equipa beneficiaram de formação e qual a 

importância que atribui à formação para o sucesso deste tipo de processo?  

Formação Nº elementos Importância 

SIM   
Imprescindível  

Muito importante  

NÃO  
 Importante  

Pouco importante  
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11.2. Caracterize a formação recebida de acordo com os códigos indicados no 

Quadro I abaixo. Assim, a resposta será dada, no Quadro II, com o código 

A, B, C…; 1,2,3…; I, II, III, etc., conforme se trate da entidade formadora, 

do tipo de formação ou do conteúdo do respectivo curso. (No caso da equipa ter 

beneficiado de mais de 4 acções de formação, copie o Quadro de resposta). 

Quadro I  

(códigos de referência, de apoio ao Quadro II) 

Entidade formadora 
Código 

Apoio efectuado por colaboradores do próprio serviço. A 

Formação interna ministrada por formadores do próprio serviço. B 

Formação interna ministrada por formadores de outros serviços 
da AP 

C 

Diploma de Especialização CAF – DECAF (parceria DGAP/INA, 1ª 
edição em 2004/05) 

D 

Instituto Nacional de Administração E 

European Institute of Public Administration (EIPA)11 F 

Empresa privada G 

Tipos de formação 
Código 

Formação inicial de sensibilização 1 

Formação de acompanhamento (ao longo do processo) 2 

Formação de especialização 3 

Formação em regime presencial 4 

Formação em regime de e-learning12 5 

Formação em regime de blended-learning13 6 

Outra (indique qual no Quadro II) 7 

Conteúdos 
Código 

Apresentação do modelo CAF 1 

Documentação sobre a CAF 2 

Exercícios práticos 3 

Apresentação de casos práticos de aplicação da CAF 4 

Discussão sobre os temas 5 

Simulação de auto-avaliação 6 

Auto-avaliação real 7 

Outros (indique quais no Quadro II)  

 

                                            

11 Ver lista de siglas no final do questionário. 

12 Modo de aprendizagem que abrange um vasto conjunto de aplicações, como a aprendizagem baseada na 

Web, aprendizagem no computador, salas de aula virtuais e colaboração digital.  

13 Consiste na integração das tecnologias e metodologias de aprendizagem. Combina formação on-line e 
presencial, indo ao encontro das necessidades específicas das organizações.  
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Indique ainda no Quadro abaixo… 

 o nº de dias da acção de formação,* e  

 o nº de elementos da equipa de AA que participaram na acção de 

formação.** 

Quadro II (de resposta) 

Curso 1 Curso 2 

Entidade 
formadora 

Tipo de 
formação 

Conteúdos 

(1) 

* 

Nº dias 
** Nº elem. 

Entidade 
formadora 

Tipo de 
formação 

Conteúdos 

(1) 

* 

Nº dias 
** Nº elem. 

          

Curso 3 Curso 4 

Entidade 
formadora 

Tipo de 
formação 

Conteúdos 

(1) 

* 

Nº dias 
** Nº elem. 

Entidade 
formadora 

Tipo de 
formação 

Conteúdos 

(1) 

* 

Nº dias 
** Nº elem. 

          

(1) Possibilidade de múltiplos códigos. 

11.3. Como avalia a formação recebida? Para cada acção de 

formação/sensibilização, efectue a sua avaliação de acordo com os critérios 

tempo, qualidade e conteúdo, colocando um X na coluna do respectivo nível 

classificativo (considere nível 1 excelente; nível 2 bom; nível 3 suficiente; nível 4 mau). 

 Critérios 1 2 3 4 Observações 

Curso 1 

Tempo      

Qualidade      

Conteúdos      

Curso 2 

Tempo      

Qualidade      

Conteúdos      

Curso 3 

Tempo      

Qualidade      

Conteúdos      

Curso 4 

Tempo      

Qualidade      

Conteúdos      

 



DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA CAF EM PORTUGAL 

 

 

93 

 

12. A equipa de auto-avaliação beneficiou de apoio técnico na fase de preparação? 

Não existiu qualquer tipo de apoio  

Consultores internos (do serviço)  

Consultores internos (do Ministério)  

Consultores de empresas privadas  

Direcção-Geral da Administração Pública  

EIPA14  

Outros  

13. Caso tenha recorrido ao apoio da DGAP, como avalia os serviços prestados? 
(considere nível 1 excelente; nível 2 bom; nível 3 suficiente; nível 4 mau) 

Serviços 1 2 3 4 Sugestões 

Divulgação de informação      

Esclarecimento de dúvidas      

Apoio documental      

Acções de sensibilização      

Formação      

14. No futuro, qual a sua receptividade/necessidade relativamente aos vários tipos de 

acções/iniciativas por parte da DGAP? (assinale com um X) 

Apoio que espera da DGAP Muito útil Útil Pouco útil 

Divulgação de informação    

Esclarecimento de dúvidas    

Consultoria (on-line, telefone)    

Apoio documental    

Acção de sensibilização    

Formação de especialização    

Posto de utilizadores da CAF no portal da DGAP    

Base de dados dos utilizadores da CAF    

Rede de contactos de dinamizadores da CAF    

Evento sobre a CAF    

Concurso/Prémio Qualidade    

Promoção de projectos de benchmarking    

Apoio técnico para reconhecimento da qualidade dos serviços 
pelos níveis de Excelência da EFQM (através da APQ15) 

   

Outras sugestões: 

                                            

14 Ver lista de siglas no final do questionário. 

15 Ver lista de siglas no final do questionário. 
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Grupo IV: O processo de auto-avaliação (AA) 

15. No Quadro seguinte, indique o tempo dispendido com o processo de AA (a partir da 

decisão de aplicar a CAF até à apresentação do Relatório AA). Indique igualmente 

as formas de consenso dentro da equipa e os factores de facilitação do consenso. 
(assinale apenas os factores que se ajustem à situação concreta, e por ordem de importância, 
atribuindo 1 ao mais importante, etc…): 

Tempo despendido Formas de consenso Facilitadores do consenso 

1-5 dias 
 Discussão intensa até chegar ao 

consenso 
 Os conceitos 

 

6-10 dias  Decisão do líder da equipa   As evidências  

11-30 dias 
 Votação sem voto de qualidade do 

líder  
 Os indicadores 

 

31-60 dias 
 Votação com voto de qualidade do 

líder 
 A pontuação 

 

+ 60 dias 
Quantos?_______ 

 Outros, quais?  

 
 

Outros, quais?   

16. Quais os principais obstáculos encontrados pela equipa? (assinale com 1 o mais 

importante; com 2 o segundo mais importante, etc.)  

Instrumentais Inerentes à equipa*  Organizacionais 

F
e
r
ra

m
e
n

ta
 C

A
F
 

Dificuldades em 
compreender o 
âmbito dos critérios. 

 Os membros da equipa 
tiveram dificuldades em 
colaborar de forma 
honesta e isenta. 

 Deficiente experiência de 
partilha de informação, 
dentro da organização. 

 

Dificuldades em 

identificar na 
organização 
iniciativas/práticas 
que se enquadrem 
nos exemplos 
apresentados na CAF. 

 A equipa teve 

dificuldades em ser 
reconhecida/aceite por 
outros colaboradores. 

 Contexto organizacional 

pouco favorável à 
aplicação da CAF.** 

 

Dificuldades em 
compreender os 

indicadores dos 
resultados, 
apresentados na CAF. 

 Fraco envolvimento dos  

elementos da equipa no 

processo, em virtude de 
terem sido designados 
sem consulta prévia.  

 Descrédito da 
organização, sobre a 

relevância do processo de 
AA, para a organização. 

 

Dificuldades na 
compreensão dos 
conceitos. 

 Difícil conjugação/ 
conciliação das 
diferentes perspectivas. 

 O processo de AA 
arrastou-se demasiado no 
tempo. 

 

Dificuldades na 
utilização do sistema 
de pontuação da CAF. 

 A equipa não acreditava 
nos efeitos positivos do 
processo para a 

organização. 

 O tempo disponibilizado foi 
curto. 

 

Dificuldades em 
encontrar os pontos 
fortes e fracos da 

organização. 

 A liderança foi 
contestada; pouco aceite 
pelos outros membros ou 

disputada por um líder 

informal. 

 Falta de empenho 
/envolvimento do gestor 
de topo. 
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C
o

n
h

e
c
im

e
n

to
s
/
 

a
p

ti
d

õ
e
s
 

Insuficientes 
conhecimentos sobre 

a temática da 
Qualidade. 

 Outras dificuldades 
(especifique):  

 Falta de empenho 
/envolvimento, dos 

colaboradores 
organizacionais e/ou da 
gestão intermédia. 

 

Carência de algumas 
competências, dentro 

da equipa. 

 Dificuldades em encontrar 
evidências 

 

Incerteza sobre os 
objectivos/ resultados 
da auto-avaliação. 

 Dificuldades em encontrar 
resultados de avaliações 

 

Outras:  Outras:  

*Atitudes, relacionamentos, liderança, etc.  

** Nova gestão de topo; ou perto do final do mandato; outros projectos concomitantes, conflitos, 
manifestação de resistências, etc. 

17. Quais os maiores benefícios alcançados com a auto-avaliação? (Assinale com 1 o mais 

relevante; com 2 o segundo mais relevante, etc., em relação ao conjunto dos benefícios propostos) 

Relação 
Colaborador/ 
Organização 

Informação 
interna/ 

comunicação 

Conhecimento da 

Organização 

Desenvolvimento de 
competências e 

interesses 

Maior interesse 

dos colaboradores 
pela organização. 

 Incremento da 

comunicação com 
os 
cidadãos/clientes 
(Internet, jornais, e-
mails, etc.). 

 Aumento do 

conhecimento 
dos objectivos 
organizacionais. 

 Surgimento de 

novas ideias, de 
uma nova postura, 
e de novas formas 
de pensar. 

 

As relações 
estabelecidas 
durante o 
processo de AA 
tiveram um 

impacto positivo 
nas relações entre 
os serviços. 

 Incremento das 
trocas informais 
de comunicação, 
entre os 
colaboradores 

e/ou entre vários 
serviços da 
organização. 

 Melhor 
conhecimento 
dos projectos 
em curso na 
organização. 

 Maior informação, 
interesse e 
investimento pelas 
questões relativas 
à Qualidade. 

 

Adquiriu-se ou 

desenvolveu-se a 

consciência de 
que a conjugação 
de esforços e a 
partilha de 
informação são 

importantes no 
envolvimento com 
a organização. 

 Incremento da 

comunicação 

formal dentro da 
organização 
(reuniões, revista, 
intranet, registos 
informações de 

serviço, etc. 

 Aumento do 

conhecimento 

dos problemas 
da organização. 

 Consciência de que 

existem 

necessidades para 
as quais as boas 
práticas, indiciadas 
pela CAF, dão 
resposta  

(ex: a introdução de 
um manual de 
acolhimento, facilitou 
a integração dos 
novos colaboradores). 

 

Incremento do 

sentimento de 
“pertença” à 
organização. 

 Sistematização do 

registo das acções 
realizadas e/ou 
planeadas, dentro 
da organização 

(evidências 
documentais). 

 Uma clara 

identificação 
dos pontos 
fortes e das 
oportunidades 

de melhoria. 

 Provou-se ser 

possível identificar 
várias iniciativas ou 
acções, para 
superar 

dificuldades ou 
suprir 

 



DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA CAF EM PORTUGAL 

 

 

96 

 

necessidades. 

18. No final do processo de AA, a quem foram transmitidos os resultados? (indicar com o 

nº 1 quem teve acesso aos resultados em 1º lugar, etc) 

À gestão de topo  

À gestão intermédia  

A toda a organização em reunião alargada  

A toda a organização em reuniões departamentais  

À Equipa da Qualidade  

Aos cidadãos/clientes  

Às partes interessadas externas da organização  

Ao nível político  

Outros, quais? 

 

 

Grupo V: Follow-up 

19. Do processo de AA resultou a identificação de acções de melhoria? De que forma 

foi sistematizada essa informação e qual a especificidade dessas acções? 

(possibilidade de múltiplas respostas) 

O processo de AA não deu origem à identificação de acções de melhoria  

Foram identificadas acções de melhoria  

S
is

te
m

a
ti

z
a
ç
ã
o

  

d
a

  
in

fo
rm

a
ç
ã
o

 

As acções de melhoria foram identificadas no Relatório de AA  

Foi elaborada uma proposta com a identificação das áreas de melhoria 
 

Foi elaborado um Plano de Melhorias 
 

I
d

e
n

ti
fi

c
a
ç
ã
o

 d
a
s
 a

c
ç
õ

e
s
 

d
e
 M

e
lh

o
r
ia

 

Melhoria nas acções a decorrer  

Melhoria dos processos da organização  

Melhoria dos procedimentos da organização  

Melhorias no planeamento estratégico da organização  

Melhorias no planeamento operacional da organização  

Melhorias na circulação da comunicação interna  

Melhoria do desempenho individual  

A
um

en
to

 d
o 

in
ve

st
im

en
to

 

fin
an

ce
iro

 

 e
m

: 

Formação profissional  

Recursos humanos (recrutamento de novos colaboradores, etc)  

Tecnologia  

Melhoria das instalações  

Outros, quais? 
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20. No caso do processo de auto-avaliação não ter levado à implementação de 

melhorias, quais as principais razões? (possibilidade de múltiplas respostas) 

Falta de tempo  

Outras prioridades  

A organização não reconhece necessidade de mudar   

Falta de recursos financeiros  

Os resultados da AA não foram vistos como suficientemente concretos  

Os resultados da AA não foram considerados um retrato fiel da organização   

Os resultados da AA não foram aceites por alguns elementos-chave da organização   

A equipa de AA não conseguiu identificar áreas de melhoria  

O processo de AA nunca teve este objectivo (apenas visou conhecer o estado de saúde da 
organização) 

 

O motivo da AA apenas esteve relacionado com a participação num concurso/prémio  

Não foram envolvidos na AA colaboradores/dirigentes considerados elementos-chave da 
organização 

 

Outros, quais?  

21. Qual o critério que prevaleceu à selecção das acções de melhoria? (possibilidade de 

múltiplas respostas) 

Impacto no desempenho organizacional  

Capacidade/disponibilidade da organização para concretizar, num prazo imediato  

Satisfação dos cidadãos/serviços/clientes  

Outro, qual?  

22. Pretende aplicar a CAF novamente? Em caso de resposta afirmativa, com que 

periodicidade? 

Não foi considerada uma nova aplicação da CAF  

Anualmente  

De 2 em 2 anos  

De 3 em 3 anos  

Com intervalos superiores a 3 anos  

Não está determinado  

23. Caso pretenda utilizar a CAF para a auto-avaliação da organização em combinação 

com outros instrumentos, identifique-os no Quadro que se segue: 

EFQM (Candidatura ao 1º nível Commited to Excellence)  

Norma ISO 9001  

Balanced Scorecard  

Outros, quais?  
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24. Caso aplicasse novamente a CAF, o que desejaria, que funcionasse de forma 

diferente na condução da auto-avaliação? (possibilidade de múltiplas respostas) 

Maior 
envolvimento  

da gestão de topo  

da gestão intermédia  

da organização  

Diferente 
composição da 

equipa 

Mais representativa da organização  

Seria desejável incluir apenas colaboradores sem cargos de chefia  

Integrar elementos com responsabilidades ao nível da gestão  

Integrar elementos das estruturas representativas dos trabalhadores 

(sindicatos/comissões de trabalhadores, etc) 

 

Integrar elementos representantes dos cidadãos/clientes  

Integrar representantes de outras partes interessadas  

Efectuar escolhas mais adequadas em termos de perfil comportamental  

Efectuar escolhas mais adequadas em termos de habilitações académicas  

Melhor 
preparação da 
equipa 

Adquirir/aprofundar formação sobre Qualidade  

Aprofundar formação sobre a CAF  

Melhorar a clarificação e definição dos conceitos  

Reflectir e/ou simular as etapas da auto-avaliação  

Melhor 
funcionamento 
da equipa 

Encontrar um método para facilitar os consensos  

Clarificar o papel de cada elemento   

Alterar o método para o preenchimento da grelha  

Melhorar a coordenação do trabalho em equipa  

Condicionalismos 
organizacionais 

Maior ou melhor apoio externo  

Melhor clarificação dos objectivos da AA  

Escolher melhor o momento da AA  

Certificação de que outras prioridades não se sobrepõem ao processo de 
AA 

 

Mais tempo para o processo de AA  

Outros, quais? 
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Outros comentários ou apreciações, relativamente ao processo CAF, que não 
tenham sido equacionadas e que considere importante apresentá-los aqui: 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS DE APOIO AO QUESTIONÁRIO 

APQ (Associação Portuguesa para a Qualidade) 

É o parceiro nacional da EFQM. A sua 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 
associados e à dinamização da economia portuguesa. 

 

EFQM (European Foundation for Quality Management)  

Organização europeia sem fins lucrativos, responsável pela gestão do esquema de reconhecimento dos Níveis 
de Excelência [Committed to Excellence (C2E), Recognised for Excellence (R4E) e European Quality Award]. 

Esta organização 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. 

 

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 por 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), que é atribuído directamente pela EFQM. 

Para os restantes patamares, C2E e R4E, a sua gestão cabe ao parceiro nacional da EFQM indicado em cada 
país europeu. No caso de Portugal, esta responsabilidade cabe à APQ, entidade com a qual a DGAP estabeleceu 
um protocolo de colaboração que, entre outras áreas de intervenção, permite aos serviços públicos 
candidatarem-se ao C2E, mediante um processo prévio de auto-avaliação com base na CAF (e com condições 
vantajosas). Para mais informações consultar o Manual de Apoio à Aplicação da CAF, disponível em 
www.dgap.gov.pt. 

 

EIPA  (European Institute for Public Administration) 

Instituto Europeu de Administração Pública. É a Organização que participou, juntamente com a EFQM e 
Academia Speyer (Instituto Alemão de Ciências da Administração), no desenho básico da CAF. 

 

ISO é uma organização internacional de normalização. É uma entidade não governamental, sedeada em 
Genebra, que tem por objectivo a promoção, a nível mundial, do desenvolvimento da normalização com a 
finalidade de facilitar o intercâmbio internacional de bens e serviços. 

 

ISO 9000 consiste num conjunto de regras internacionais, directamente relacionadas com a definição e 
implementação de sistemas de garantia de Qualidade Standard Internacional, de Garantia da Qualidade. 

As normas da família ISO9000 foram desenvolvidas para apoiar as organizações, de qualquer tipo e dimensão, 
na implementação e gestão de sistemas da qualidade eficazes.  

  

http://www.dgap.gov.pt/
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