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Abstract 

This article presents a set of statistical results obtained from the application 
of a questionnaire targeting all public non-higher education teaching 
establishments concerning CAF self-assessment model.  

Such model has revealed to be a self-assessment option used in almost 50% 
of the respondent schools and its application has increased in recent years. 
Despite the constraints felt in using the model, its application has led to the 
production of plans and the implementation of actions intended to promote 
continuous improvement processes. CAF has triggered progress in different 
school dimensions, such as leadership, planning and strategy, 
harmonization of procedures, internal articulation, internal and external 
communication and involvement of the educational community. In addition, 
it has also contributed to the improvement in the teaching learning process. 
It is precisely in the latter area that results showed to be more striking, 
highlighting the potential of the CAF model in fostering school success. 
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Enquadramento 

A avaliação da escola surge como resposta a um vasto conjunto de 
problemas e de pressões que afetam o sistema educativo. Entre os vários 
fatores apresentados por Azevedo, J.M. (2007) destacamos: a) a necessidade 
de prestação de contas; b) o escrutínio público sobre a eficiência e eficácia 
das escolas; c) a tomada de consciência pelas escolas de que a avaliação, em 
particular a autoavaliação, é um importante instrumento para promover 
processos de melhoria. 

O sistema português de avaliação da educação e do ensino não superior 
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previsto na Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, apresenta um conjunto vasto 
de objetivos (art.º 3.º) que se podem condensar em duas grandes categorias: 
a) a prestação de contas que integra a responsabilização pelos resultados ao 
nível do sucesso educativo e a transparência e b) a melhoria da qualidade 
das escolas e do sistema educativo, destacando-se, neste último desígnio, a 
importância do envolvimento da comunidade educativa. 

A primeira categoria é a alternativa utilizada à gestão centralizada dos 
sistemas públicos, através da regulação (Azevedo, J. M., 2007) e está 
alinhada com opções tomadas na generalidade dos países europeus, 
designadamente a descentralização de meios e a definição de metas e 
objetivos a alcançar ao nível dos resultados escolares (Eurydice, 2004 e 2015). 
A segunda categoria tem como foco a mudança na qual os atores internos à 
escola são os principais facilitadores e agentes de transformação. Neste 
âmbito, refere McNamara e O`Hara (2008) que a maioria dos sistemas 
educativos europeus, com maior ou menor intensidade, procuram formas de 
integrar a autoavaliação no quotidiano das escolas. 

Para cumprir os objetivos definidos na Lei n.º 31/2002, o sistema assenta em 
dois instrumentos avaliativos: a autoavaliação com caráter obrigatório e a 
avaliação externa.  

No que respeita à autoavaliação, para além dos termos de análise previstos 
no art.º 6.º, o sistema prevê no art.º 7.º que “o processo de autoavaliação 
deve conformar-se a padrões de qualidade devidamente certificados”, não 
adiantando mais informações a este respeito nem prescrevendo nenhum 
modelo de autoavaliação a adotar pelas escolas. 

O Grupo de Trabalho para a Avaliação das Escolas, criado através do 
despacho conjunto do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da 
Educação, n.º 370/2006, de 5 de abril, com o intuito de desenvolver um 
modelo de avaliação externa das escolas, no âmbito da Lei n.º 31/2002, debateu 
se deveria ser imposto um modelo ou conceder liberdade de escolha às 
escolas na adoção da metodologia de autoavaliação tendo concluído que: 

“Avaliada a situação no terreno, a diversidade de experiências e estádios de 
desenvolvimento do processo de autoavaliação, bem como as práticas em curso a 
nível nacional e internacional, o Grupo de Trabalho optou por uma posição em que 
apenas solicita a produção de um documento de interface entre a autoavaliação e a 
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avaliação externa, comum a todas as escolas. Esse documento aspira a estabelecer 
uma base mínima de informação interna sobre as escolas e a introduzir alguma 
homogeneidade que permita fazer uma comparação interinstitucional” (IGE, 
2006:5). 

Assim, cada estabelecimento de ensino organiza o seu próprio modelo, 
desenvolvendo o processo de autoavaliação conforme as necessidades e os 
objetivos que estabelecer. 

A relação de complementaridade entre a avaliação externa e a autoavaliação 
pode assumir diferentes formatos e, de acordo com Kyriakides e Campbell 
(2004) pode ser paralela, sequencial ou cooperativa. Na perspetiva de 
Quintas e Vitorino (2013), o sistema de avaliação adotado pela Lei n.º 
31/2002 assenta numa abordagem paralela dos processos de autoavaliação e 
avaliação externa, ambos contribuindo para os planos de melhoria da 
qualidade das escolas. 

Segundo a IGE (sem data) as escolas, no período 2006/2011, adotaram, com 
frequência, o quadro de referência estabelecido para a avaliação externa nos 
seus trabalhos de autoavaliação e de preparação da avaliação externa, o que, 
de acordo com McNamara e O`Hara (2008) poderá ser um indício da 
dificuldade das escolas em adotar um modelo próprio para a autoavaliação. 
De acordo com Janssens e Amelsvoort (2008) esta apropriação é uma 
tendência observada em vários países (ex. Holanda) e pode ter uma de três 
explicações possíveis: i) os processos de autoavaliação cada vez mais 
assumem características de prestação de contas, ii) as escolas precisam de 
ajuda para desencadear estes processos, assim como de uma estrutura de 
análise para desencadear os processo de autoavaliação, ou iii) as escolas 
valorizam o referencial utilizado pela avaliação externa como forma de 
medir a qualidade da escola, uma vez que também têm dificuldade em 
definir os seus próprios objetivos e termos de análise.  

Esta colagem à avaliação externa, verificada no contexto de prática no 
conceito proposto por Ball (Mainardes et al, 2011), pode prejudicar, contudo, 
o foco do processo de autoavaliação, desviando-o da melhoria para os 
resultados e reduzindo as probabilidades de inovação (SICI, 2003, cit. 
Janssens e Amelsvoort, 2008). 

Nos relatórios de avaliação externa das escolas da IGEC (2006, 2010, 2013, 
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2015, 2016) não há referências aos modelos utilizados para a autoavaliação. 
Quintas e Vitorino apontam o modelo CAF (Common Assessment 
Framework/Estrutura Comum de Avaliação) enquanto modelo presente em 
várias escolas portuguesas, referindo que “O sucesso e aceitabilidade deste 
modelo nas escolas resultam do grau de especificação dos critérios, que 
abrangem todos os setores e âmbitos de intervenção da ação educativa, mas 
também do facto de solicitarem a apresentação de evidências ilustrativas dos 
critérios em análise” Quintas e Vitorino (2013: p. 22). 

A CAF é um modelo de Gestão da Qualidade Total desenvolvido pelo setor 
público e para o setor público, inspirada no Modelo de Excelência da 
Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade, que analisa a organização a 
partir de diferentes ângulos, promovendo uma abordagem holística do 
desempenho organizacional. Este modelo baseia-se num conjunto de 
princípios da Total Quality Management e a aplicação do modelo deverá 
permitir que estes valores se tornem parte integrante da própria cultura 
organizacional ao longo do tempo (DGAEP, 2014). 

A CAF visa ser o catalisador para um processo pleno de melhoria no seio da 
organização e tem cinco objetivos principais: i) Introduzir uma cultura de 
excelência e os princípios da Gestão da Qualidade Total nas organizações da 
administração pública; ii) Orientá-las progressivamente para um ciclo 
completo e desenvolvido de PDCA “Planear – Executar-Rever-Ajustar”; iii) 
Facilitar a autoavaliação das organizações públicas com o objetivo de obter 
um diagnóstico e identificar ações de melhoria; iv) Servir de ponte entre os 
vários modelos utilizados na gestão da qualidade, no setor público e 
privado; v) Facilitar o bench learning entre organizações do setor público 
(DGAEP, 2014). 

A primeira versão do modelo CAF foi apresentada na 1.ª Conferência da 
Qualidade para as Administrações Públicas da UE – Partilhar as Melhores 
Práticas, que se realizou em Lisboa, durante a Presidência Portuguesa, nos 
dias 10 a 12 de maio de 2000, durante a qual os responsáveis pelas 
Administrações Públicas dos Estados-membros comprometeram-se a 
divulgar e a promover a utilização da CAF nos respetivos países. Em 2002, 
2006 e 2013 surgiram novas versões da CAF que incorporavam melhorias 
resultantes da avaliação das experiências desenvolvidas nos Estados-
membros que aplicaram a CAF. Também em 2013 surge a CAF adaptada ao 
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setor da educação, dirigida a todas as instituições de ensino e formação, 
sendo aplicável desde o ensino pré-escolar ao ensino superior, incluindo a 
aprendizagem ao longo da vida. 

Conforme refere Roberto Carneiro no prefácio da CAF Educação (DGAEP: 
2014): 

“A CAF é um poderoso instrumento de melhoria das organizações educativas e de 
formação. Não se trata de um mero modelo de autoavaliação mas de um instrumento 
de indução de uma nova abordagem ao trabalho na organização. Uma abordagem que 
parte de um profundo pensamento estratégico sobre a missão e visão da escola - o seu 
projeto educativo e curricular -, sobre o modo como organizamos e gerimos os 
recursos para prossecução desses fins, e que termina com um acompanhamento 
cuidado dos resultados.  

De igual modo, a aprendizagem organizacional que da sua aplicação sistemática 
advém permitirá acelerar a emergência de uma nova geração de escolas que se podem 
vir a orgulhar de serem autênticas “organizações aprendentes”, no sentido que lhe é 
dado por P. Senge na sua teoria sobre a 5ª disciplina. Falamos, como é óbvio, de 
organizações que incorporam plenamente no seu ethos a preocupação superlativa de 
contribuem decisivamente para o crescimento e realização de cada criança e jovem, 
colocada(o) à sua guarda”. 

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público é a entidade, a 
nível nacional, responsável pela promoção e acompanhamento da utilização 
do modelo CAF Educação nos termos da alínea l) do artigo 5.º da Portaria n.º 
111/2012, de 27 de abril. No contexto destas atribuições, em 21 de março de 
2017, remeteu a todas as escolas públicas de ensino não superior, com registo no 
Sistema de Informação de Organização do Estado (SIOE), no total 882 
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, do Continente e das Regiões 
Autónomas da Madeira e Açores, um inquérito para efeitos de levantamento do grau 
de utilização e impacto do modelo CAF nas organizações educativas1. O inquérito 
teve os seguintes objetivos: 

                                                           
1 O inquérito foi remetido aos diretores das escolas via correio eletrónico e incluía 30 questões, 

maioritariamente de resposta múltipla, algumas questões de resposta mista e um campo final 
de observações. O período de receção de respostas decorreu entre 21.03.2017 e 26.05.2017. 
Foram enviados, neste intervalo de tempo, 4 insistências de modo a potenciar o maior 
número de respostas possíveis. 
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• Conhecer o grau de aplicação da CAF no universo de escolas públicas 
do ensino não superior e a forma como o modelo foi implementado; 

• Conhecer o impacto da aplicação da CAF nas escolas; 

• Conhecer as dificuldades sentidas e fatores críticos de sucesso 
observados; 

• Conhecer o grau de importância do reconhecimento externo após a 
aplicação da CAF. 

Analisadas as respostas optou-se por desenvolver os seguintes aspetos: i) o 
ensino-aprendizagem no processo de autoavaliação; ii) o envolvimento da 
comunidade educativa no processo de autoavaliação e iii) as competências 
demonstradas para a utilização do modelo CAF.  

1. Resultados gerais do inquérito 

1.1 Grau de aplicação da CAF no universo de escolas públicas do ensino 
não superior e a forma como o modelo foi implementado 

O inquérito aplicado aos 882 estabelecimentos de ensino público não 
superior, registados no SIOE, resultou em 566 inquéritos válidos 
respondidos, o que corresponde a uma taxa de resposta de 64,2%. 

Do total de estabelecimentos que responderam ao questionário, cerca de 88% 
conhece o modelo CAF. 

Os respondentes referem ter conhecido o modelo CAF através de diversos 
meios. O primeiro mais assinalado é, curiosamente, a categoria “Outros” 
(28,6%), onde prevalece, em grande número, ações de formação e empresas 
externas. O segundo meio mais referido é “Através de outra escola que 
utilizou o modelo” (22,2%). A “Internet” também parece ser um dos meios 
privilegiados para conhecer o modelo CAF (19,1%), seguindo-se o 
“Ministério da Educação” (17,7%).  
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Quadro 1 – Meios através dos quais teve conhecimento do modelo CAF
N %

Outros 146 28,6
Através de outra escola que utilizou o modelo 113 22,2
Através da Internet 97 19,1
Através do Ministério da Educação 90 17,7
Através de colaboradores internos 86 16,9
Através da DGAEP 54 10,6
Através do site www.caf.dgaep.gov.pt 42 8,3
Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

Do número de estabelecimentos que responderam ao inquérito e à questão, 
249 aplicaram o modelo CAF (44,8%) e 307 não aplicaram (55,2%).  

Gráfico 1 - Percentagem de estabelecimentos que aplicaram a CAF

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

Independentemente do ano de aplicação do modelo CAF, os 
estabelecimentos de ensino respondentes apontam a versão CAF Educação 
como o modelo mais utilizado (75,6%). 

Quadro 2 – Modelo CAF aplicado

Modelo CAF N %
CAF Educação 180 75,6
CAF Geral 28 11,8
Não tenho esta informação. Apenas sei que foi aplicada a CAF 30 12,6
Total 238 100,0
Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

Considerando o universo de respondentes, até 2013, a CAF (geral) foi 
aplicada em 104 escolas. Depois do surgimento da CAF adaptada ao setor da 
educação em língua portuguesa (2014), o número de utilizadores aumentou 

55,2 
44,8 

Não Sim
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significativamente (135), existindo mais utilizadores nos últimos 4 anos 
(2014-2017) do que até 2013. 

A maioria das instituições aplicou a CAF uma vez (94 - 39,3%), sendo 
interessante também observar o número crescente de aplicações de 2006 a 
2016. O ano de 2017 não nos permite extrair a mesma conclusão uma vez que 
o inquérito foi aplicado no mês de março desse ano.  

Gráfico 2 – Número de vezes que os 
estabelecimentos aplicaram a CAF 

 
Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo 
de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017 

Gráfico 3 - Número de estabelecimentos 
que aplicaram a CAF por ano 

 
Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo 
de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017 

No que respeita ao apoio de entidades externas para levar a cabo o exercício 
de autoavaliação, 40,3% dos respondentes refere ter recorrido a entidades 
externas para aplicação da CAF sempre ou na maioria das situações. Por 
outro lado, 59.7% refere que nunca o fez ou apenas algumas vezes.  

Gráfico 4 – Frequência com que os estabelecimentos de ensino recorreram a apoio 
de entidades externas para aplicação da CAF (%)

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

Na esmagadora maioria dos casos a CAF foi aplicada em todas as escolas do 
agrupamento (92,3%). As situações em que a CAF não foi aplicada em todas as 
escolas respeitam a escolas agrupadas pelo que constituiu uma opção 
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estratégica a aplicação do modelo apenas em parte do universo. Trata-se, 
eventualmente, de experiências-piloto.  

Gráfico 5 – Aplicação da CAF a todas as escolas que integram a entidade (%)

 
Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

O sistema de pontuação mais utilizado é o “Sistema de pontuação clássico” 
(cerca de 80%), seguindo-se “Outro sistema de pontuação que não os 
previstos no modelo CAF” (12,6%). 

Gráfico 6 – Sistema de pontuação utilizado na CAF (%)

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

A partir da aplicação do modelo CAF são vários os documentos produzidos. 
Mais de metade dos estabelecimentos que aplicaram o modelo CAF refere 
que produziram 6 documentos.  
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Quadro 3 – Número de documentos produzidos por referência ao último 
exercício da aplicação da CAF 

N.º de 
documentos N % % 

Acumulada 
1 5 2,0 2,0 
2 14 5,7 7,7 
3 22 8,9 16,6 
4 12 4,9 21,5 
5 42 17,0 38,5 
6 146 59,1 97,6 
7 6 2,4 100,0 

Total 247 100,0 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior - DGAEP 

Os documentos produzidos em maior número foram o “Relatório de 
autoavaliação” (96%) e “Plano de melhorias” (90,7%). Em menor número, 
mas com expressão, o “Relatório dos questionários de satisfação de alunos” 
(83,4%), o “Relatório dos questionários de satisfação do pessoal docente e 
não docente” (83,4%), o “Relatório dos questionários de satisfação dos pais e 
encarregados de educação (82,2%) e a “Grelha de autoavaliação” (76,5%). 
Esta última, na maioria dos casos, integra o Relatório de autoavaliação.  

Quadro 4 – Documentos produzidos a partir da aplicação da CAF 
Documentos produzidos N % 
Relatório de Autoavaliação 237 96,0 
Plano de Melhorias 224 90,7 
Relatório dos questionários de satisfação de alunos 206 83,4 
Relatório dos questionários de satisfação do pessoal docente e não 
docente 206 83,4 
Relatório dos questionários de satisfação dos pais e encarregados 
de educação 203 82,2 
Grelha de autoavaliação 189 76,5 
Outros 10 4,2 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 

A função que os respondentes atribuem à aplicação de questionários de 
avaliação da satisfação aos alunos, pais e pessoal docente e não docente 
durante o processo de autoavaliação, no contexto da aplicação da CAF, é 
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importante, uma vez que cerca de 48% refere que “Sem a aplicação desses 
questionários não seria possível realizar a autoavaliação” e 43% menciona 
que “A aplicação de questionários é complementar ao diagnóstico com o 
modelo CAF”.  

Quadro 5 – Relevância atribuída à aplicação do questionário de avaliação da 
satisfação aos alunos, pais e pessoal docente e não docente durante o 

processo de autoavaliação no contexto da aplicação da CAF
N % 

Sem a aplicação de questionários a autoavaliação não teria sido possível 
de realizar 113 48,1 

A aplicação de questionários é complementar ao diagnóstico com o 
modelo CAF 100 42,6 

A aplicação de questionários apenas serve para avaliar os resultados no 
critério 6 e 7 do modelo CAF. 16 6,8 

A aplicação de questionários poderia não ter ocorrido durante o 
processo de autoavaliação 6 2,6 

Total 235 100,0 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

O processo de aplicação da CAF parece ter sido longo, pois cerca de 53% 
refere que demorou nove meses ou mais.   

Gráfico 7 – Tempo que demorou o processo de aplicação da CAF (%)

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

A equipa de autoavaliação foi composta sobretudo por professores (93,5%), 
diretor (75,3%) e pais / encarregados de educação (72,1%). O psicólogo e 
amigo crítico apresentam percentagens residuais. Não foram detalhadas nas 
respostas o número de elementos de cada grupo, apenas a sua 
representatividade nas equipas. De destacar que apenas 57,9% das equipas 
integravam na sua composição alunos.  
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Quadro 6 - Composição da equipa de autoavaliação 

  N % 
Professor(es) 231 93,5 
Diretor 186 75,3 
Pais(s)/Encarregado(s) de Educação 178 72,1 
Assistente Operacional 169 68,4 
Assistente técnico 163 66,0 
Elemento(s) do Conselho Pedagógico 162 65,6 
Aluno(s) 143 57,9 
Coordenador(es) de Departamento 122 49,4 
Entidade Externa – consultora 99 40,1 
Elemento(s) do Conselho Geral 93 37,7 
Coordenador(es) de escola 62 25,3 
Parceiro(s) 44 17,8 
Amigo crítico 43 17,6 
Psicólogo 32 13,1 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017 

Numa grande parte das situações, o relatório de autoavaliação foi aprovado 
pelas várias entidades da escola (43,9%). Em 19,2% dos casos foi aprovado 
pelo conselho geral e o conselho pedagógico. O mesmo se verifica com o 
plano de melhorias. Um predomínio de escolas em que os vários órgãos 
tiveram intervenção (45,5%), seguindo-se o conselho pedagógico (15,2%).   

Quadro 7 – Entidades que aprovaram o relatório de autoavaliação e o plano 
de melhorias 

Relatório de 
autoavaliação 

Plano de 
melhorias 

N % N % 
Apenas Diretor 35 14,6 29 12,6 
Apenas Conselho Geral 32 13,4 28 12,1 
Apenas Conselho Pedagógico 21 8,8 35 15,2 
Conselho Geral e Conselho Pedagógico 46 19,2 34 14,7 
Vários órgãos (Diretor, Conselho Geral e/ou 
Conselho Pedagógico) 105 43,9 105 45,5 

Total 239 100,0 231 100,0 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017 

A CAF Educação é considerada, pela maioria dos respondentes, uma 



REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E EMPREGO PÚBLICO 

167 

metodologia para definir pontos fortes, pontos fracos e ações de melhoria 
(61,6%). Apenas 17,6% refere que é um excelente sistema de gestão de 
qualidade para as escolas, sendo que esta é a segunda categoria com maior 
taxa de resposta.  

Gráfico 8 – A CAF Educação é… (%)

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino público não 
superior – DGAEP 2017

1.2 Impacto da aplicação da CAF nas escolas 

Um processo de autoavaliação não termina com a apresentação do relatório 
e plano de melhorias. A utilização da CAF pressupõe um ciclo de melhoria 
contínua que implica a implementação das melhorias, avaliação dos 
progressos e repetição da autoavaliação com vista a detetar novas 
oportunidades de crescimento.  

Assim, os inquiridos foram questionados sobre a efetiva implementação do 
plano de melhorias. Uma grande maioria dos estabelecimentos de ensino 
(94,9%) implementou o plano de melhorias, tendo sido avaliada a 
implementação deste plano em 86,2% dos casos. 
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Gráfico 9 - Implementação do plano de 
melhorias após a aplicação da CAF (%) 

Gráfico 10 - Avaliação da implementação 
do plano de melhorias (%)

Fonte: Inquérito sobre a utilização do 
modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017

Fonte: Inquérito sobre a utilização do 
modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017

Dos 179 (79,2%) estabelecimentos inquiridos que implementaram o plano de 
melhorias, 70% ou mais das ações nele previstas foram concretizadas.  

Quadro 8 – Implementação do Plano de Melhorias (%) 

N %
10% 5 2,2 
20% 3 1,3 
30% 2 0,9 
40% 5 2,2 
50% 15 6,6 
60% 17 7,5 
70% 39 17,3 
80% 52 23,0 
90% 52 23,0 

100% 36 15,9 
Total 226 100,0 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Quando se observam os progressos alcançados verifica-se que a aplicação da 
CAF teve um impacto positivo nos vários aspetos da gestão escolar em 
análise. Destacam-se, por exemplo, as “Práticas de avaliação e melhoria 
contínua” (87,3%), o “Planeamento e estratégia” (86,1%), a “Harmonização 
de procedimentos” (77,7%), a “Comunicação interna” (76,3%) e a 
“Articulação interna” (75,1%), como progressos relevantes ou muito 
relevantes. Sublinha-se ainda os progressos no âmbito do processo de 
ensino-aprendizagem, os quais foram avaliados como “Relevantes” por 
56,7% e “Muito Relevantes” por 12% das escolas. 
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Uma vez que se trata de um conjunto alargado de itens de análise nos quais 
os respondentes avaliaram os progressos, decidiu-se proceder à redução do 
mesmo em dimensões analíticas2.  

Quadro 9 – Progressos observados 

Não 
ocorreram 
progressos 

Ocorreram 
progressos 

pouco 
relevantes 

Ocorreram 
progressos 
relevantes 

Ocorreram 
progressos 

muito 
relevantes 

Média 

N % N % N % N % 
Liderança 7 3,3 54 25,1 135 62,8 19 8,8 2,8 
Planeamento e 
Estratégia 7 3,1 24 10,8 165 74,0 27 12,1 3,0 

Gestão de recursos 
humanos 14 6,5 82 38,0 112 51,9 8 3,7 2,5 

Gestão de recursos 
financeiros 54 27,1 91 45,7 50 25,1 4 2,0 2,0 

Gestão do 
conhecimento e 
informação 

5 2,3 45 20,7 134 61,8 33 15,2 2,9 

Gestão de recursos 
tecnológicos 42 20,2 81 38,9 72 34,6 13 6,3 2,3 

Gestão de recursos 
materiais 37 18,1 93 45,6 68 33,3 6 2,9 2,2 

Parcerias com 
entidades externa 27 12,8 71 33,6 94 44,5 19 9,0 2,5 

Parcerias com os 
pais e encarregados 
de educação 

17 8,1 95 45,5 80 38,3 17 8,1 2,5 

Parcerias com os 
alunos 24 11,7 80 39,0 86 42,0 15 7,3 2,4 

Responsabilidade 
Social 27 13,2 76 37,3 85 41,7 16 7,8 2,4 

Processo Ensino-
Aprendizagem 7 3,2 61 28,1 123 56,7 26 12,0 2,8 

Processo Ensino 
Não Formal 
(atitudes, valores, 
cidadania, 
participação) 

9 4,2 72 33,8 110 51,6 22 10,3 2,7 

2 A redução dos itens em cinco dimensões analíticas foi realizada através do recurso à Análise 
de Componentes Principais (ACP), criando a posteriori variáveis compósitas construídas a 
partir de médias das variáveis originais que compõem cada componente/dimensão.  
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Não 
ocorreram 
progressos 

Ocorreram 
progressos 

pouco 
relevantes 

Ocorreram 
progressos 
relevantes 

Ocorreram 
progressos 

muito 
relevantes 

Média 

N % N % N % N % 
Harmonização de 
procedimentos 
entre diferentes 
unidades orgânicas  

12 6,1 32 16,2 116 58,9 37 18,8 2,9 

Capacidade interna 
para aprender 5 2,3 60 27,9 126 58,6 24 11,2 2,8 

Capacidade interna 
para inovar 6 2,8 74 35,1 106 50,2 25 11,8 2,7 

Articulação interna 6 2,8 48 22,1 133 61,3 30 13,8 2,9 
Comunicação 
interna 7 3,2 45 20,5 138 62,7 30 13,6 2,9 

Comunicação 
externa 9 4,3 63 30,0 115 54,8 23 11,0 2,7 

Práticas de 
avaliação e 
melhoria contínua 

4 1,8 24 11,0 130 59,4 61 27,9 3,1 

Níveis de 
motivação dos 
professores 

24 11,5 131 63,0 46 22,1 7 3,4 2,2 

Níveis de 
motivação do 
pessoal não docente 

30 14,4 126 60,3 50 23,9 3 1,4 2,1 

Outros 0 0,0 1 20,0 1 20,0 3 60,0 3,4 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Da redução resultou um conjunto de cinco dimensões: gestão; envolvimento; 
processo de ensino-aprendizagem; organização aprendente; motivações. 

Em termos médios verifica-se que a dimensão “organização aprendente” é 
aquela onde se verificam maiores progressos com a aplicação da CAF (valor 
médio de 3,0). Ainda assim, os valores médios das várias dimensões são 
todos superiores a 2, o que significa que todas elas tiveram progressos com a 
aplicação da CAF. A dimensão onde se deteta um menor impacto da 
aplicação da CAF é a dimensão das motivações (2,2). 
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Quadro 10 – Estatísticas descritivas das dimensões analíticas dos progressos 
observados 

Dimensões  N Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Gestão 67 1,6 4,0 2,7 0,4
Envolvimento 67 1,0 4,0 2,8 0,6
Processo de ensino-
aprendizagem 

66 1,5 4,0 2,9 0,6 

Organização aprendente 66 1,3 4,0 3,0 0,6 
Motivações 62 1,0 4,0 2,2 0,6

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Para as instituições que definiram como primeiro objetivo de o exercício de 
autoavaliação “Melhorar o processo de ensino-aprendizagem”, verifica-se, 
numa grande parte dos casos, a identificação de progressos relevantes após 
o processo de aplicação da CAF (63,1%).

Quadro 11 – Tipo de progressos alcançados nos estabelecimentos que 
definiram como objetivo 1 da autoavaliação “Melhorar o processo de ensino-

aprendizagem” 

Tipo de progressos N % 
Ocorreram progressos muito relevantes 12 18,5 
Ocorreram progressos relevantes 41 63,1 
Ocorreram progressos pouco relevantes 12 18,5 
Não ocorreram progressos 0 0,0
Total 65 100,0

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Para além dos progressos genericamente considerados, as escolas foram 
questionadas quanto a resultados concretos observados mediante uma lista 
de exemplos objetivos que procurou identificar  que tipo de melhorias foram 
observadas. Assim, os resultados alcançados mais assinalados são a 
“Implementação de questionários de satisfação de alunos” (76,7%), a 
“Implementação de questionários  de satisfação de pessoal docente e não 
docente” (75,4%) e a “Implementação de questionários de satisfação de pais 
e encarregados de educação” (75%).  
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É, contudo, importante destacar que 60,8% dos inquiridos afirmam que 
obtiveram melhorias ao nível do ensino-aprendizagem, 31% 
implementaram, na sequência da aplicação da CAF, “Práticas pedagógicas 
inovadoras” e 20,9% iniciaram processos de “Supervisão regular da sala de 
aula”.  

Com resultados relevantes surgem também “Novas formas de articulação 
interna” (66,4%), “Melhor conhecimento sobre as necessidades e 
expectativas dos alunos” (64,7%) e “Melhoria dos serviços não pedagógicos 
prestados aos alunos” (60,3%). 

Quadro 12 – Tipo de resultados alcançados após a aplicação da CAF 

N % 
Implementação de questionários de satisfação de alunos 178 76,7 
Implementação de questionários de pessoal docente e não docente 175 75,4 
Implementação de questionários de satisfação de pais e 
encarregados de educação 174 75,0 

Novas formas de articulação interna 154 66,4 
Melhor conhecimento sobre as necessidades e expetativas dos 
alunos 150 64,7 

Melhoria das práticas pedagógicas 141 60,8 
Melhorias nos serviços não pedagógicos prestados aos alunos 
(secretaria, biblioteca, refeitório…) 140 60,3 

Melhoria das atividades de educação não formal (educação cívica; 
projetos, outros) 118 50,9 

Práticas pedagógicas inovadoras 72 31,0 
Supervisão regular das salas de aula 48 20,9 
Novas parcerias 41 17,7 
Outros 10 4,4

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

De modo a confirmar o impacto positivo ou negativo da CAF nas 
organizações escolares, questionou-se a intenção de voltar a utilizar o 
modelo. Dos utilizadores da CAF respondentes, cerca de 76% pretendem 
aplicar o modelo CAF nos próximos três anos, e cerca de ¼ das escolas 
utilizadoras não tem intenção de aplicar a CAF nos próximos 3 anos (24,2%).  
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Quadro 13 – Previsão de aplicar a CAF nos próximos 3 anos 

Prevê aplicar a CAF nos 
próximos 3 anos? 

A escola não aplicou o 
modelo CAF 

A escola aplicou o 
modelo CAF 

N % N %
Não  232 78,4 59 24,2 
Sim 64 21,6 185 75,8

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Quando se observam os níveis de progresso dos estabelecimentos de ensino 
onde não se prevê aplicar a CAF nos próximos três anos, esses 
estabelecimentos apresentam um nível médio de progresso mais baixo nas 
várias dimensões em análise relativamente aos estabelecimentos que 
esperam aplicar o modelo.  

Gráfico 11 - Nível médio de progresso nas dimensões analíticas com base na 
previsão de aplicar a CAF nos próximos 3 anos 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Os principais motivos para considerarem a hipótese de aplicar a CAF nos 
próximos três anos é “Encontrar oportunidades de melhoria” (155 casos), 
“Melhorar o processo de ensino-aprendizagem” (132 casos) e “Contribuir 
para a avaliação externa” (73 casos).  
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Quadro 14 – Motivos para aplicar a CAF nos próximos 3 anos 

Primeiro Segundo Terceiro Total 
Encontrar oportunidades de melhoria 55 64 36 155 
Melhorar o processo ensino-aprendizagem 88 27 17 132 
Contribuir para a avaliação externa 22 13 38 73 
Iniciar uma cultura de mudança 16 15 30 61 
Redefinir as prioridades 14 31 20 65 
Melhorar a gestão de recursos internos 5 20 14 39 
Avaliar o projeto educativo em curso 15 10 17 42 
Reduzir o insucesso escolar 12 16 14 42 
Promover o envolvimento dos colaboradores 5 13 16 34 
Promover o reconhecimento externo 5 3 14 22 
Melhorar as parcerias com os pais e 
encarregados de educação 4 2 2 8 

Aumentar a motivação dos professores 2 - 4 6 
Outros 3 - 1 4 
Melhorar as parcerias com os alunos - 3 - 3
Aumentar a motivação dos alunos - - 1 1 
Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017

1.3 Constrangimentos e fatores críticos de sucesso 

Os principais constrangimentos sentidos pelas escolas na aplicação da CAF 
foram a “Ausência de conhecimentos técnicos suficientes” (113 casos), “A 
escola não dispor de recursos humanos suficientes” (82) e “Os professores 
não reconheceram interesse no processo de aplicação da CAF” (68).  

Quadro 15 – Constrangimentos durante a aplicação da CAF 

Primeiro Segundo Terceiro Total 
A escola/agrupamento de escolas não 
dispôs de conhecimentos técnicos 
suficientes 

66 28 19 113 

A escola/agrupamento de escolas não 
dispôs de recursos humanos suficientes 38 32 12 82 

Os professores não reconheceram interesse 
no processo de aplicação da CAF 20 26 22 68 

A escola/agrupamento de escolas não 
dispôs de recursos humanos motivados 
para aplicar a CAF 

16 20 19 55 
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Primeiro Segundo Terceiro Total 
A escola/agrupamento de escolas não 
dispôs de recursos para implementar as 
propostas de melhoria que resultaram do 
processo de aplicação da CAF 

9 16 18 43 

O pessoal não docente não reconheceu 
interesse no processo de aplicação da CAF 6 12 17 35 

A escola/agrupamento de escolas não teve 
a colaboração desejada por parte dos pais e 
encarregados de educação 

10 11 13 34 

A escola/agrupamento de escolas não teve 
a colaboração desejada por parte da tutela 14 6 10 30 

A escola/agrupamento de escolas não teve 
a colaboração desejada por parte dos 
professores 

11 7 11 29 

A escola/agrupamento de escolas não teve 
a colaboração desejada por parte dos 
alunos 

4 6 10 20 

Outros 7 7 6 20 
A escola/agrupamento de escolas não teve 
a colaboração desejada por parte das 
lideranças intermédias 

1 8 6 15 

A escola/agrupamento de escolas não teve 
a colaboração desejada por parte dos 
parceiros externos 

2 4 4 10 

A escola/agrupamento de escolas não teve 
a colaboração desejada por parte da 
liderança de topo 

1 1 2 4

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Um dos aspetos relevantes a assinalar é que nas escolas onde os professores 
não reconheceram interesse no processo de aplicação da CAF, existem 
menos progressos do que nas restantes (49,2% não teve progressos ou teve 
poucos progressos). 
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Quadro 16 – Progressos e Constrangimentos 

A 
escola/agrupamento 

de escolas não 
dispôs de recursos 

humanos motivados 
para aplicar a CAF 

A 
escola/agrupamento 
de escolas não teve a 

colaboração 
desejada por parte 

dos professores 

Os 
professores 

não 
reconheceram 
interesse no 
processo de 
aplicação da 

CAF 
N % N % N % 

Não ocorreram 
progressos 

3 5,9 1 3,6 2 3,3 

Ocorreram progressos 
pouco relevantes 

14 27,5 8 28,6 28 45,9 

Ocorreram progressos 
relevantes 

33 64,7 16 57,1 28 45,9 

Ocorreram progressos 
muito relevantes 

1 2,0 3 10,7 3 4,9 

Total 51 100,0 28 100,0 51 100,0 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017

Considerando o total dos estabelecimentos respondentes que afirmam não 
prever aplicar a CAF nos próximos 3 anos, 105 justificam com a 
“Complexidade do modelo CAF” e 184 invocam “Terem outras 
metodologias para a autoavaliação”.  

Quadro 17 – Motivos para não aplicar a CAF 

Primeiro Segundo Terceiro Total 

A escola/agrupamento de escolas não 
dispõe de informação sobre o que é a 
CAF 

17 14 13 44 

A escola/agrupamento de escolas não 
tem competências técnicas internas 
para conduzir o processo 

24 35 31 90 

A escola/agrupamento de escolas não 
tem recursos humanos disponíveis 
para a equipa de autoavaliação 

17 15 32 

A escola/agrupamento de escolas não 
tem recursos humanos motivados para 
aplicar a CAF 

9 26 32 67 

A escola/agrupamento de escolas 133 28 23 184 
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Primeiro Segundo Terceiro Total 
utiliza outras metodologias para a 
autoavaliação 
O modelo CAF é complexo 16 50 39 105 
O modelo CAF não tem interesse 3 2 3 8 
Outros 16 13 13 42 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017

Dos que responderam que a CAF é complexa, apenas 27% refere ter aplicado 
o modelo o que significa que muitos dos que fazem este tipo de avaliação
não têm experiência de utilização da CAF.

O primeiro fator crítico de sucesso na aplicação da CAF mais referido foi o 
apoio da liderança de topo (56 casos), seguido da equipa de autoavaliação 
motivada (37 casos). Se tivermos em conta todas as respostas obtidas, 
verificamos que constitui também um fator crítico de sucesso a existência de 
professores comprometidos com a melhoria do serviço prestado pela escola 
(79 casos). 

Quadro 18 – Fatores críticos de sucesso no processo de aplicação da CAF 

Primeiro Segundo Terceiro Total 
Equipa de autoavaliação motivada 37 57 20 114 
Apoio da liderança de topo 56 30 18 104 
Professores comprometidos com a 
melhoria do serviço prestado pela 
escola 

22 21 36 79 

Equipa de autoavaliação bem 
preparada tecnicamente 

34 28 16 78 

Apoio de entidade externa 20 20 22 62 
Apoio das lideranças intermédias 13 22 21 56 
Comunicação interna 4 7 31 42 
Apoio da tutela 19 5 7 31 
Pessoal não docente comprometido 
com a melhoria do serviço prestado 
pela escola 

- 6 13 19 

Colaboração dos pais e encarregados 
de educação 

- 6 10 16 

Colaboração dos alunos 1 4 9 14 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 
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As recomendações mais referidas pelas escolas que aplicaram a CAF para os 
estabelecimentos que estejam a iniciar agora o processo de aplicação da CAF 
foram “Equipa CAF representativa (pessoal docente, não docente, pais, 
alunos e parceiros) (63,9%) e “Importância do envolvimento do diretor” 
(43%). Com um nível de importância semelhante surgem, em seguida, as 
seguintes recomendações: “Recurso a apoio externo” (34,8%), “Importância 
do envolvimento do Conselho Pedagógico” (33,5%) e “Foco no processo 
ensino-aprendizagem” (31,3%). 

Quadro 19 – Recomendações às escolas que pretendam iniciar o processo da 
CAF 

N % 
Equipa CAF representativa (pessoal docente, não docente, pais, alunos, 
parceiros) 147 63,9 

Importância do envolvimento do diretor 99 43,0 
Recurso a apoio externo 80 34,8 
Importância do envolvimento do Conselho Pedagógico 77 33,5 
Foco no processo ensino-aprendizagem 72 31,3 
Importância do envolvimento do Conselho Geral 36 15,7 
Decisão de aplicar a CAF pelo Conselho Pedagógico 30 13,0 
Equipa CAF voluntária 29 12,6 
Importância do envolvimento dos pais e encarregados de educação 25 10,9 
Importância do envolvimento dos alunos (de várias escolas, ciclos, 
percursos curriculares) 23 10,0 

Decisão de aplicar a CAF pelo Conselho Geral 18 7,8 
Avaliação da sala de aula 17 7,4 
Outros 14 6,1 
Aplicação da CAF anualmente 13 5,7 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

1.4 Reconhecimento externo 

Os utilizadores do modelo CAF podem ver reconhecidos os seus esforços 
através do Processo de Feedback Externo da CAF, implementado nas 
administrações públicas europeias e coordenado, em Portugal, pela DGAEP, 
que assume a responsabilidade de Organizador Nacional deste Processo.  

Os principais objetivos do Processo de Feedback Externo são os seguintes: a) 
apoiar a qualidade da implementação do modelo CAF e o seu impacto na 



REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E EMPREGO PÚBLICO 

179 

organização; b) aferir se a organização está a assimilar os valores da TQM 
como resultado da aplicação da CAF e c) apoiar e renovar o entusiasmo na 
organização para a melhoria contínua. 

O Processo de Feedback Externo da CAF incide sobre três pilares 
fundamentais: 1) a qualidade da implementação do modelo CAF na 
organização; 2) a forma como as ações de melhoria foram planeadas e 
implementadas; 3) a assimilação de uma cultura de excelência (princípios 
TQM) na organização escolar. 

Questionadas as escolas sobre o Processo de Feedback Externo da CAF, 
apenas 34,3% dos respondentes referem conhecer este processo, sendo 
desconhecido para 65,7%. Dos estabelecimentos que referem conhecer o 
modelo CAF, as percentagens não variam muito, ainda que se verifique uma 
maior percentagem daqueles que referem conhecer o processo de 
reconhecimento externo (38,3%).  

Gráfico 12 - Percentagem de 
estabelecimentos que conhecem o 

processo de reconhecimento externo 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do 
modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Gráfico 13 - Percentagem de 
estabelecimentos que conhecem o 

processo de reconhecimento externo no 
universo de escolas que conhece a CAF 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do 
modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Apesar do desconhecimento acima evidenciado, o nível de importância que 
os respondentes dão ao reconhecimento externo é elevado (nível médio de 
7,9 - escala de 1 a 10).  

Quadro 20 – Importância atribuída ao reconhecimento externo 

N % % 
Acumulada 

Nada importante 4 0,8 0,8 
2 2 0,4 1,2
3 3 0,6 1,8

65,7 

34,3 

Não Sim

61,7 

38,3 

Não Sim
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N % % 
Acumulada 

4 9 1,9 3,7
5 39 8,1 11,8
6 36 7,4 19,2
7 64 13,2 32,4
8 132 27,3 59,7
9 108 22,3 82,0
Muito importante 87 18,0 100,0 
Total 484 100,0
Média 7,9

Fonte: Inquérito sobre a utilização do modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Apenas uma pequena parte das escolas refere a intenção de se candidatar ao 
processo de reconhecimento externo da CAF nos próximos 3 anos (27%). Se 
olharmos apenas ao universo de escolas que conhece o processo, cerca de 
36,1% pretendem candidatar-se nos próximos três anos.

Gráfico 14 - Interesse na candidatura ao 
processo de reconhecimento externo da 

CAF no universo de escolas que não 
conhece o processo 

Gráfico 15 - Interesse na candidatura ao 
processo de reconhecimento externo da 

CAF no universo de escolas que conhece 
o processo

Fonte: Inquérito sobre a utilização do 
modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

Fonte: Inquérito sobre a utilização do 
modelo de autoavaliação CAF no ensino 
público não superior – DGAEP 2017 

2. Considerações complementares sobre os resultados apurados

2.1 O ensino-aprendizagem no processo de autoavaliação 

A investigação sobre processos de autoavaliação nas escolas em Portugal, 
incluindo processos baseados no modelo CAF, tem revelado que a 
autoavaliação não entra na sala de aula. Este continua a ser um território 

73,0 

27,0 

Não Sim

63,9 

36,1 

Não Sim
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exclusivo dos professores (Albardeiro, 2015; Cardoso, 2011; Castro, 2012; 
Gonçalves, A., 2015; Gonçalves, 2013; Guerreiro, 2015; Martins, 2014; 
Monteiro, 2009; Santos, 2015). 

De acordo com Gonçalves (2013:9) “Parece não haver interesse em perceber 
o que se passa no interior das salas de aula e em fazer o acompanhamento e
supervisão da prática letiva”.

Conforme resultados apurados, os utilizadores do modelo CAF 
respondentes (217) referem que, na sequência da aplicação do modelo, 
observaram no processo ensino-aprendizagem “Progressos Muito 
Relevantes” (12%), “Progressos Relevantes” (56,7%) ou “Progressos Pouco 
Relevantes” (28,1%). Não foram constatados progressos neste âmbito em 
3,2% dos casos.  

Por outro lado, os utilizadores do modelo CAF respondentes (249) 
consideram que, na sequência da aplicação da CAF, a escola obteve uma 
“Melhoria das práticas pedagógicas” (60,8%), “Práticas pedagógicas 
inovadoras” (31%) e “Supervisão regular da sala de aula” (20,9%). 

Estes resultados parecem animadores e aparentam não confirmar a ideia de 
que a autoavaliação não entra na sala de aula. Contudo, é preciso cautela 
nesta análise. Seria preciso um maior grau de detalhe para se perceber o que 
são “progressos no ensino-aprendizagem”, “melhores práticas pedagógicas” 
ou “práticas pedagógicas inovadoras” e de que forma as escolas sustentam a 
avaliação que fazem nestes domínios e relacionam eventuais progressos no 
ensino com o processo de autoavaliação.  

Por outro lado, os resultados poderiam ter sido melhores se a receção do 
exercício de autoavaliação junto dos professores tivesse obtido melhores 
resultados, uma vez que em 27% das situações (68 casos, Quadro 16) “Os 
professores não reconheceram interesse no processo de aplicação da CAF”. 

Se o primeiro motivo mais assinalado pelas escolas para voltar a aplicar a 
CAF é “Melhorar o ensino-aprendizagem” (88 casos) e se tivermos em conta 
que os professores são atores incontornáveis no sucesso deste objetivo, 
torna-se crucial compreender as causas da desmotivação dos professores nos 
processos de autoavaliação e avaliar se a desmotivação se prende com 
características do modelo CAF que possam ser revistas ou com outras 
causas, designadamente falta de formação, falta de tempo, horários não 
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compatíveis com o processo de autoavaliação, ou ainda, se o problema 
reside na dificuldade da liderança envolver estes profissionais no exercício 
de autoavaliação. 

Rocha (2012), num artigo sobre autoavaliação e liderança, apresenta um 
conjunto de resultados de investigações que apontam para a importância da 
liderança para o êxito dos processos de mudança na escola, para a 
implementação de modelos de gestão da Qualidade e para a adoção de uma 
“cultura de melhoria”. Refere ainda que as investigações indiciam que a 
liderança transformacional (Bass, 1985) é aquela que consegue elevar os 
níveis de confiança dos colaboradores, fomentando a participação de todos 
nas tomadas de decisão, a autonomia, a responsabilização e a criação de 
consensos quanto às metas da escola (Rocha: 2012). 

Lam (2002) menciona também várias investigações, destacando estudos de 
Koffman e Senge e de Mohrman de Mohrman, levados a cabo ao longo da 
década de 90 do século XX, que vêm demonstrar o importante papel da 
liderança transformacional na descentralização do processo de decisão e na 
maximização da aprendizagem coletiva para fazer face aos desafios das 
organizações.  

Assim, entre outras eventuais causas, destacamos a hipótese de o estilo de 
liderança adotado pelas várias lideranças escolares (de topo ou intermédias) 
não ter sido, nas situações assinaladas, o mais adequado para envolver os 
professores no processo de autoavaliação.  

2.2 Envolvimento da comunidade educativa no processo de autoavaliação 

Neste ponto convocamos a metáfora da cidade educadora que desde 1990 
tem vindo a ser debatida, construída e sedimentada. Se a educação já não se 
resume às escolas, se o ecossistema educativo transbordou esses muros, 
então a comunidade deve ser chamada a colaborar no processo de reflexão 
sobre a escola, sobre o seu desempenho, sobre as suas múltiplas relações e 
interdependências com outras entidades. 

Sobre o envolvimento das partes interessadas no processo de autoavaliação 
refere Gonçalves (2013:281): “Se a participação é como tem vindo a ser defendido 
por vários autores (Bolívar, 2006; MacBeath et al., 2005, Machado, 2011) uma 
dimensão fundamental para que a autoavaliação se constitua como uma forma de 
melhoria da escola, nomeadamente para a assunção de responsabilidades e do 
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compromisso, então, o envolvimento exclusivo de um grupo restrito de professores 
no processo de autoavaliação não poderá ser promotor da assunção de 
responsabilidades nem do estabelecimento de compromissos. 

Sendo a CAF uma metodologia que pressupõe a constituição de uma equipa 
representativa, foi observado uma predominância do grupo de professores.   

Assim, foi apurado que as equipas de autoavaliação foram compostas 
sobretudo por professores (93,5%), diretor (75,3%) e pais/encarregados de 
educação (72,1%). Com valores de 65,6% e 37,7% encontram-se elementos do 
conselho pedagógico e conselho geral respetivamente. Os alunos apresentam 
um grau de participação de 57,9%. Com um valor residual surgem os 
parceiros (17,8%). 

A recomendação mais referida pelas escolas que aplicaram a CAF (63,9%) 
para os estabelecimentos que estejam a iniciar agora o processo de aplicação 
do modelo foi a existência de uma “Equipa CAF representativa (pessoal 
docente, não docente, pais, alunos, parceiros)”, o que demonstra a 
importância que a escola dá a este aspeto do processo de autoavaliação.  

Conforme refere Azevedo (2001) a metáfora da cidade educadora não é 
recente, mas é nova. De acordo este autor, “Uma metáfora é um transporte que 
nos leva daqui para ali, com a enorme vantagem de nos poder fazer viajar entre este 
tempo e um outro que não existe, mas que, exatamente por o podermos visitar antes 
dele existir, pode vir a ser: apenas um sonho, uma visão, uma motivação, uma 
inspiração, uma ilusão e, aqui e ali até, quem sabe, uma realidade”. 

Pela análise dos dados podemos concluir que estamos ainda longe da cidade 
educadora, estamos ainda longe de ter um processo de autoavaliação de 
base comunitária, onde todos os agentes relevantes são envolvidos com vista 
à obtenção de diagnósticos que reflitam a pluralidade de visões e interesses, 
bem como planos de melhoria sustentados nas necessidades da comunidade. 

Ainda assim, encontrámos 19 escolas que envolveram todos os órgãos da 
escola, professores, pais, alunos e parceiros e que nos transportam para uma 
realidade de escola sem muros, uma escola que começa a ser efetivamente 
da comunidade.  
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2.3 Competências demonstradas para a utilização do modelo CAF 

Entre os dados apurados, encontramos alguns indicadores que nos deixam 
dúvidas sobre a forma como os processos de aplicação da CAF estão a ser 
conduzidos, embora, algumas das situações assinaladas sejam residuais. 
Destacamos a este respeito o seguinte: 

- 22 instituições referem que o principal objetivo da autoavaliação é
“Contribuir para a avaliação externa” quando esta última tem como
principal foco a prestação de contas e a autoavaliação a melhoria
contínua do desempenho, sendo por isso, um processo mais
ambicioso, criativo e transformador;

- apenas 7,7% das equipas são verdadeiramente representativas,
incluindo todas as partes interessadas na sua composição, quando a
aplicação da CAF tem como pilar fundamental o envolvimento de
toda a comunidade educativa e os parceiros externos relevantes.

- uma parte significativa dos processos de autoavaliação demorou mais
de nove meses (79,9%), quando é recomendável que o processo não se
prolongue por mais de 3 meses;

- a maioria das instituições aplicou a CAF apenas uma vez (39,8%),
quando é necessário voltar a aplicar a CAF para conhecer os
progressos alcançados;

- 12,6% dos utilizadores da CAF adotaram “Outro sistema de
pontuação que não um dos previstos no modelo CAF”, quando a
utilização dos sistemas de pontuação da CAF constitui um dos
requisitos não flexíveis do modelo, sendo fundamental para se obter o
reconhecimento externo;

- 48% dos utilizadores da CAF aplicaram questionários de satisfação
durante a autoavaliação e referem que “Sem a aplicação desses
questionários não seria possível realizar a autoavaliação”, quando a
utilização destes instrumentos não faz parte do processo de
diagnóstico, sendo complementar ao processo de aplicação da CAF;

- embora seja um conjunto pouco expressivo, 14,6% dos relatórios de
autoavaliação e 12,6% dos planos de melhorias foram aprovados
apenas pelo diretor o que demonstra que nestas situações o processo
de decisão não foi minimamente participativo ao não envolver as
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partes interessadas nesta tomada de decisão; 

- a “Ausência de conhecimentos técnicos suficientes” (113 casos) e “Os
professores não reconheceram interesse no processo de aplicação da
CAF” (68) foram constrangimentos assinalados por um número
significativo de respondentes, embora estes constrangimentos
dependam essencialmente da ação da escola ao nível da organização
de formação e do envolvimento do corpo docente no processo de
autoavaliação;

- 40,3% dos utilizadores da CAF refere ter recorrido a entidades
externas para aplicação da CAF (sempre ou na maioria das situações)
e 34,8% das escolas recomenda às instituições que vão aplicar a CAF o
“Recurso a apoio externo” (34,8%), o que indicia a dificuldade das
escolas em gerir estes processos, quando o modelo CAF foi concebido
para ser utilizado pelas organizações de forma autónoma e apenas
com base nos recursos internos.

Os aspetos mencionados merecem uma reflexão sobre o apoio que as escolas 
têm, ou deviam ter, para desencadear processos de autoavaliação 
tecnicamente consistentes, significativos e de qualidade. 

Conclusões 

Começamos por recordar os objetivos do inquérito: 

- Conhecer o grau de aplicação da CAF no universo de escolas públicas
do ensino não superior e a forma como o modelo foi implementado;

- Conhecer o impacto da aplicação da CAF nas escolas;

- Conhecer as dificuldades sentidas e fatores críticos de sucesso
observados;

- Conhecer o grau de importância do reconhecimento externo após a
aplicação da CAF.

No que respeita ao primeiro objetivo, podemos concluir que, não existindo 
um modelo de autoavaliação obrigatório, a CAF demonstra ser uma opção 
muito procurada para colmatar a necessidade de escolha de um referencial, 
uma vez que perto de metade (44,8%) de um universo significativo de 
escolas (64,2% do total de escolas inquiridas) é utilizadora do modelo CAF.  

Acresce que o surgimento do modelo CAF Educação, em língua portuguesa, 
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em 2014, parece ter vindo colmatar uma necessidade latente nas escolas na 
sequência do previsto na Lei n.º 31/2002, que determina a autoavaliação das 
escolas como um processo obrigatório. Esta pode ser uma das razões que 
levaram ao incremento da utilização da CAF nos últimos anos (135 casos em 
249 após 2013).  

Relativamente à forma como o modelo foi implementado, verificamos 
algumas inconsistências apontadas no ponto anterior (3.3). Contudo, se 
tivermos em conta que não existe um programa de apoio às escolas para 
implementar processos de autoavaliação, parece-nos que os sucessos 
observados devem resultar, essencialmente, do empenho significativo das 
lideranças e das equipas de avaliação interna que, com persistência e 
autoaprendizagem, desencadearam os processos de autoavaliação possíveis 
face aos conhecimentos técnicos e humanos existentes nas escolas. Noutras 
situações, o apoio de entidades externas deve ter sido fundamental. 
Sublinha-se, contudo, que 96% dos utilizadores da CAF produziram um 
relatório de autoavaliação, 90,7% um plano de melhorias, 94,9% 
implementaram o plano de melhorias, 86% avaliaram a implementação 
deste plano, e, por último, 79,2% implementaram 70% ou mais das ações 
previstas no plano. Estes dados são significativos e demonstram que as 
escolas cumpriram o ciclo de melhoria contínua ao desencadear processos de 
autoavaliação consequentes. 

É no impacto da CAF nas escolas que a realidade mais nos surpreende. 
Esperávamos resultados positivos ao nível da liderança, do planeamento e 
estratégia, da harmonização de procedimentos, da articulação interna, da 
comunicação interna e externa, e que foram confirmados (ver quadro 9). 
Contudo, esperávamos resultados mais tímidos ao nível do ensino 
aprendizagem e 60,8% dos inquiridos afirmam que obtiveram melhorias ao 
nível do ensino-aprendizagem, 31% implementaram práticas pedagógicas 
inovadoras e 20,9% iniciaram processos de supervisão da sala de aula. 

Em relação às dificuldades sentidas, verifica-se que, em cerca de metade dos 
casos (113 casos), o maior constrangimento observado foi a ausência de 
conhecimentos técnicos suficientes o que é significativo e merecedor de 
atenção por parte das entidades com responsabilidade neste âmbito. 

No atinente aos fatores críticos de sucesso observados, verifica-se que os 
aspetos internos (liderança, motivação e preparação técnica da equipa, 
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empenho dos professores, outros) têm uma importância muito superior aos 
aspetos externos, designadamente o apoio da tutela, apenas mencionado por 
31 instituições. Por outro lado, e em coerência com a dificuldade de 
desencadear processos de base comunitária através do envolvimento de 
todas as partes interessadas, tem uma relevância muito superior o apoio da 
liderança (de topo e intermédias) e dos professores, sublinhada por mais de 
300 vezes (como 1.º, 2.º ou 3.º fator crítico de sucesso), do que o apoio dos 
pais e alunos, apenas mencionado por 30 instituições. 

Por último, e no que respeita ao reconhecimento externo, observa-se um 
desconhecimento significativo do processo de reconhecimento associado à 
CAF (65,7% não conhece), embora este seja um aspeto muito valorizado pela 
maioria dos respondentes (nível médio de 7,9 - escala de 1 a 10), o que 
constitui uma oportunidade para promover processos de autoavaliação 
baseados na CAF no conjunto de instituições que não utiliza um modelo de 
autoavaliação, colando assim, os seus exercícios de avaliação interna ao 
referencial da avaliação externa. 

O processo de autoavaliação com o modelo CAF implica um conjunto de 
condições para ter sucesso: i) decisão clara da gestão de topo; ii) equipa 
representativa responsável pelo diagnóstico; iii) formação da equipa e dos 
colaboradores da organização, incluindo as lideranças; iii) envolvimento dos 
colaboradores e outras partes interessadas em todas as fases do processo; iv) 
comunicação eficaz; v) diagnóstico fundamentado em evidências; elaboração 
e implementação de um plano de melhorias (DGAEP, 2014). 

De acordo com Kyriakides e Campbell (2004) os dois grandes objetivos da 
autoavaliação das escolas são melhorar a qualidade das organizações 
escolares e melhorar o ensino e a aprendizagem. Concordando com esta 
visão simples mas significativa, entendemos que o instrumento de 
autoavaliação CAF deve servir estes propósitos com igual ambição. Apenas 
cumprindo estes desígnios podemos considerar que o processo de 
autoavaliação foi bem-sucedido. 

Importa, no futuro próximo, avaliar com mais detalhe os casos de aplicação 
da CAF que resultaram em progressos nos vários domínios, em particular 
aqueles que resultaram em progressos relevantes ao nível do ensino-
aprendizagem, de modo a podermos conhecer as condições que 
determinaram o sucesso, os indicadores que fundamentam os progressos, a 
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forma como as escolas associam os progressos no ensino aos processos de 
autoavaliação e os aspetos organizativos que podem ser replicados por 
outras instituições que aplicam o modelo CAF. Esta constitui uma proposta 
de desenvolvimento e continuação do trabalho em curso em colaboração 
com as escolas que apostam no seu desenvolvimento organizacional através 
do modelo CAF. 
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