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TÍTULO: Resultados do Inquérito sobre a aplicação da CAF na 
Administração Central do Estado 

DATA: novembro 2018 

Estudo completo disponível em www.caf.dgaep.gov.pt 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

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

autoavaliação CAF na administração central do Estado. 

Apresentamos em seguida as principais conclusões: 

Resultados gerais do 
inquérito 

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

Taxa de resposta = 83% 

O que é a CAF para 
as organizações 
públicas 

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

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

Grau de aplicação da 
CAF 

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

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

Experiências de 
aplicação da CAF 

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

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

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

Perspetivas futuras 
sobre a aplicação da 
CAF 

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

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

 “Encontrar oportunidades de melhoria” (20%); 

 “Melhorar o desempenho” (19%), e 

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

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

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

 “Outros” (17%), e 

 “Não tem competências técnicas internas para aplicar a CAF” (15%). 

http://www.caf.dgaep.gov.pt/


 

2 

Reconhecimento 
Externo dos 
processos de 
aplicação da CAF 

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

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

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

A CAF por áreas 
governativas 

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

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

A CAF por tipo de 
organização 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

gestão pública. 

Também é interessante sublinhar o impacto de fatores externos aos serviços na 

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

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

outro lado, e na perspetiva do incentivo e não da obrigação, a existência de sistemas de 
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apoio financeiro, tal como ocorreu com o Aviso nº 3/SAMA2020/2016, no âmbito do 

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

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

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

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

Subprojecto A - Implementação do Modelo de Autoavaliação CAF na Administração 

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

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

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

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

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

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

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

gestão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infraestruturas, Modernização Administrativa e Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social. Vemos aqui excelentes oportunidades de trabalho colaborativo e de partilha de 

recursos, quer para a formação de equipas, como para a partilha de boas práticas, como 

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

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

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

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

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

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

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

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

público agradecimento. 

 


