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Objetivo do Relatório 

Dar a conhecer o grau de utilização 
do modelo de autoavaliação 
Common Assessment Framework 
(CAF) na administração central do 
Estado. 

Principais resultados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principais conclusões  

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

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

Principais recomendações 

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

 Desenvolver respostas para minimizar as dificuldades de utilização do modelo. 

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

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