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SUMÁRIO EXECUTIVO
Desde o lançamento da Common Assessement Framework (CAF)1, em 2000,
aproximadamente 2000 organizações do sector público na Europa utilizaram o modelo
CAF. Durante os últimos 10 anos o modelo CAF conquistou o seu lugar entre as muitas
ferramentas existentes de gestão da qualidade. O Processo de Feedback Externo da CAF –
que fornece um parecer externo sobre a aplicação da CAF – visa dar mais apoio aos
utilizadores deste modelo no seu percurso rumo à qualidade.

1. Autoavaliação e melhoria com a Common Assessement Framework (CAF)
A CAF proporciona uma estrutura de autoavaliação que é conceptualmente idêntica aos
principais modelos de Gestão da Qualidade Total (TQM), mas foi especialmente
concebida para as organizações do sector público. Visa ser um elemento catalisador para
um processo de melhoria total no seio da organização.
O processo de aplicação da CAF foi descrito em 10 passos gerais (desde a fase do
planeamento, passando pelo processo de autoavaliação, até à implementação das
melhorias), que podem ser consideradas como linhas de orientação para promover uma
boa aplicação da CAF. Por conseguinte, estes passos constituem um importante elemento
no Processo de Feedback Externo da CAF.
Como ferramenta da Gestão da Qualidade Total, a CAF subscreve os princípios
fundamentais de excelência: orientação para resultados, focalização no cidadão/cliente,
liderança e constância de propósitos, gestão por processos e por factos, envolvimento das
pessoas, melhoria contínua e inovação, parcerias mutuamente benéficas e
responsabilidade social corporativa. A focalização nestes princípios constitui outro
importante aspeto no Processo de Feedback Externo da CAF.

2. Processo de Feedback Externo da CAF (PEF)2
O PEF permite às organizações do sector público, que aplicaram a CAF, verem
reconhecidos os seus esforços e obterem feedback externo sobre a introdução da gestão
da qualidade total através deste modelo. Este processo relaciona-se não só com a
autoavaliação, mas também com o caminho a seguir, escolhido pelas organizações, para
atingirem a excelência a longo prazo baseando-se nos princípios da excelência.
2.1 Objetivos do Processo de Feedback Externo da CAF
Em relação à natureza das necessidades e diferentes tipos de exigências expressas pelos
utilizadores da CAF em diferentes Estados Membros, o Feedback Externo da CAF visa
atingir os seguintes objetivos:
1. Apoiar a qualidade da implementação do modelo CAF e o seu impacto na
organização.

1
2

Estrutura Comum de Avaliação.
Abreviatura da designação inglesa “Procedure for External Feedback”.
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2. Aferir se a organização está a assimilar os valores da Gestão da Qualidade Total
(TQM) em resultado da aplicação da CAF.
3. Apoiar e renovar o entusiasmo na organização para a melhoria contínua.
4. Promover a revisão pelos pares e o bench learning.
5. Recompensar as organizações que deram início à jornada da melhoria contínua em
direção à excelência, de forma eficaz, sem julgar o nível de excelência obtido.
6. Facilitar a participação dos utilizadores da CAF nos Níveis de Excelência da EFQM.
Para esse efeito, o Processo de Feedback Externo da CAF assenta em três pilares.
Fig.1 - Processo de Feedback Externo da CAF

Pilar 1

Pilar 2

Processo de

Processo das Ações

Autoavaliação

de Melhoria

Pilar 3
Maturidade da
organização em

Passos 1 a 6 da

Passos 7 a 9 da

aplicação da CAF

aplicação da CAF

Questionário 1
(Anexo 1.1)

Questionário 2
(Anexo 1.2)

matéria da TQM

Questionário 3
(Anexo 1.3)

Pilar 1: Processo de autoavaliação

A qualidade do processo de autoavaliação serve de base para o sucesso de melhorias
futuras. No primeiro pilar do Feedback Externo da CAF, a qualidade do processo de
autoavaliação é central. Neste sentido, foi elaborado um questionário para avaliar a
qualidade dos diferentes passos deste processo os quais estão traduzidos em ações
específicas. Os Agentes de Feedback Externo da CAF irão avaliar estes passos e
reconhecer a capacidade da organização para efetuar uma autoavaliação eficaz e bem
planeada e não validam as pontuações atribuídas na autoavaliação com base na CAF.
Pilar 2: Processo das ações de melhoria

O outro elemento importante para uma efetiva implementação do modelo CAF é atuar
nos resultados da autoavaliação. As sugestões de melhoria deverão ser priorizadas e
traduzidas num plano de melhorias que deverá ser executado num prazo máximo de dois
anos. O questionário para este segundo pilar do Processo de Feedback Externo da CAF
abrange o planeamento e o processo de melhoria e não se destina a avaliar os resultados
das ações de melhoria. Tal como no Pilar1, estes passos estão traduzidos em ações
específicas e são avaliados através de uma escala simples de avaliação.
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Pilar 3: Maturidade da organização em matéria da TQM (o âmbito mais vasto de excelência)

Um dos objetivos do modelo CAF é orientar as organizações do sector público para os
valores importantes da Gestão da Qualidade Total. Com a aplicação do modelo CAF, estes
valores deverão – ao longo do tempo – tornar-se parte da cultura da organização. Por
conseguinte, o questionário para avaliar a maturidade da organização em matéria da
TQM baseia-se nos oito Princípios da Excelência. A sua avaliação incide sobre o nível de
maturidade atingido pela organização em resultado da autoavaliação e do processo de
melhoria.

3. Funcionamento do Processo de Feedback Externo da CAF
3.1 Implementação do Feedback Externo da CAF, a nível nacional
O Organizador Nacional (ON) da CAF é nomeado a nível nacional, sendo em Portugal a
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), que é responsável pela
implementação do Feedback Externo da CAF e pela seleção dos Agentes de Feedback
Externo da CAF. O princípio subjacente ao Feedback Externo da CAF é o de que as
organizações deverão utilizá-lo ao menor custo.
São descritas neste Guia as orientações gerais comuns do Processo de Feedback Externo
da CAF. Seguindo estas diretivas, os Estados Membros serão capazes de garantir que os
Processos de Feedback Externo da CAF se organizarão de forma qualitativa e que – em
consequência – a distinção de “Effective CAF User” detém um elevado padrão de
qualidade em toda a União Europeia.
3.2 Papel do Centro de Recursos CAF Europeu
Para além de gerir a base de dados europeia da CAF, o Centro de Recursos CAF (CR CAF),
com sede no Instituto Europeu de Administração Pública (EIPA) em Maastricht, apoia os
Estados Membros na implementação do Processo de Feedback Externo da CAF através de
algumas iniciativas: promove o Feedback Externo da CAF, a nível europeu, introduzindo
os Correspondentes Nacionais da CAF/ Organizadores Nacionais neste processo,
proporciona um plano de formação inicial comum a nível europeu para Agentes de
Feedback Externo da CAF e coordena e apoia os Estados Membros que não têm um
Organizador Nacional (ON).
3.3 Candidatura dos utilizadores da CAF
Cada organização pública que utiliza a CAF pode candidatar-se ao Feedback Externo da
CAF nas seguintes condições:
1) A candidatura deverá ocorrer entre 6 a 12 meses depois de realizada a última

autoavaliação com base na CAF e concluído e entregue o respetivo relatório.
2) A organização está registada (ou regista-se) como utilizadora da CAF na base de

dados europeia, disponibilizada pelo Centro de Recursos CAF (EIPA) através do
endereço URL: http://caf.eipa.eu/3/98/
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A organização candidata passará então por diferentes fases do Processo de Feedback
Externo da CAF:
Fase 1: Candidatura à distinção de “Effective CAF User3”
Fase 2: Processo de Feedback Externo da CAF
Fase 3: Decisão/atribuição da distinção de “Effective CAF User”

4. Perfil dos Agentes de Feedback Externo da CAF
Os Agentes de Feedback Externo da CAF desempenham um papel crucial no Processo de
Feedback Externo da CAF.
As principais funções dos Agentes de Feedback Externo da CAF são:
1. Analisar a implementação da CAF através do processo de autoavaliação e ações de
melhoria e analisar se a organização está a assimilar os valores da TQM;
2. Emitir pareceres e sugestões acerca dos pontos fortes e áreas de melhoria
referentes ao processo de implementação da CAF;
3. Apoiar e renovar o entusiasmo da organização para trabalhar no desenvolvimento
integrado da qualidade e autoavaliação com o modelo CAF.
Um Agente de Feedback Externo da CAF deverá ser detentor de competências técnicas e
comportamentais e uma conduta apropriada e atempada.
O Agente de Feedback Externo da CAF deverá frequentar um curso de formação, a nível
nacional ou europeu para se tornar um Agente de Feedback Externo da CAF.

Conclusão
O modelo da CAF provou o seu sucesso nos últimos dez anos, contudo necessita
igualmente de dar o passo seguinte, ou seja, evoluir da autoavaliação para o feedback
externo de forma a estar preparado para o futuro. Neste contexto, a distinção de
“Effective CAF User” traz valor acrescentado para os seus utilizadores na medida em que
as organizações do sector público pretendem obter feedback sobre os resultados de
todos os seus esforços na aplicação deste modelo. Por conseguinte, este Feedback
Externo da CAF pelos pares e peritos ajudará as organizações a darem os próximos passos
em direção à gestão pela qualidade total, tornando os seus esforços visíveis a nível
interno e externo.

3

Designação portuguesa “Utilizador Eficaz da CAF”.
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PARTE 1
MODELO CAF (Common Assessment Framework)
Estrutura Comum de Avaliação
Desde o lançamento do modelo CAF, em 2000, na Conferência Europeia da Qualidade,
muitas organizações do sector público aplicaram este modelo. O Processo de Feedback
Externo da CAF, adiante designado por PEF, é construído a partir do modelo CAF, com o
objetivo de apoiar e acompanhar os seus utilizadores. O Feedback Externo da CAF é um
processo que está apenas disponível para os utilizadores da CAF e o seu objetivo
fundamental é verificar e dar parecer, através de uma apreciação externa, sobre a
qualidade e eficácia da implementação do modelo CAF. Neste capítulo, são descritas as
principais características deste modelo de modo a ajudar as pessoas a compreender as
ligações com o processo de Feedback Externo da CAF4.

1.1 - Origem e evolução
A Common Assessment Framework (CAF) é um modelo de gestão da qualidade total
inspirada no Modelo de Excelência da EFQM (European Foundation for Quality
Management) e no modelo da Universidade Alemã de Ciências Administrativas Speyer. A
CAF baseia-se na premissa de que as organizações atingem resultados excelentes ao nível
do desempenho organizacional, junto dos cidadãos/clientes, das pessoas e da sociedade,
quando têm lideranças que conduzem a estratégia, o planeamento, as pessoas, as
parcerias, os recursos e os processos. O modelo analisa a organização a partir de
diferentes ângulos, ou seja, é uma abordagem holística de análise do desempenho
organizacional.
Foi apresentada uma versão piloto em maio de 2000 e a primeira revisão foi efetuada em
2002. O CAF Resource Centre - CAF RC (Centro de Recursos CAF - CR CAF) foi criado no
EIPA (European Institute of Public Administration) em Maastricht, no seguimento da
decisão tomada pelos diretores gerais das Administrações Públicas dos Estados Membros.
Em conjunto com a rede de correspondentes nacionais da CAF e com o apoio da EFQM e
da Universidade de Speyer, o CAF RC disponibilizou diversos cursos de formação sobre a
implementação da CAF e avaliou a respetiva aplicação. Entre 2000 e 2009,
aproximadamente 1800 organizações da Administração Pública europeia utilizaram a CAF
para melhoram o seu desempenho. De igual modo, vários países fora da União Europeia
manifestaram o seu interesse em utilizarem a ferramenta, por exemplo, a China, a
República Dominicana e o Brasil. Encontraram-se mais de 300 utilizadores da CAF no 1.º,
2.º e 3.º Eventos da CAF: Roma (2003), Luxemburgo (2005) e Lisboa (2007). Dois estudos
do EIPA, realizados no contexto dos dois primeiros eventos, recolheram e analisaram
informação detalhada acerca da aplicação da CAF na Europa e inspiraram a revisão da
4

Para mais informações sobre o modelo CAF consultar a respetiva brochura disponível em www.caf.dgaep.gov.pt
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CAF 2006, versão que se encontra atualmente em vigor. Uma base de dados de
utilizadores da CAF pode ser consultada no website do Centro de Recursos CAF no EIPA
(www.eipa.eu/caf) e encontra-se também disponível uma ferramenta on-line (CAF e-tool)
para a comunidade CAF. O website da CAF permite o acesso a toda a informação
disponível ao nível europeu. O modelo encontra-se atualmente traduzido para 19
idiomas. Ao nível nacional, encontram-se também desenvolvidas, em alguns países,
estruturas de apoio à CAF que incluem cursos de formação, ferramentas on-line,
brochuras, eventos nacionais de utilizadores e bases de dados de utilizadores nacionais
da CAF. Todas estas atividades contribuíram para que a meta de 2000 registos de
utilizadores da CAF em 2010 – definida em 2005 pelos diretores-gerais (DG’s), da EUPAN
fosse atingida.

1.2 - Principais objetivos
A CAF é um modelo de domínio público, de utilização gratuita e de fácil utilização para
apoiar as organizações do sector público da Europa na utilização de técnicas de gestão da
qualidade, de forma a melhorar os respetivos desempenhos. Pode ser aplicada a todos os
sectores da Administração Pública, tanto a nível nacional como regional e local. Pode, de
igual modo, ser utilizada em diversas circunstâncias como, por exemplo, integrando um
programa sistemático de reforma ou identificando esforços de melhoria em organismos
públicos específicos.
A CAF disponibiliza uma estrutura de autoavaliação conceptualmente semelhante à
maioria dos modelos da TQM, em particular da EFQM, mas que foi especificamente
concebida para as organizações do sector público, tendo em conta as suas
especificidades. A CAF tem quatro objetivos principais:
 introduzir na Administração Pública os princípios da gestão da qualidade total
(Total Quality Management – TQM) e orientá-la progressivamente, através da
compreensão e utilização da autoavaliação, da atual sequência de atividades
“Planear-Executar” para um ciclo completo e desenvolvido “PDCA”5 – Planear (fase
de projeto), Executar (fase da execução), Rever (fase da avaliação) e Ajustar (fase da
ação, adaptação e correção);
 facilitar a autoavaliação das organizações públicas, de forma a obter um diagnóstico
e um plano de ações de melhoria;
 servir de ponte entre os vários modelos usados na gestão da qualidade, quer no
sector público quer no privado;
 facilitar o bench learning6 entre organizações do sector público.

5
6

Do inglês “Plan – Do – Check – Act”.
O objetivo do bench learning é aprender com os pontos fortes de outras organizações (que não têm
necessariamente de ser homólogas), observar o que fazem bem procurando inspiração para o seu próprio
trabalho e aprendendo com os erros, evitando os erros cometidos pelas outras organizações. É um processo ativo
e contínuo e não apenas uma comparação de indicadores.
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Para atingir estes objetivos, desenvolveram-se alguns componentes: uma estrutura com
nove critérios e vinte e oito subcritérios com exemplos, painéis de avaliação para os
critérios de meios e resultados, linhas de orientação para a autoavaliação, planos de
melhoria e projetos de bench learning e, por fim, um glossário.
Fig.2 - Estrutura do modelo CAF
MEIOS

Liderança

RESULTADOS

Pessoas

Resultados
relativos às
pessoas

Planeamento e
Estratégia

Resultados
orientados para
os
cidadãos/clientes

Processos

Parcerias e
Recursos

Resultados
do
desempenho
chave

Impacto na
sociedade

APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO

1.3 - Estrutura da CAF
A estrutura do modelo CAF com as nove caixas identifica os principais aspetos a ter em
consideração numa análise organizacional.
Os critérios 1 a 5 dizem respeito aos Meios, próprios de uma organização, e determinam
o que a organização faz e como realiza as suas atividades para alcançar os resultados
desejados.
Nos critérios 6 a 9, os resultados alcançados ao nível das pessoas, cidadãos/clientes,
sociedade e desempenho-chave são avaliados através de medidas de percepção e
indicadores internos.
Cada critério está decomposto num conjunto de subcritérios (28) que identificam as
principais questões a considerar aquando da avaliação de uma organização. Estes, por sua
vez, são ilustrados com exemplos que descrevem o conteúdo dos mesmos e sugerem
possíveis áreas de abordagem tendo em vista explorar como a gestão das organizações
responde às exigências expressas nos subcritérios.
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1.4 - Dez passos para melhorar a organização com a CAF
Fig.3 - Esquema das fases do processo CAF

Fase 1
Início da
caminhada CAF

Fase 3
Plano de
melhorias

Fase 2
Processo de
autoavaliação

O processo de aplicação da CAF pode ser descrito em dez passos gerais. Estes dez passos
estão divididos em três fases gerais: a Fase 1 corresponde ao início da caminhada CAF; a
Fase 2 ao processo de autoavaliação e a Fase 3 à utilização dos resultados da
autoavaliação para elaborar um plano de melhorias e implementá-las na organização.
Estes 10 passos devem ser vistos como linhas de ação para uma boa aplicação do modelo,
constituindo assim um importante elemento no Feedback Externo da CAF.
Fig.4 - Fases do processo CAF
Fase 1 - O início da caminhada CAF
Passo 1 - Decidir como organizar e planear a autoavaliação
Passo 2 - Divulgar o projeto de autoavaliação
Fase 2 - Processo de autoavaliação
Passo 3 - Criar uma ou mais equipas de autoavaliação
Passo 4 - Organizar a formação
Passo 5 - Realizar a autoavaliação
Passo 6 - Elaborar um relatório que descreva os resultados da autoavaliação
Fase 3 - Plano de melhorias/Priorização
Passo 7 - Elaborar um plano de melhorias, baseado no RAA aprovado
Passo 8 - Divulgar o plano de melhorias
Passo 9 - Implementar o plano de melhorias
Passo 10 - Planear a autoavaliação seguinte
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1.5 - Princípios da Excelência na CAF
Um dos objetivos do modelo CAF é orientar as organizações do sector público em direção
aos valores da TQM e, enquanto modelo de TQM, subscrever os princípios da excelência e
visar a melhoria contínua das organizações públicas com base nestes conceitos.
Princípio 1: Liderança e constância de propósitos
Este princípio alia a liderança visionária e inspiradora com a firmeza de propósito num
ambiente em mudança. A liderança estabelece com clareza a missão, a visão e os valores,
criando e mantendo um ambiente interno no qual as pessoas se possam sentir envolvidas
na prossecução dos objetivos da organização.
Princípio 2: Orientação para resultados
A organização focaliza-se nos resultados. Os resultados são atingidos de forma a satisfazer
todas as Partes Interessadas da organização (tutela, cidadãos/clientes, parceiros e
colaboradores), em linha com os objetivos definidos.
Princípio 3: Focalização no cidadão/cliente
A organização focaliza-se nas necessidades dos cidadãos/clientes, quer atuais quer
potenciais, envolvendo-os no desenvolvimento de produtos e serviços e na melhoria do
seu desempenho.
Princípio 4: Gestão por processos e factos
Este princípio orienta a organização a partir da perspetiva de que um resultado
pretendido é alcançado mais eficientemente quando os recursos e atividades
relacionados são geridos como um processo e as decisões são baseadas na análise de
dados e informações.
Princípio 5: Desenvolvimento e envolvimento das pessoas
A todos os níveis, as pessoas são a essência da organização e o seu completo
envolvimento permite que as suas capacidades e aptidões sejam utilizadas em seu
benefício. O contributo dos colaboradores deve ser maximizado através do seu
desenvolvimento e envolvimento e na criação de um ambiente de trabalho com valores
partilhados e de uma cultura de confiança, abertura, potenciação e reconhecimento.
Princípio 6: Aprendizagem, inovação e melhoria contínuas
A excelência desafia o status quo e afeta a mudança através da aprendizagem contínua
para criar oportunidades de inovação e melhoria. Desta forma, a melhoria contínua
deverá ser um objetivo permanente das organizações.
Princípio 7: Desenvolvimento de parcerias
Os organismos públicos necessitam de outras entidades para poderem atingir os seus
objetivos e, por isso mesmo, deverão desenvolver e manter parcerias que acrescentem
valor. Uma organização e os respetivos parceiros são interdependentes e um
relacionamento mutuamente benéfico potencia as possibilidades de criar valor.
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Princípio 8: Responsabilidade social corporativa
Os organismos públicos devem ter em conta a sua responsabilidade social, respeitar a
sustentabilidade ecológica e tentar estar à altura das expectativas e necessidades das
comunidades local e global.
Fig.5 - Princípios de Excelência da CAF

Liderança e
constância de
propósitos
Responsabilidade
social corporativa

Desenvolvimento
de parcerias

Orientação para
resultados

PRINCÍPIOS DE
EXCELÊNCIA

Aprendizagem,
inovação e
melhoria
contínuas

Focalização no
cidadão/cliente

Gestão por
processos e factos
Desenvolvimento
e envolvimento
das pessoas

1.6 - Utilização eficaz do modelo CAF
A utilização do modelo CAF proporciona à organização uma poderosa ferramenta para
iniciar um processo de melhoria contínua. A CAF proporciona:






uma avaliação baseada em evidências, de acordo com um conjunto de critérios
largamente aceite pelo sector público na Europa;
oportunidades para identificar progressos e níveis excelentes de desempenho;
um meio para obter consistência na direção e consenso nas necessidades de
melhoria da organização;
uma ligação entre os objetivos a ser atingidos e as atividades de suporte;
um meio para gerar entusiasmo entre os colaboradores através do seu
envolvimento no processo de melhoria;
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oportunidade para promover e partilhar boas práticas entre diferentes áreas da
organização ou com outras organizações;
um meio de integração de diversas iniciativas, relacionadas com a qualidade, nas
atividades correntes da organização;
um meio de medição do progresso obtido ao longo do tempo através da
autoavaliação periódica.

O Processo de Feedback Externo da CAF foi desenvolvido para apoiar as organizações na
utilização da CAF de forma mais eficaz, na sua jornada futura de gestão da qualidade,
proporcionando um parecer externo num conjunto selecionado de aspetos, que serão
explicados em detalhe nos capítulos seguintes deste guia. As três principais razões que
justificam a utilização da CAF e a necessidade de obter um parecer externo são:
Razão 1: o sucesso da CAF depende da forma como é aplicada.
Como é frequentemente referido, as orientações para a implementação da CAF não são
regras rígidas, mas sim passos recomendados com base na experiência e aplicações bem
sucedidas dos 10 anos de utilização da CAF. O sucesso da implementação da CAF depende
da forma como o modelo é aplicado na organização e, por isso, pode ser muito útil para
as organizações receberem uma opinião externa de forma a melhorar a eficácia das
aplicações futuras.
Razão 2: aplicar a CAF também significa implementar ações de melhoria.
Aplicar a CAF de forma efetiva não é apenas realizar a autoavaliação mas, também,
envolve a elaboração de um plano de melhorias e a aplicação das respetivas ações.
Receber um parecer externo sobre este plano, e a forma como foi posto em prática, pode
reforçar o valor acrescentado do mesmo. Outro fator importante diz respeito ao aspeto
motivacional: a experiência tem demonstrado que a motivação e o dinamismo são
habitualmente elevados quando se inicia o plano de melhorias. No entanto, o desafio é
manter esse esforço. O Feedback Externo da CAF pode, assim, contribuir para manter o
entusiasmo na organização.
Razão 3: a excelência é o princípio e o fim da CAF.
Os oito princípios de excelência formam a base do modelo 3CAF. As organizações que
iniciam a implementação do modelo ambicionam melhorar o seu desempenho em
direção à excelência e assimilar esta cultura na organização. A utilização eficaz da CAF
deve levar ao desenvolvimento deste tipo de cultura e o feedback externo pode ajudar as
organizações neste desígnio.
Estas três razões formam as linhas mestras do processo de Feedback Externo da CAF.
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PARTE 2
FEEDBACK EXTERNO DA CAF
A base do Feedback Externo da CAF é, evidentemente, o próprio modelo CAF. Este
processo foi desenvolvido de forma a trazer valor acrescentado à aplicação da CAF nos
organismos públicos.
Ao descrever as principais características do modelo CAF, no capítulo anterior, foi
efetuada a primeira ligação entre o modelo e o Processo de Feedback Externo da CAF.
Esta parte do guia destina-se a descrever o contexto e as características principais deste
processo, os seus objetivos e os princípios subjacentes. O próximo capítulo irá descrever
em detalhe a utilização e funcionamento do Processo de Feedback Externo da CAF.

2.1 - A procura de um parecer externo
Como foi referido anteriormente, muitos organismos públicos que implementaram a CAF
sentiram a necessidade de obter um parecer externo sobre os seus esforços. Desta forma,
foi surgindo a ideia de criar um sistema que permitisse uma abordagem externa ao
processo de introdução dos princípios da TQM nas organizações, através da CAF, não só
referente ao processo de autoavaliação, mas também no que diz respeito ao próprio
caminho escolhido para atingir a excelência. Este parecer externo, emitido por pares e
peritos em TQM daria às organizações uma visão mais clara sobre o percurso feito e sobre
as possibilidades futuras. Posteriormente, pode ser atribuída uma “distinção” como
forma de tornar visíveis os esforços desenvolvidos e recompensar as implementações
corretas da CAF.
Com base nestas ideias, chegou-se ao consenso entre os Estados Membros para a criação
de um novo processo e uma nova distinção: o CAF External Feedback Procedure (Processo
de Feedbak Externo da CAF) e a distinção “Effective CAF User” (Utilizador Eficaz da CAF).

2.2 - Objetivos do Feedback Externo da CAF
Em relação à natureza das necessidades e diferentes tipos de exigências expressas pelos
utilizadores da CAF, em diferentes Estados Membros, o Feedback Externo da CAF tem
vários objetivos importantes:


apoiar a qualidade da implementação do modelo CAF e o seu impacto na
organização
O modelo CAF foi lançado como um instrumento de autoavaliação e
desenvolvimento organizacional. Desta forma, a sua utilização deve-se
principalmente a razões internas. Para atingir este propósito, de forma ainda mais
eficaz, o Feedback Externo da CAF proporciona à organização a possibilidade de
receber uma opinião externa acerca da sua aplicação do modelo e do rumo
traçado em direção à qualidade.
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aferir se a organização está a assimilar os valores da TQM em resultado da
aplicação da CAF
Como já foi referido, a CAF baseia-se num conjunto de valores da TQM e a
aplicação do modelo deverá permitir que estes valores se tornem parte integrante
da própria cultura organizacional ao longo do tempo. Ao trabalhar com a CAF, as
organizações são impelidas a concentrar a sua atenção em alguns elementos
importantes da TQM e, consequentemente, despertam para a necessidade de
incorporar estes valores no dia-a-dia da organização.



apoiar e renovar o entusiasmo na organização para a melhoria contínua
Num correto processo de autoavaliação, através da CAF, a elaboração e a
implementação de um plano de melhorias é um dos aspetos mais importantes.
Para as organizações é difícil a manutenção do ritmo de mudança por longos
períodos de tempo e regularmente sucede que, após algum tempo, se preste
menos atenção a estas questões e se perca um pouco o rumo. Com este processo,
e como forma de manter a atenção das organizações no processo de melhorias, as
organizações recebem um input externo de forma a verificar se o empenhamento
se mantém.



promover a revisão pelos pares e o bench learning
Um dos primeiros objetivos da CAF é ajudar as organizações a aprenderem umas
com as outras. O Feedback Externo da CAF proporciona uma nova oportunidade
para aprender com outras organizações e receber contributos de utilizadores
experientes, colegas e outros pares que tenham passado pelo mesmo processo e
atravessado as mesmas dificuldades.



recompensar as organizações que efetivamente deram início à jornada da
melhoria contínua em direção à excelência, sem julgar o nível obtido
A CAF proporciona a muitas organizações o ponto de partida para trabalhar no
âmbito da qualidade de uma forma estruturada. O Feedback Externo da CAF
pretende estimular as entidades que optam por este caminho. Este processo
reconhece as tentativas efetuadas pela organização, a direção escolhida e a forma
como foram empreendidas.



facilitar a participação dos utilizadores da CAF nos Níveis de Excelência da EFQM
É providenciada uma ponte para o programa do nível “Commited to Excelence”,
desde que as organizações reconhecidas como “Effective CAF User” consigam
demonstrar que efetuaram uma autoavaliação fiável e possuem efetivamente um
plano de melhorias. O relatório de feedback, que confirma a implementação eficaz
do modelo CAF, poderá mencionar a possibilidade de candidatura para os Níveis
de Excelência da EFQM, incluindo o R4E.

2.3 - Os princípios do Processo de Feedback Externo da CAF
Os seis princípios gerais subjacentes ao processo são:
1. o Feedback Externo da CAF é um quadro comum europeu, a ser implementado de
forma voluntária de acordo com os contextos nacionais;
2. o Feedback Externo da CAF fornece uma análise (feedback) sobre a
implementação do modelo CAF e os seus efeitos na organização;
3. a análise é fornecida por pares e/ou peritos externos;
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4. o Feedback Externo da CAF conduz à distinção de “Effective CAF User” válido por
dois anos mas não constitui uma certificação ou reconhecimento de uma
organização excelente;
5. o Feedback Externo da CAF assenta em três pilares: o processo de autoavaliação, o
processo das ações de melhoria e a maturidade da organização em matéria da
TQM que é o âmbito mais vasto da excelência;
6. a decisão e responsabilidade de implementar o Feedback Externo da CAF, a nível
nacional, cabe ao respetivo Estado Membro.

2.4 - Os três pilares do Feedback Externo da CAF: ambições e filosofia
O Feedback Externo da CAF assenta em três pilares, cujas principais características são
apresentadas de seguida. Estes pilares são detalhados no próximo capítulo deste guia e
também nos vários questionários e guias de pontuação contidos nos anexos. As principais
características dos três pilares são descritas abaixo.
Fig.6 - Os 3 Pilares do Processo de Feedback Externo da CAF

Processo de Feedback Externo da CAF

Pilar 1

Pilar 2

Processo de

Processo das Ações

Autoavaliação

de Melhoria

Passos 1 a 6 da

Passos 7 a 9 da

aplicação da CAF

aplicação da CAF

Questionário 1
(Anexo 1.1)

Questionário 2
(Anexo 1.2)

Pilar 3

Maturidade da
organização em
matéria da TQM
Questionário 3
(Anexo 1.3)

Pilar 1: Processo de autoavaliação
Neste pilar, a qualidade do processo de autoavaliação é central, servindo de base para o
sucesso de melhorias futuras. De forma a obter uma visão aprofundada da qualidade do
processo, serão analisados os passos 1 a 6 dos “Dez Passos para melhorar as organizações
com a CAF”, descritos anteriormente (ver Parte 1 - 1.4).
De forma a avaliar estes passos, foi desenvolvido um questionário específico. Este
questionário pretende contribuir para uma melhor percepção do processo de
autoavaliação, com base na CAF, não se destinando a validar a sua pontuação.
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Fig.7 - Passos do Pilar 1

Passos do Pilar 1
Passo 1 - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
Passo 2 - Divulgar o projeto de autoavaliação
Passo 3 - Criar a(s) equipa(s) de autoavaliação
Passo 4 - Organizar a formação
Passo 5 - Realizar a autoavaliação
Passo 6 - Preparar um relatório que descreva os resultados da autoavaliação

Todos estes passos estão traduzidos em ações específicas. Seguidamente, serão
exemplificadas as diferentes ações para o passo 1.
Fig.8 - Processo de autoavaliação (Pilar 1) 1)
Processo de autoavaliação (Pilar 1)
Passo 1 – Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
1.1

Assegurar a existência de um compromisso e responsabilização por parte da gestão para
iniciar o processo.

1.2

Assegurar uma decisão clara por parte da gestão no sentido da realização da AA.

1.3

Definir o planeamento do processo de AA e as ações subsequentes.

1.4

Designar um líder do processo de AA que tenha um elevado conhecimento da organização ou
criar uma Comissão de AA, por si liderada.

1.5

Escolher o sistema de pontuação da CAF a ser utilizado.

1.6

Atribuir recursos para a AA e definir as prioridades de distribuição dos mesmos.

A pontuação da organização é baseada em escalas de avaliação claras e simples, pois
pode dar-se o facto de nessa entidade ainda não ter sido desenvolvida uma autoavaliação
muito sofisticada.
Este processo reconhece a capacidade de realizar uma autoavaliação bem planeada e
eficaz que aumente a compreensão da organização relativamente aos princípios
fundamentais da excelência.
A escala de avaliação tem cinco níveis:
Fig.9 - Escala de avaliação Pilares 1 e 2
1

As atividades foram desenvolvidas de forma muito limitada

2

As atividades foram desenvolvidas de forma limitada

3

As atividades foram desenvolvidas de forma aceitável

4

As atividades foram desenvolvidas de forma satisfatória

5

As atividades foram desenvolvidas de forma excelente

22

Esta escala de avaliação foi detalhada para cada uma das atividades em afirmações que
refletem a situação real da organização no que respeita ao tema específico.
Fig.10 - Níveis do Passo 1

Passo 1 – Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
Atividade
Níveis

1.1 - Assegurar a existência de um compromisso e responsabilização por parte da
gestão para iniciar o processo de AA.

1

Não existe evidência de compromisso e responsabilização por parte da gestão.

2

Existe alguma evidência de compromisso e responsabilização por parte da gestão, para
iniciar o processo, mas apenas envolve um número limitado de dirigentes.

3

Existe evidência de compromisso e responsabilização por parte da gestão para iniciar o
processo.

4

Existe uma evidência clara de compromisso e responsabilização por parte da gestão
para iniciar o processo, orientando, patrocinando e comunicando os objetivos e
vantagens do mesmo.

5

Existe uma forte evidência de compromisso e responsabilização por parte de toda a
gestão para iniciar o processo, orientando, patrocinando, comunicando os objetivos e
vantagens, bem como, participando na definição do projeto.

Pilar 2: Processo das ações de melhoria
Para uma implementação eficaz do modelo CAF, a fase de autoavaliação é importante
assim como a utilização dos seus resultados. As conclusões deverão ser priorizadas e
traduzidas num plano de melhorias que englobe uma lista (limitada) de ações bem
escolhidas, a serem desenvolvidas num prazo máximo de dois anos.
Este segundo Pilar do PEF focaliza-se no processo de ações de melhoria e incide nos
passos 7, 8 e 9 dos “Dez passos para melhorar a organização com a CAF “descritos
anteriormente (ver Parte 1 - 1.4).
Estes passos oferecem uma visão detalhada do plano de melhorias, a sua qualidade e
como foi elaborado, divulgado e monitorizado. Pretende contribuir para uma melhor
percepção do processo das ações de melhoria e não se destina a validar os resultados
da sua implementação.
Fig.11 - Passos do Pilar 2

Passos do Pilar 2
Passo 7 – Elaborar um plano de melhorias, com base no relatório da AA
Passo 8 – Divulgar o plano de melhorias
Passo 9 – Implementar o plano de melhorias

Tal como no Pilar 1, estes passos estão traduzidos em ações específicas e são avaliados
pela mesma escala de cinco pontos apresentada anteriormente.
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Pilar 3: Maturidade da organização em matéria da TQM (o âmbito mais vasto da
excelência)
O terceiro Pilar do Feedback Externo da CAF centra-se nos “Oito Princípios da Excelência”
(ver Parte 1 - 1.5) e de que forma é que a organização interiorizou estes princípios após a
aplicação do modelo CAF.
O questionário deste Pilar baseia-se naturalmente nestes oito princípios que devem ser
verificados pela organização como um primeiro passo para melhorar a compreensão da
sua maturidade, em termos da TQM.
Durante a visita ao local, dois destes oito princípios serão avaliados em profundidade. A
escolha de um deles é da responsabilidade da organização candidata, sendo que o outro
será obrigatoriamente a “Orientação para Resultados” ou a “Focalização no
Cidadão/Cliente”.
Esta avaliação incide sobre o nível de maturidade da organização em resultado da
autoavaliação e do plano de melhorias os quais são determinantes para o sucesso na
implementação dos valores holísticos de desenvolvimento da qualidade na organização.
O objetivo não é, por isso, avaliar os resultados das atividades de melhoria e a sua
qualidade, mas antes se a autoavaliação estimulou a introdução e desenvolvimento de
uma cultura de excelência na organização.
A escala de avaliação tem quatro níveis:
Fig.12 - Escala de avaliação do Pilar 3

0 = Nível de iniciação não atingido
I = Nível de iniciação
R = Nível de realização
M = Nível de maturidade

Estes diferentes níveis de maturidade são ilustrados com demonstrações concretas para
cada um dos “Oito Princípios de Excelência”. A título de exemplo, apresenta-se de seguida
o que se pretende para o princípio “liderança e constância de propósitos”.
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Fig.13 - Princípio de Excelência “Liderança e constância de propósitos”

1. Liderança e constância de propósitos
0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

Nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

Os líderes
estabelecem uma
afirmação clara de
missão.

Os líderes definem
a visão e os
valores, os quais
conduzem e
inspiram os
colaboradores em
direção à
excelência.

Os líderes
demonstram
capacidade para
manterem a
constância dos
propósitos num
ambiente em
mudança.

Os líderes
estabelecem para
a organização uma
missão* bem
definida, de
acordo com a
legislação e os
requisitos
regulamentares, e
tendo em conta as
expectativas das
partes
interessadas.

Os líderes
estabelecem para
a organização, a
missão, a visão e
os valores e
partilham-nos com
os colaboradores.

As partes
interessadas estão
confiantes na
constância de
propósitos e na
firmeza da
liderança.

Os dirigentes de
todos os níveis são
encorajados a
colocar em prática
a missão, a visão e
os valores da
organização.

Os dirigentes são
considerados
exemplos a serem
seguidos.

* Neste caso
também se
enquadra a missão
definida
estatutariamente
na Lei Orgânica.

MATURIDADE

A qualidade da
gestão tem sido
medida, por
exemplo, através
da avaliação da
gestão/liderança
ou através de
medições do nível
de satisfação no
trabalho.
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PARTE 3
COMO FUNCIONA O FEEDBACK EXTERNO DA CAF
3.1 - Implementação do Feedback Externo da CAF ao nível nacional
Os Estados Membros deverão seguir as linhas gerais comuns que serão descritas nesta
parte. Seguindo estas linhas, os Estados Membros garantirão que o Feedback Externo da
CAF está organizado de uma forma consistente e que, em consequência disso, a distinção
“Effective CAF User” goza de um padrão elevado de qualidade na União Europeia. A
implementação específica do processo em cada um dos Estados Membros é da sua
própria responsabilidade e dependente do contexto e circunstâncias nacionais.
O National Organiser (NO)/Organizador Nacional (ON), responsável pela implementação
do Feedback Externo da CAF, é definido a nível nacional. A entidade em causa dependerá
do contexto nacional e poderá ser uma organização do ministério responsável pela
administração pública ou outro. Independentemente da solução concreta a nível
nacional, o ON deverá ser reconhecido e promovido como tal. Em Portugal, o ON é a
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).
O ON seleciona um núcleo de “CAF External Feedback Actors” (Agentes de Feedback
Externo da CAF) que faz a avaliação, organiza a sua formação ao nível nacional e/ou
europeu, faz a respetiva distribuição de trabalho e avalia regularmente o seu
desempenho. O ON atribui a distinção de “Effective CAF User” (Utilizador Eficaz da CAF),
com base nas recomendações dos Agentes de Feedback Externo da CAF (AFE CAF) e
informa o Centro de Recursos CAF (CR CAF), para que seja disponibilizada esta informação
na base de dados europeia da CAF, que reúne todas as entidades reconhecidas como
“Effective CAF Users”. O princípio orientador deste processo é o de que este deve ser
fornecido ao menor custo possível.

3.2 - O papel do Centro de Recursos CAF europeu (CR CAF)
Para além de gerir a base de dados europeia da CAF, o Centro de Recursos CAF (CR CAF)
com sede no Instituto Europeu de Administração Pública (European Institute of Public
Administration – EIPA) em Maastricht, apoia os Estados Membros na implementação do
Feedback Externo da CAF através de algumas iniciativas: promoção do processo ao nível
europeu introduzindo os Organizadores Nacionais no mesmo; desenvolvimento de uma
formação inicial comum para os Agentes de Feedback; coordenação do apoio aos Estados
Membros que não tenham definido um Organizador Nacional para o PEF.
A rede de Correspondentes Nacionais da CAF reporta regularmente à Rede Europeia de
Administrações Públicas (EUPAN7), através do Grupo de Serviços Públicos Inovadores
(IPSG8). De forma a poder desempenhar a sua função de coordenação, o CR CAF
7

EUPAN – European Public Administration Network

8

IPSG – Innovative Public Services Group

26

compilará a informação referente aos ON’s recebida dos diferentes Estados Membros
(Ver o Anexo 6: Ficha do Organizador Nacional).

3.3 - Requisitos para os utilizadores da CAF que pretendam o Feedback
Externo da CAF
Todos os organismos públicos que utilizem a CAF – independentemente do número de
aplicações – podem candidatar-se ao Feedback Externo da CAF. No entanto, deverão
observar os seguintes requisitos:
As organizações utilizadoras da CAF - que considerem ter aplicado corretamente o
modelo e pretendam um feedback especializado quanto à qualidade da sua aplicação e o
seu efeito na organização – podem candidatar-se ao processo de Feedback Externo da
CAF.
1 – A candidatura deverá ocorrer entre 6 a 12 meses, depois de realizada a última
autoavaliação com base na CAF e concluído e entregue o respetivo relatório.
Como foi referido anteriormente, aplicar a CAF significa levar a cabo a autoavaliação e
iniciar ações de melhoria concretas. De forma a poder ter dados disponíveis sobre este
segundo aspeto, a organização necessita de tempo para definir estas melhorias.
Imediatamente, após a autoavaliação, a motivação e a dinâmica são elevadas e de uma
maneira geral a atuação sobre os resultados não causa problemas. Após 6 - 12 meses é
normal que se verifique uma redução do entusiasmo. Desta forma, este poderá ser um
bom momento para que os Agentes de Feedback Externo da CAF ajudem a manter o
ânimo na organização.
2 – A organização deverá estar registada na base de dados europeia de utilizadores da
CAF, disponibilizada no sítio do EIPA http://caf.eipa.eu/3/107/&for=intro). Este registo
pode ser efetuado diretamente ou então coordenado a nível nacional pelo respetivo
Correspondente Nacional da CAF. No sítio do CR CAF, no EIPA, a organização poderá
encontrar a localização e contactos do Organizador Nacional pelo Feedback Externo da
CAF. No caso de Portugal, o ON é a Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público (DGAEP).
As entidades que cumpram estes dois requisitos podem candidatar-se à distinção de
“Effective CAF User”.
O Feedback Externo da CAF é um processo constituído por três fases que devem ser
empreendidas pela organização:
FASE 1: A CANDIDATURA À DISTINÇÃO DE “EFFECTIVE CAF USER”
FASE 2: O PROCESSO DE FEEDBACK EXTERNO DA CAF
FASE 3: DECISÃO/ATRIBUIÇÃO DA DISTINÇÃO DE “EFFECTIVE CAF USER”

27

3.4 - Fases do Processo de Feedback Externo da CAF
FASE 1: CANDIDATURA À DISTINÇÃO DE “EFFECTIVE CAF USER”
Nesta fase é efetuada a preparação de procedimentos administrativos necessários para o
processo de feedback. Os intervenientes são a Organização Candidata e o Organizador
Nacional (ON). Devem ser seguidos quatro passos diferentes nesta fase.
Fig.14 - Fase 1: Candidatura à distinção de “Effective CAF User”

FASE 1

PASSO 1. A organização pública candidata contacta o ON para solicitar o Feedback
Externo da CAF. Com esse objetivo, envia o formulário de candidatura (Anexo 4) que
confirma o preenchimento dos dois requisitos referidos anteriormente.
PASSO 2. O ON confirma a recepção, envia o dossiê de informações completo acerca do
processo e solicita ao organismo candidato o envio das seguintes informações:





apresentação sintética da instituição;
breve descrição do processo de autoavaliação;
relatório de autoavaliação mais recente apresentado à gestão;
plano das melhorias a implementar.

PASSO 3. A organização candidata envia a informação solicitada ao ON para prosseguir o
Processo de Feedback Externo da CAF (Fase 2).
PASSO 4. Quando os documentos solicitados forem recebidos pelo ON, a organização
candidata receberá confirmação escrita. O Processo de Feedback Externo terá início.
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FASE 2: PROCESSO DE FEEDBACK EXTERNO DA CAF
Depois de a organização candidata ter cumprido os requisitos da primeira fase, é lançado
efetivamente o processo de avaliação externa na Fase 2. Esta fase consiste em seis passos
principais e envolve três atores diferentes:


a organização candidata;



o organizador nacional (ON);



os Agentes do Feedback Externo da CAF.

Os Agentes de Feedback Externo da CAF (AFE CAF) serão os responsáveis por avaliar a
aplicação da CAF e o seu impacto na organização e emitir o respetivo parecer.
A sua função está muito próxima das responsabilidades do auditor/avaliador inerente aos
processos de certificação/reconhecimento.
PASSO 1. O ON designa dois ou mais Agentes de Feedback em função do tipo, tamanho e
complexidade da organização candidata. As suas responsabilidades estão descritas na
Parte 4.
PASSO 2. O ON informa a organização candidata sobre os Agentes de Feedback
responsáveis pelo procedimento e envia os três questionários de Feedback Externo da
CAF. É solicitado à organização candidata o preenchimento dos questionários e o seu
envio aos Agentes de Feedback designados e/ou ao Organizador Nacional:


Questionário sobre o processo de autoavaliação (Pilar 1);



Questionário sobre o processo das ações de melhoria (Pilar 2);



Questionário sobre a maturidade da organização em matéria da TQM (Pilar 3).

PASSO 3. Os Agentes de Feedback analisam os questionários enviados pela organização
candidata.
PASSO 4. Na preparação da visita ao local os Agentes de Feedback informam
antecipadamente a organização, através de uma reunião introdutória ou outro tipo de
contacto, acerca dos propósitos desta visita de forma a alinhar expectativas e decidir o
tipo e quantidade de documentação necessária, as pessoas e/ou unidades orgânicas que
serão entrevistadas e eventuais sessões de trabalho. Deverão ser abordados os principais
temas e desafios de particular importância, devendo todos os participantes no Feedback
Externo da CAF estar ao corrente das suas funções neste contexto.
PASSO 5. A visita ao local terá a duração máxima de dois dias, dependendo do tipo,
tamanho e complexidade da organização candidata. Os Agentes de Feedback verificarão
se o modelo CAF foi efetivamente implementado, devendo:
a) Analisar a qualidade do processo de autoavaliação, utilizando as respostas ao
respetivo questionário como ponto de partida para a discussão (passos 1 a 6 das
Linhas de Orientação da CAF) com os participantes no processo de autoavaliação,
diferentes daqueles que responderam ao questionário.
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b) Discutir posteriormente o planeamento, a comunicação e a implementação do
processo de melhorias, com base nas respostas do respetivo questionário (passos
7 a 9 das Linhas de Orientação da CAF) com um número, a determinar, de
participantes que estiveram envolvidos neste processo.
c) Avaliar a assimilação da cultura TQM na organização, através de entrevistas a
diversas partes interessadas com base no questionário referente à maturidade em
matéria da TQM.
d) Dar à organização uma impressão verbal inicial sobre a visita.
PASSO 6. Tendo como base a documentação reunida, antes e durante a visita ao local, os
Agentes de Feedback preparam um relatório no prazo máximo de um mês. Os Agentes de
Feedback enviam este relatório ao ON com uma recomendação de atribuição ou não da
distinção de “Effective CAF User” (o template para o Relatório de Feedback pode ser
visualizado no anexo 3).
Fig.15 - Fase 2: Processo de Feedback Externo da CAF

FASE 2
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FASE 3. DECISÃO/ATRIBUIÇÃO DA DISTINÇÃO “EFFECTIVE CAF USER”
PASSO 1. O ON toma a decisão final, com base no relatório/recomendação dos Agentes
de Feedback Externo.
PASSO 2. O ON envia o Relatório de Feedback, juntamente com a decisão, à organização
candidata. A organização não pode recorrer da decisão.
PASSO 3. Em caso de decisão favorável, a organização receberá o respetivo diploma
“Effective CAF User” em tempo útil.
PASSO 4. O ON informa o CR CAF sempre que a distinção “Effective CAF User” seja
atribuída a uma organização. O CR CAF publica a informação na base de dados europeia
de utilizadores da CAF.
Observação 1:
A distinção “Effective CAF User” expira ao fim de dois anos e pode ser renovada após uma
nova autoavaliação, com base na CAF, seguida de uma nova candidatura ao processo de
Feedback Externo da CAF.
Observação 2:
Se a organização não receber a distinção de “Effective CAF User” poderá candidatar-se
novamente após uma nova autoavaliação, com base na CAF.
Fig.16 - Fase 3: Decisão/Atribuição da Distinção “Effective CAF User”

FASE 3
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PARTE 4
PERFIL DO AGENTE DE FEEDBACK EXTERNO DA CAF
Os Agentes de Feedback Externo da CAF desempenham um papel crucial neste processo.
Neste sentido, deverão ter um vasto conhecimento e experiência em processos de gestão
e mudança no sector público. Em seguida serão descritas as suas funções, as
competências essenciais para um desempenho de sucesso, a formação requerida e o
código de conduta ética que devem seguir.

4.1 - Funções
Um dos objetivos do Feedback Externo da CAF é promover a revisão pelos pares e o
benchlearning no interior da administração pública europeia. Desta forma, é
recomendável que os Agentes sejam trabalhadores da Administração Pública.
As principais funções dos Agentes de Feedback Externo da CAF descrevem-se
seguidamente.
1. Analisar a implementação da CAF através do processo de autoavaliação e ações

de melhoria e analisar se a organização está a assimilar valores da TQM;
2. Emitir pareceres e sugestões acerca dos pontos fortes e áreas de melhoria
referentes ao processo de implementação da CAF;
3. Apoiar e renovar o entusiasmo da organização para trabalhar no
desenvolvimento integrado da qualidade e autoavaliação com o modelo CAF.

4.2 - Competências
Para um desempenho com sucesso destas funções o Agente de Feedback Externo deverá
ser detentor de competências técnicas adquiridas através de experiências anteriores de
avaliação e formação (por exemplo, curso de Avaliador da EFQM).
As competências comportamentais que lhe facilitem a condução deste processo poderão
ser potencializadas com funções de liderança anteriormente adquiridas.
4.2.1 - Competências técnicas





Compreender o modelo CAF, incluindo a estrutura e o conteúdo do modelo, as
ligações entre meios e resultados, bem como as suas conexões internas.
Ter experiência na implementação do processo CAF e/ou outros modelos da
TQM, enquanto estruturas de autoavaliação e melhoria da qualidade.
Perceber os princípios e valores fundamentais da TQM e de como deverão ser
aplicados no desenvolvimento prático da qualidade nas organizações.
Saber diferenciar as várias organizações do sector público e as suas diversas
necessidades e exigências no que se refere à implementação do processo de
autoavaliação e das ações de melhoria. É importante sublinhar que as abordagens
que são eficazes e apropriadas numa organização não o serão necessariamente
noutras, devido a diferentes valores, liderança, pessoas e processos internos.
Neste sentido os Agentes não deverão utilizar como checklist, os exemplos e
procedimentos contidos no material de apoio.
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4.2.2 - Competências comportamentais
Relacionamento interpessoal
Interage com os outros de uma forma eficaz, facilitando a colaboração, a aprendizagem e
o diálogo. Demonstra autoconfiança, assertividade e respeito pelo outro. Lida de forma
construtiva com situações geradoras de conflito.
Comunicação
Transmite informação de forma clara, fluente, estruturada e concisa, tanto a nível escrito
como oral. Adapta o estilo e conteúdo das suas mensagens aos diversos interlocutores.
Comunica com tacto, quando apresenta factos que possam ser percebidos como
negativos. Ouve ativamente os outros, demonstra compreendê-los e pede
esclarecimentos quando necessário. Expõe os argumentos de forma persuasiva, de molde
a obter aceitação, concordância e/ou alteração de comportamentos.
Trabalho em equipa
Participa de forma ativa na dinâmica do grupo, integrando as ideias dos outros e
reformulando os seus próprios contributos. Reconhece que a diversidade de experiências,
conhecimentos e culturas contribui para a qualidade dos resultados a atingir. Motiva o
grupo na procura de resultados para o desenvolvimento integrado e sistemático da
qualidade.
Influência
Apoia e renova o entusiasmo na organização no sentido da melhoria contínua. Facilita o
processo de mudança sugerindo políticas e objetivos inovadores e eficazes. Promove uma
atitude positiva perante obstáculos e resistências, reforçando a resiliência e a
persistência.
Fig.17 - Competências do Agente de Feedback Externo da CAF

Relacionamento
interpessoal

Compreensão do
modelo CAF
Experiência de
aplicação da CAF

Comunicação

TÉCNICAS

COMPETÊNCIAS

COMPORTAMENTAIS

Percepção dos
princípios e valores
TQM

Trabalho em equipa

Conhecimento do
sector público

Influência
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4.3 - Formação
Tendo em conta que o Feedback Externo da CAF é uma iniciativa comum a nível europeu,
os respetivos Agentes têm de partilhar os princípios, objetivos, valores e as metodologias
mais importantes deste processo. Por conseguinte, esta formação específica, que é
condição indispensável para o exercício da função de Agente, é da responsabilidade do
Organizador Nacional (ON) a nível nacional e do CR CAF no Instituto Europeu de
Administração Pública (EIPA) a nível europeu.
Foi definido um núcleo mínimo comum para esta formação (ver o Anexo 5), com a
duração de dois dias, estruturado em cinco partes, cada uma destinada a objetivos
específicos.
1.ª Parte: Common Assessment Framework (CAF)
 Objetivos: apresentação das principais características da CAF e respetivo processo
de implementação.
 Resultados: os participantes deverão ficar a conhecer as especificidades do modelo,
o contexto das organizações do sector público e os diferentes passos para a
aplicação da CAF, tal como descrito nas Linhas de Orientação.
2.ª Parte: Processo de Feedback Externo da CAF – Filosofia e Sistema
 Objetivos: apresentação das principais características e pilares do processo de
Feedback Externo da CAF.
 Resultados: os participantes deverão ficar a conhecer o contexto que levou à
necessidade de desenvolver um processo de Feedback Externo da CAF, ter uma
visão aprofundada da filosofia e ambições do sistema e deverão ser capazes de as
traduzir para as organizações candidatas, através das principais características e
pilares do processo de Feedback.
3.ª Parte: Como avaliar - aplicação do Feedback Externo da CAF
 Objetivos: apresentação dos passos detalhados do Feedback Externo da CAF.
 Resultados: os participantes deverão conhecer, compreender e ficar aptos a
trabalhar com os diferentes questionários e guias de pontuação, de forma teórica.
Deverão saber como levar a cabo uma análise documental e conduzir a visita ao
local.
4.ª Parte: Perfil de funções e Código de conduta
 Objetivos: apresentação do Perfil de funções e código de conduta dos Agentes de
Feedback Externo da CAF.
 Resultados: os participantes deverão conhecer as suas funções, competências e
código de conduta.
5.ª Parte: Reportar e dar feedback à organização
 Objetivos: apresentação da forma de elaborar o relatório e dar o respetivo
feedback.
 Resultados: os participantes deverão ser capazes de dar feedback (oral e escrito) à
organização candidata, de forma profissional e satisfatória.
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4.4 - Código de conduta
O Código de conduta é um quadro comum que estabelece os princípios e valores do
Feedback Externo da CAF, os quais são requisitos estabelecidos para a conduta dos
Agentes de Feedback Externo. Ao nível nacional, o Correspondente Nacional da CAF (ON)
pode fixar princípios adicionais a estes.
Os Agentes de Feedback deverão manter um elevado nível de comportamento ético, o
que se traduz numa postura de independência, num comportamento afável e respeitoso
e num desempenho diligente, competente e atempado, mantendo uma posição pessoal
livre de conflitos de interesses.
•

Independência
Devem disponibilizar um feedback apropriado, eficaz e correto à organização
candidata, mantendo em todos os momentos a imparcialidade e a proteção contra
o preconceito. Neste sentido, os Agentes deverão identificar e evitar qualquer
atual ou potencial conflito de interesses com a organização candidata, que possa
por em causa a sua independência. Deverá ser dado conhecimento imediato ao
Correspondente Nacional da CAF/Organizador Nacional (ON) de qualquer conflito
de interesses identificado, de forma a poderem ser tomadas as devidas
providências. Um conflito de interesses pode ser, por exemplo, o facto de um
Agente ser ou ter sido colaborador da organização candidata ou de outra entidade
que tenha um conflito de interesses em relação a esta. Além disto, um Agente de
Feedback não pode avaliar uma implementação da CAF em que o próprio tenha
participado, validando desta forma o seu próprio trabalho.

•

Integridade
Devem reger-se segundo critérios de honestidade pessoal, não podendo ter
ligações (financeiras ou outras) passadas, presentes ou futuras com a organização
candidata, o que poderia influenciar o feedback e o processo de validação. Devem
também ser evitadas quaisquer oportunidades que possam representar ganhos
pessoais para o Agente de Feedback Externo.

•

Cortesia e respeito
Devem pautar-se sempre por um comportamento afável e atencioso,
respondendo prontamente a pedidos de informação. Não devem envolver-se em
atividades que possam contribuir para o descrédito dos Agentes, do processo de
Feedback Externo da CAF ou do próprio modelo CAF.

•

Diligência
Devem comportar-se de forma dedicada, solícita e oportuna. Se o papel de Agente
de Feedback Externo da CAF não puder ser desempenhado desta forma, é
preferível que este não seja atribuído.
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•

Confidencialidade
Devem preservar a confidencialidade da informação recolhida durante o processo
de Feedback Externo da CAF, não podendo ser divulgada ou discutida com
terceiros (exceto com a entidade responsável pela atribuição da distinção de
“Effective CAF User”).



Responsabilidade
Devem estabelecer o compromisso de respeitar os prazos no desenvolvimento
deste processo, assim como ser rigoroso em todos os procedimentos.
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GLOSSÁRIO DO PROCESSO DE FEEDBACK EXTERNO DA CAF
Agente de Feedback Externo - Indivíduo habilitado com certificado, através de formação
específica, cuja função é avaliar a qualidade da implementação do modelo CAF numa
organização mediante um processo de feedback oral e escrito.
Aprendizagem - Aquisição e compreensão de conhecimento e informação passíveis de
conduzir à melhoria ou mudança. Como exemplos de atividades de aprendizagem
organizacional temos o benchmarking/ bench learning, avaliações externas e internas
e/ou auditorias e estudos de boas práticas.
Bench learning - Forma de aprender a melhorar através da partilha do conhecimento,
da informação e dos recursos. Constitui um modo eficaz e eficiente para introduzir a
mudança organizacional, reduzindo os riscos.
Atividade
resultado.

-

Conjunto de ações que pretendem atingir um determinado objetivo ou

Atividade muito limitada - as ações desenvolvidas não revelam qualquer evidência
dos resultados esperados.
Atividade limitada - as ações desenvolvidas revelam alguma evidência dos resultados
esperados.
Atividade aceitável - as ações desenvolvidas revelam o mínimo de requisitos para
alcançar os resultados desejados com sucesso.
Atividade satisfatória - as ações desenvolvidas revelam todos os requisitos para
alcançar os resultados desejados com sucesso.
Atividade excelente - as ações desenvolvidas revelam um nível superior de
desempenho para alcançar os resultados desejados com sucesso.
Autoavaliação - Processo que confronta e avalia as práticas de uma organização face aos
requisitos expressos em cada Pilar do PEF mediante preenchimento dos respetivos
questionários.
Eficácia - Relação entre o objetivo definido e o impacto, efeito ou resultado alcançado.
Eficiência - Relação entre os resultados alcançados e os recursos utilizados para o efeito.
Evidência - Informação que comprova uma declaração ou um facto, tornando-se
essencial na formação de conclusões ou opiniões objetivas e corretas. No Processo de
Feedback Externo estas informações devem ser disponibilizadas antes e durante a visita
do Agente de Feedback Externo à Organização. As evidências podem ser tangíveis ou
intangíveis.
Princípios de Excelência - Práticas de gestão da organização, bem como resultados
alcançados de grande relevância com base nos conceitos fundamentais da Gestão da
Qualidade Total (TQM), tal como formulados pela EFQM. Inclui a orientação para
resultados, a focalização no cliente, a liderança e a constância de propósitos, a gestão por
processos e factos, o envolvimento das pessoas, aprendizagem, inovação e melhoria
contínua, desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social corporativa.
Impacto - Efeito que os resultados provocam nas partes interessadas ou na sociedade.
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PDCA - Ciclo de quatro fases que têm de ser ultrapassadas para se conseguir a melhoria
contínua numa organização:
- Plan/Planear (fase do projeto)
- Do/Executar (fase da execução)
- Check/Rever (fase da avaliação)
- Act/ Ajustar (fase da ação, adaptação e correção)
Estas quatro fases reforçam a ideia de que os programas de melhoria devem começar
com um planeamento cuidadoso, que deve resultar numa ação eficaz, que deve ser
revista e possivelmente ajustada e devendo voltar outra vez a um planeamento
cuidadoso num ciclo contínuo.
Processo de Feedback Externo (PEF) - Verificação e dar parecer sobre a qualidade e
eficácia da implementação do modelo CAF, através de uma apreciação externa à
organização realizada por um Agente de Feedback Externo. Este processo assenta em três
pilares: autoavaliação, ações de melhoria e maturidade da organização em matéria da
TQM. Esta avaliação consubstancia-se na atribuição à organização da distinção “Effective
CAF User” e num relatório de feedback.
Total Quality Management (TQM) - Gestão da qualidade total ou Gestão da qualidade Filosofia de gestão focalizada na satisfação do cliente, que procura continuamente
melhorar os processos através da utilização de ferramentas analíticas e trabalho em
equipa envolvendo todos os colaboradores. Existem diversos modelos da TQM,
nomeadamente os modelos EFQM e CAF.
Partes Interessadas (PI) - Designação de todos aqueles que têm um interesse, financeiro
ou não, nas atividades da organização. As partes interessadas internas e externas podem
ser classificadas em quatro categorias principais:
 autoridades políticas
 cidadãos /clientes
 trabalhadores
 parceiros
“Effective Caf User” - Utilizador Eficaz da CAF
Distinção atribuída à organização após a implementação da CAF, quando preenche os
requisitos definidos no PEF, após a avaliação de um Agente de Feedbak Externo,
certificado para o efeito.
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ANEXOS

ANEXO 1
QUESTIONÁRIOS SOBRE OS DIFERENTES PILARES

Anexo 1.1 - Questionário do processo de autoavaliação (Pilar 1)
Fig.18 – Pilar 1 do Processo de Feedback Externo da CAF

Pilar 1
Processo de
Autoavaliação
Passos 1-6 no
plano dos 10
passos
Questionário 1
(Anexo 1.1)

Pilar 2
Processo das Ações
de Melhoria
Passos 7-9 no plano

Pilar 3
Maturidade da
organização em
matéria da TQM

dos 10 passos
Questionário 2
(Anexo 1.2)

Questionário 3
(Anexo 1.3)
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QUESTIONÁRIO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO

PILAR 1
INTRODUÇÃO
Este questionário baseia-se nos “Dez passos para melhorar a organização com a CAF”, de
acordo com o capítulo “Linhas de orientação para melhorar as organizações através da
CAF” da versão CAF 2006.
As atividades de cada passo descritas neste questionário foram ajustadas e desenvolvidas
tendo em consideração as lições aprendidas a partir de experiências relevantes a nível
europeu.
PASSOS A AVALIAR
O questionário seguinte incide nos primeiros seis dos “Dez passos para melhorar as
organizações com a CAF” referidos anteriormente.
Pretende contribuir para uma melhor percepção do processo de autoavaliação e não se
destina a validar a sua pontuação.
ESCALA DE AVALIAÇÃO
A seguinte escala de avaliação foi desdobrada em cinco níveis classificativos, refletindo a
situação real do grau de desenvolvimento de cada passo.

1

As atividades foram desenvolvidas de forma muito limitada

2

As atividades foram desenvolvidas de forma limitada

3

As atividades foram desenvolvidas de forma aceitável

4

As atividades foram desenvolvidas de forma satisfatória

5

As atividades foram desenvolvidas de forma excelente

GLOSSÁRIO
Para melhor clarificação dos conceitos utilizados, por favor consulte o glossário do Guia
do Processo de Feedback Externo da CAF.
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1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
Atividades

1

2

3

4

5

1.1 - Assegurar a
existência de um
compromisso e
responsabilização por
parte da gestão para
iniciar o processo de AA.

Não existe evidência de
compromisso e
responsabilização por
parte da gestão.

Existe alguma evidência
de compromisso e
responsabilização por
parte da gestão para
iniciar o processo, mas
apenas envolve um
número limitado de
dirigentes.

Existe evidência de
compromisso e
responsabilização por
parte da gestão para
iniciar o processo.

Existe uma evidência
clara de compromisso e
responsabilização por
parte da gestão para
iniciar o processo,
orientando,
patrocinando e
comunicando os
objetivos e vantagens do
mesmo.

Existe uma forte
evidência de
compromisso e
responsabilização por
parte de toda a gestão
para iniciar o processo,
orientando,
patrocinando,
comunicando os
objetivos e vantagens do
processo, bem como,
participando da
definição do projeto.

1.2 - Assegurar a
existência de uma
decisão clara por parte
da gestão no sentido da
realização da AA.

Não existe evidência de
decisão por parte da
gestão. A decisão foi
tomada por uma ou mais
pessoas individualmente
sem ter sido consultada
a gestão.

Existe alguma evidência
da gestão ter sido
consultada, embora não
tenha existido uma
discussão sobre os
critérios de escolha, uma
decisão formal nem uma
definição clara dos
objetivos.

Existe evidência da
gestão ter sido
consultada e da
existência de uma
decisão formal, mas os
critérios de escolha e os
objetivos não foram
claramente definidos.

Existe uma evidência
clara de uma decisão da
gestão para realizar a
autoavaliação,
implicando a realização
de reuniões periódicas e
envolvendo as chefias
intermédias. A decisão
foi formalizada num
documento e os
objetivos de AA foram
claramente definidos,
mas os critérios de
escolha não estão
completamente
evidentes.

Existe uma forte
evidência da existência
de uma decisão por
parte da gestão.
Decisão essa tomada
após uma ponderada
discussão envolvendo as
chefias intermédias
competentes, com a
definição do âmbito da
AA, baseado num
critério bem definido.
Tanto a decisão da
gestão como a definição
do âmbito foram
formalizadas em
documento. Os objetivos
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1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
Atividades

1

2

3

4

5
da AA e as suas
vantagens para as partes
interessadas foram
claramente definidos.

1.3 - Definir o
planeamento do
processo de AA e ações
subsequentes.

Não existe evidência da
existência de um plano.

Existe alguma evidência
da existência de um
plano, mas este só
abrange parcialmente o
processo de AA e as
ações subsequentes.

Existe evidência da
existência de um
planeamento do
processo de AA e ações
seguintes, mas este não
está completamente
estruturado
(responsabilidades,
recursos,
calendarização).

Existe uma evidência
clara do planeamento do
processo de AA e ações
subsequentes, incluindo
a definição de
responsabilidades,
recursos, calendarização
e monitorização.

Existe uma forte
evidência do
planeamento do
processo de AA e ações
seguintes, em coerência
com os planos e
estratégia da
organização. Este plano
inclui a definição de
responsabilidades,
recursos, calendarização
e monitorização.

1.4 - Designar um líder
do projeto de AA com
um elevado
conhecimento da
organização ou criar
uma Comissão de AA,
por si liderada.

Não existe evidência da
atribuição de tarefas por
parte da gestão.

Existe alguma evidência
da atribuição de tarefas
por parte da gestão, mas
esta atribuição não está
formalizada e não existe
um critério objetivo de
escolha.

Existe evidência de uma
atribuição de tarefas
formalizada por parte da
gestão, mas as
evidências são limitadas
quanto à existência de
um adequado critério de
escolha (incluindo o
conhecimento adequado
do modelo CAF).

Existe uma evidência
clara de uma atribuição
de tarefas formalizada
por parte da gestão, na
designação do líder do
projeto de AA, baseada
no seu conhecimento da
organização e do
modelo CAF.

Existe uma forte
evidência de uma
atribuição de tarefas,
formalizada por parte da
gestão, na designação
do líder do projeto de
AA, baseada no seu
conhecimento da
organização, do modelo
CAF e na sua
reconhecida capacidade
de liderança.
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1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
Atividades
1.5 - Escolher o sistema
de pontuação da CAF a
ser utilizado.

1.6 - Atribuir recursos
para a AA e definir as
prioridades de
distribuição dos
mesmos.

1
Não existe evidência da
escolha do sistema de
pontuação a utilizar de
acordo com o modelo.

Não existe evidência da
avaliação dos recursos
necessários para a AA.

2

3

4

5

Existe alguma evidência
da escolha do sistema de
pontuação, mas não está
completamente
coerente com o modelo
e as diferenças não são
aceitáveis.

Existe evidência da
escolha do sistema de
pontuação, a utilizar, o
qual está de acordo com
o modelo, mas a
coerência com o plano
de AA (recursos,
calendarização) não foi
verificada.

Existe uma evidência
clara da escolha do
sistema de pontuação a
utilizar e está de acordo
com o modelo e o plano
de AA (recursos,
calendarização).

Existe uma forte
evidência da escolha do
sistema de pontuação.
Este está de acordo com
o modelo e plano de AA
(recursos,
calendarização).

Existe evidência da
avaliação dos recursos
necessária para a AA. A
sua distribuição foi
definida, mas a
disponibilização de
recursos para todas as
atividades não é
evidente.

Existe uma evidência
clara da avaliação dos
recursos necessários
para a AA. A sua
distribuição foi definida
e a sua disponibilização
é evidente, mas o
critério de priorização
não é claro.

Existe alguma evidência
da avaliação dos
recursos necessários
para a AA, mas a sua
distribuição não é
evidente.

A sua escolha foi
avaliada e é baseada no
contexto da organização
e no seu nível de
maturidade.
Existe uma forte
evidência da avaliação
dos recursos necessários
para a AA. Os recursos
foram distribuídos
segundo prioridades. A
disponibilização dos
recursos necessários foi
efetuada e os critérios
de priorização são
evidentes para todas as
atividades.
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2.º Passo - Divulgar o projeto de autoavaliação
Atividades

1

2

3

4

5

2.1 - Definir um plano
de comunicação que
inclua os benefícios
expectáveis, os
objetivos e as atividades
da AA.

Não existe evidência de
um plano de
comunicação.

Existe alguma evidência
de um plano de
comunicação, mas o seu
conteúdo não dispõe de
informação adequada
sobre a AA (objetivos,
metas, atividades e
partes interessadas
envolvidas).

Existe evidência de um
plano de comunicação
que inclui informação
suficiente sobre a AA
(objetivos, metas,
atividades e partes
interessadas relevantes
envolvidas etc.).

Existe uma evidência
clara de um plano de
comunicação, que inclui
informação detalhada
sobre os objetivos,
metas, benefícios
expectáveis e uma
descrição das atividades
da AA. O plano de
comunicação é dirigido
às partes interessadas
relevantes.

Existe uma forte
evidência de um plano
de comunicação, com
indicação
pormenorizada dos
objetivos e metas das
atividades, os benefícios
expectáveis para as
diferentes partes
interessadas e uma
descrição detalhada das
atividades. O plano de
comunicação é dirigido a
todas as partes
interessadas e define o
envolvimento das
diferentes partes no
plano.

2.2 - Implementar o
plano de comunicação
usando diferentes
ferramentas.

Não existe evidência da
implementação de um
plano de comunicação
e/ou de ferramentas
definidas, ou a
comunicação que existe
é limitada e genérica.

Existe alguma evidência
da implementação de
um plano de
comunicação e das
ferramentas utilizadas,
mas o plano é
implementado de uma
forma limitada ou a
comunicação não é
completamente
adequada.

Existe evidência da
implementação de um
plano de comunicação,
utilizando diferentes
ferramentas; o conteúdo
da comunicação é
adequado.

Existe uma evidência
clara da implementação
de um plano de
comunicação utilizando
diferentes ferramentas,
de uma forma definida e
calculada. O conteúdo
da comunicação é
completo.

Existe uma forte
evidência da
implementação de um
plano de comunicação,
utilizando as
ferramentas adequadas
nas diferentes fases e
para os diferentes
grupos de uma forma
calculada e definida. O
conteúdo da
comunicação é completo
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2.º Passo - Divulgar o projeto de autoavaliação
Atividades

1

2

3

4

5
e a eficácia da
comunicação foi
verificada.

2.3 - Comunicar com
todas as partes
interessadas relevantes
durante as diferentes
fases do processo de AA
e estimular o
envolvimento na AA dos
dirigentes de topo,
dirigentes intermédios e
colaboradores.

Não existe evidência de
comunicação nas
diferentes fases da AA,
nem às partes
interessadas
relevantes e não existem
iniciativas de
envolvimento das partes
interessadas internas.

Existe alguma evidência
da implementação do
plano de comunicação
mas não de uma forma
sistemática nas fases da
AA e/ou não dirigido às
partes interessadas
relevantes e/ou não é
adequado para
estimular o
envolvimento das
partes interessadas
internas.

Existe evidência da
implementação de um
plano de comunicação,
realizada de uma forma
sistemática, nas
principais fases do
processo de AA e
dirigido às partes
interessadas relevantes,
de forma a estimular o
envolvimento das partes
interessadas internas.

Existe uma evidência
clara da implementação
de um plano de
comunicação, realizada
de forma sistemática
durante todas as fases
do processo de AA e
dirigido às partes
interessadas relevantes
e claramente dirigido ao
envolvimento das partes
interessadas internas.

Existe uma forte
evidência de
implementação de um
plano de comunicação,
em todas as diferentes
fases do processo de AA,
dirigido a todas as partes
interessadas relevantes
e destina-se de forma
clara e específica a
envolver todas as PI
internas relevantes
(dirigentes de topo e
dirigentes intermédios e
colaboradores).
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3.º Passo - Criar uma ou mais equipa(s) de autoavaliação
Atividades

1

2

3

4

5

3.1. Decidir se é
necessária a criação de
uma ou mais equipas de
AA, definir o seu
número, criá-las e
organizá-las
(escolhendo o seu líder
e atribuindo
responsabilidades a
cada um dos membros).

Não existe evidência da
decisão de criação de
uma ou mais equipas de
AA, nem designação de
um líder nem atribuição
de responsabilidades.

Existe alguma evidência
de decisão e do critério
para a criação de uma
ou mais equipas de AA,
mas o critério de escolha
em relação ao seu
tamanho e a designação
de um líder e a
atribuição de
responsabilidades não é
claro.

Existe evidência da
decisão e critério para a
criação de uma ou mais
equipa(s) de AA e a
definição do seu
tamanho, mas a
atribuição de
responsabilidades no
seio do(s) grupo(s) ainda
não está formalmente
definida ou está apenas
parcialmente.

Existe uma evidência
clara da decisão e
critério para a criação de
uma ou mais equipa(s)
de AA, baseado na
avaliação do número de
equipas necessárias e
na sua dimensão. A
criação da equipa ou
equipas foi formalizada
com a designação de um
líder e a atribuição de
tarefas e
responsabilidades.

Existe uma forte
evidência de decisão e
critério para a criação de
uma equipa ou mais
equipas de AA, baseado
na avaliação do número
de equipas necessárias e
na sua dimensão,
fundamentando as
razões para as escolhas
efetuadas; a criação dos
grupos foi formalizada
com a designação dos
líderes respetivos e
atribuição de tarefas e
responsabilidades a cada
um dos membros.

3.2. Decidir se o
dirigente ou dirigentes
da organização deverão
ou não fazer parte da(s)
equipa(s) de AA.

Não existe evidência da
avaliação nem da
decisão sobre a
participação do(s)
dirigente(s) na(s)
equipa(s) de AA.

Existe alguma evidência
de decisão sobre a
participação do(s)
dirigente(s) na(s)
equipa(s) de AA, mas a
avaliação sobre a
decisão não está
definida.

Existe evidência de
avaliação e decisão
sobre a participação
do(s) dirigente(s) na(s)
equipa(s) de AA.

Existe uma evidência
clara da avaliação e
decisão sobre a
participação do(s)
dirigente(s) na(s)
equipa(s), tendo em
conta a cultura da
organização e definindo
uma possível função que
o dirigente irá
desempenhar.

Existe uma forte
evidência de avaliação
formal e decisão sobre a
participação do(s)
dirigente(s) na(s)
equipa(s), tendo em
conta a cultura e a
tradição da organização
e definindo a função que
o(s) dirigente(s) irão
desempenhar nas
diferentes fases do
processo.
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3.º Passo - Criar uma ou mais equipa(s) de autoavaliação
Atividades
3.3 - Selecionar os
membros da(s)
equipa(s) de AA com
base em critérios
específicos tais como o
conhecimento da
organização, as suas
qualificações e a sua
representatividade.

1

2

3

4

5

Não existe evidência do
critério de seleção dos
membros da(s) equipa(s)
de AA.

Existe alguma evidência
do critério de seleção
dos membros da(s)
equipa(s) de AA, mas
não é baseado no
conhecimento da
organização, nem nas
suas qualificações ou
representatividade ou é
apenas baseado
parcialmente.

Existe evidência do
critério de seleção em
relação à maior parte
dos membros da(s)
equipa(s) de AA. Esta
seleção é baseada em
critérios específicos tais
como o seu
conhecimento da
organização, as suas
qualificações e a sua
representatividade.

Existe uma evidência
clara do critério de
seleção para todos os
membros da(s) equipa(s)
de AA, baseado em
critérios específicos tais
como o seu
conhecimento da
organização, as suas
qualificações e a sua
representatividade. O
critério de seleção foi
documentado.

Existe uma forte e
documentada evidência
do critério de seleção
para todos os membros
da(s) equipa(s) de AA,
baseado no seu
conhecimento da
organização, nas
qualificações,
representatividade e
participação de todas as
funções internas
envolvidas. As
características dos
participantes
selecionados foram tidas
em conta na definição
das tarefas e na
organização da(s)
equipa(s).
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4.º Passo - Organizar a formação
Atividades

1

2

3

4

5

4.1 - Organizar ações de
informação/formação
para os líderes e
gestores (dirigentes de
topo e dirigentes
intermédios) de forma a
promover a
responsabilização e o
compromisso.

Não existe evidência de
ações de
informação/formação
para os líderes e
gestores.

Existe alguma evidência
de ações de
informação/formação
mas não envolvem todos
os níveis de dirigentes
e/ou não são adequadas
para promover a
responsabilização e o
compromisso.

Existe evidência de
ações de
informação/formação
para os líderes e
gestores de forma a
promover a
responsabilização e o
compromisso.

Existe uma evidência
clara de ações de
informação/formação de
acordo com as
necessidades dos
diferentes níveis de
gestão e de forma a
promover a
responsabilização e o
compromisso.

Existe uma forte
evidência de ações de
informação/formação
organizadas de acordo
com diferentes aspetos
(modelo, processo de
AA, métricas, passos,
etc.), baseada nas
necessidades dos
diferentes níveis de
gestão de forma a
promover a
responsabilização e o
compromisso em cada
nível.

4.2 - Preparar um plano
para todas as ações de
formação da(s)
equipa(s) de AA.

Não existe evidência de
um plano de ações de
formação.

Existe alguma evidência
de um plano de ações de
formação, mas o seu
conteúdo é parcial e não
é adequado às
necessidades da(s)
equipa(s) (qualidade do
programa, duração,
formadores, etc.).

Existe evidência de um
plano de ações de
formação para a(s)
equipa(s) de AA; o plano
foi formalizado e o seu
conteúdo é adequado às
necessidades da(s)
equipa(s) (qualidade do
programa, duração,
formadores, etc.).

Existe uma evidência
clara do planeamento de
ações de formação para
equipa(s) de AA; as
atividades foram
planeadas
detalhadamente, a sua
exequibilidade foi
verificada, o plano foi
formalizado e o
conteúdo é adequado às
necessidades da(s)
equipa(s) (qualidade do
programa, duração,
formadores, etc.).

Existe uma forte
evidência de ações de
formação para a(s)
equipa (s) de AA, as
quais foram planeadas
em detalhe, a sua
exequibilidade foi
verificada, o plano foi
formalizado e o
conteúdo é adequado às
necessidades das da(s)
equipa(s) (qualidade do
programa, duração,
formadores, etc.); o
plano prevê que se
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4.º Passo - Organizar a formação
Atividades

1

2

3

4

5
verifique a eficácia das
atividades de formação.

4.3 - Assegurar
formação aos membros
das equipa(s) de AA.

Não existe evidência de
ações de formação para
os membros das
equipa(s) de AA.

Existe alguma evidência
da realização de ações
de formação, mas não
no âmbito do plano e
não está adequada às
necessidades dos
membros das equipas de
AA, no que diz respeito
ao seu conteúdo,
participação,
calendarização e
formadores.

Existe evidência de
realização de ações de
formação, que estão de
acordo com os
elementos chave do
plano e são adequadas
às necessidades dos
membros das equipas de
AA, no que diz respeito
ao conteúdo,
participação,
monitorização e
formadores.

Existe uma evidência
clara da realização de
ações de formação, que
estão de acordo com as
necessidades específicas
de cada membro das
equipas de AA e em
consonância com o que
está estipulado no plano
de formação.

Existe uma forte
evidência da realização
de ações de formação,
que estão de acordo
com as necessidades
específicas dos membros
das equipas de AA e em
consonância com o que
está estipulado no plano
de formação. A eficácia
da formação foi
verificada.
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5.º Passo - Realizar a autoavaliação
Atividades

1

2

3

4

5

5.1 - Reunir documentos
e informação relevante
para a autoavaliação e
disponibilizar a todas
a(s) equipa(s) de AA.

Não existe evidência de
disponibilização de
documentos nem
informação relevante
à(s) equipa(s) de AA.

Existe alguma evidência
de disponibilização de
documentos, mas não
abrangem a informação
necessária para todos os
processos–chave e
resultados da
organização e nem para
todas as áreas do
modelo.

Existe evidência da
recolha e
disponibilização de
documentos, a qual
abrange os processos
chave, os resultados da
organização e a maior
parte das áreas do
modelo.

Existe uma evidência
clara da recolha e
disponibilização de
documentos e
informação, abrangendo
todos os processos
relevantes e os
resultados da
organização, bem como
todas as áreas do
modelo.

Existe uma forte
evidência da recolha e
disponibilização de
documentos e
informação sobre todos
os processos/projetos
relevantes, resultados e
todas as áreas do
modelo. Eles asseguram
informação sobre
atividades planeadas
(planear), a sua
realização (executar), a
sua verificação (rever) e
melhoria (ajustar) para
todas as áreas do
modelo.

5.2 - Os membros da
equipa de AA
identificam os pontos
fortes e áreas a
melhorar e pontuam
cada um dos
subcritérios da CAF.

Não existe evidência de
pontos fortes e áreas a
melhorar e/ou
pontuações
identificados pelos
membros da(s) equipa(s)
de AA.

Existe alguma evidência
de contributos
individuais que foram
disponibilizados com
algumas indicações dos
pontos fortes, áreas a
melhorar e/ou
pontuação, mas não
estão disponibilizados
por parte de todos os
membros e/ou não

Existe evidência de
contributos individuais
que foram
disponibilizados por
parte de todos os
membros, com os
pontos fortes, áreas a
melhorar e/ou
pontuação, completos
para cada um dos
subcritérios da CAF.

Existe uma evidência
clara de contributos
individuais, por parte de
todos os membros das
equipas de AA
elencando os pontos
fortes, as áreas a
melhorar e pontuação completos para cada um
dos subcritérios da CAF.
Os contributos foram

Existe uma forte
evidência de contributos
individuais com uma
lista de pontos fortes
detalhados e
apropriados, áreas a
melhorar e pontuação
disponibilizada por parte
de todos os membros
das equipas de AA e
completos para cada
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5.º Passo - Realizar a autoavaliação
Atividades

1

2

3

estão completos para
cada subcritério.

5.3 - O líder da equipa
recolhe os contributos
individuais e prepara a
reunião de consenso,
assegurando que estão
reunidas as condições
para o seu sucesso.

Não existe evidência de
recolha dos contributos
individuais que irão ser
utilizados na reunião de
consenso. Não existe
evidência de preparação
para a reunião de
consenso.

Existe alguma evidência
de recolha dos
contributos individuais,
mas a informação não
está agregada nem foi
objeto de análise para
ser utilizada na reunião
de consenso. Existe uma
evidência limitada de
preparação para a
reunião de consenso.

Existe evidência de
recolha e agregação de
contributos individuais
para a reunião de
consenso, a qual é
planeada.

4

5

estruturados e
detalhados no sentido
de orientarem ações de
melhoria.

subcritério CAF. Os
contributos individuais
são acompanhados de
notas e comentários que
fundamentam as
análises e ações de
melhoria.

Existe uma evidência
clara de recolha,
agregação e análise dos
contributos individuais
para a reunião de
consenso. Existe uma
evidência clara da
preparação para a
reunião de consenso
(calendarização, tarefas,
disponibilização de
documentos relevantes).

Existe uma forte
evidência de recolha,
agregação e análise dos
contributos individuais
que servirão de base às
avaliações nas reuniões
de consenso. É evidente
a preparação detalhada
das reuniões de
consenso com a
definição de
calendarização,
atribuição de tarefas,
recolha e
disponibilização de
documentos relevantes,
definição de regras e
critérios para facilitar o
consenso, etc.
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5.º Passo - Realizar a autoavaliação
Atividades

1

2

3

4

5

5.4 - A equipa de AA
alcança o consenso
sobre os pontos fortes,
as áreas a melhorar e a
pontuação para cada
subcritério.

Não existe evidência de
um processo de
consenso sobre os
pontos fortes, as áreas a
melhorar e pontuações,
para se obter uma
avaliação final.

Existe alguma evidência
de um processo de
consenso, mas este não
engloba todos os
subcritérios para os
pontos fortes, áreas a
melhorar e pontuações.

Existe evidência de um
processo de consenso,
que é completo para
todos os subcritérios no
que diz respeito aos
pontos fortes, áreas a
melhorar e pontuações.

Existe uma evidência
clara de um efetivo e
completo processo de
consenso sobre os
pontos fortes, áreas a
melhorar e pontuações,
com uma abordagem
definida. As avaliações
estão formalmente
documentadas e foram
objeto de acordo.

Existe uma clara
evidência de um efetivo
e completo processo de
consenso: as avaliações
individuais estão
documentadas e o
consenso sobre os
pontos fortes, as áreas a
melhorar e pontuações é
formalmente acordado
por todos os membros.
As avaliações e as
decisões tomadas, bem
como as diferenças
registadas nas avaliações
individuais e o consenso
que se atingiu estão
formalmente registados
e analisados.
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6.º Passo - Elaborar um relatório que descreva os resultados da autoavaliação
Atividades

1

2

3

4

5

6.1 - Elaborar um
relatório final contendo
os seguintes elementos
para cada subcritério:
 Pontos fortes
 Áreas a melhorar
 Pontuação

Não existe evidência de
um relatório final formal
para as atividades de AA
ou o relatório final não
inclui informação sobre
pontos fortes e/ou áreas
a melhorar e/ou
pontuação.

Existe alguma evidência
de um relatório final
formal para as
atividades de AA,
incluindo algumas
indicações sobre pontos
fortes, áreas a melhorar
e pontuação, mas não
estão completas ou não
abrangem cada um dos
subcritérios do modelo.

Existe evidência de um
relatório final que
abrange todos os
subcritérios do modelo e
elenca os pontos fortes,
as áreas a melhorar e a
pontuação.

Existe uma evidência
clara de um relatório
final cobrindo todos os
subcritérios do modelo e
indicando os pontos
fortes, as áreas a
melhorar e a pontuação.
O relatório inclui
informação e
comentários no sentido
de orientar a
organização para avaliar
a implementação de
ações de melhoria e
corretivas.

Existe uma forte
evidência de um
relatório final cobrindo
todos os subcritérios do
modelo e indicando com
detalhe os pontos fortes,
áreas a melhorar e
pontuação. O relatório
inclui informação e
comentários no sentido
de orientar a
organização para avaliar
a implementação de
ações efetivas de
melhoria e corretivas,
especificando a sua
importância e
prioridade.

6.2 - Apresentar o
relatório final à gestão
de topo da organização.

Não existe evidência da
apresentação do
relatório final à gestão
de topo.

Existe alguma evidência
de apresentação do
relatório final à gestão
de topo mas não existe
evidência de
apresentação do mesmo
em reunião formal e
documentada.

Existe evidência de
apresentação do
relatório final à gestão
de topo numa reunião
formal e documentada.

Existe evidência clara da
apresentação do
relatório final à gestão
de topo da organização.
Foi apresentado e
discutido numa reunião
formal e documentada,
com uma análise
detalhada dos pontos
fortes e pontos fracos.

Existe uma forte
evidência de
apresentação do
relatório final à gestão
de topo da organização.
Foi apresentado e
discutido numa reunião
formal e documentada,
na qual foi elaborada
uma análise detalhada
dos pontos fortes e dos
pontos fracos e foi
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6.º Passo - Elaborar um relatório que descreva os resultados da autoavaliação
Atividades

1

2

3

4

5
efetuada uma primeira
avaliação de eventuais
áreas de intervenção.

6.3 - Comunicar os
resultados principais
aos colaboradores da
organização e outras
partes interessadas (PI)
relevantes.

Não existe evidência de
comunicação dos
resultados da AA.

Existe alguma evidência
de comunicação dos
resultados principais,
mas não envolve todas
as partes interessadas
internas e externas
relevantes.

Existe evidência da
comunicação dos
resultados principais aos
colaboradores da
organização, bem como
a todas as restantes
partes interessadas
relevantes.

Existe uma evidência
clara da comunicação
dos resultados principais
com informação
detalhada, de um modo
formal e com as
ferramentas adequadas.
A comunicação dirigiu-se
aos colaboradores da
organização e às
restantes partes
interessadas relevantes.

Existe uma clara
evidência da
comunicação dos
resultados principais,
com informação
detalhada de um modo
formal e com as
ferramentas adequadas.
A comunicação dirige-se
aos colaboradores da
organização e a todas as
restantes partes
interessadas relevantes.
A informação destinavase claramente a envolver
todas PI na
implementação de ações
corretivas e de melhoria.
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Anexo 1.2 - Questionário do processo das ações de melhoria (Pilar 2)
Fig.19 – Pilar 2 do Processo de Feedback Externo da CAF

Pilar 1
Processo de
Autoavaliação
Passos 1-6 no plano
dos 10 passos
Questionário 1
(Anexo 1.1)

Pilar 2
Processo das
Ações de
Melhoria
Passos 7-9 no
plano dos 10
passos
Questionário 2
(Anexo 1.2)

Pilar 3
Maturidade da
organização em
matéria da TQM
Questionário 3
(Anexo 1.3)
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QUESTIONÁRIO DO PROCESSO DAS AÇÕES DE MELHORIA

PILAR 2
INTRODUÇÃO
Este questionário baseia-se nos “Dez passos para melhorar a organização com a CAF”, de
acordo com o capítulo “Linhas de orientação para melhorar as organizações através da
CAF” da versão CAF 2006.
As atividades de cada passo descritas neste questionário foram ajustadas e desenvolvidas
tendo em consideração as lições aprendidas a partir de experiências relevantes a nível
europeu.
PASSOS A AVALIAR
O questionário seguinte incide nos passos 7, 8 e 9 dos “Dez passos para melhorar a
organização com a CAF “referidos anteriormente.
Pretende contribuir para uma melhor percepção do processo das ações de melhoria e
não se destina a avaliar os resultados da sua implementação.
ESCALA DE AVALIAÇÃO
A seguinte escala de avaliação foi desdobrada em cinco níveis classificativos, refletindo a
situação real do grau de desenvolvimento de cada passo.
1

As atividades foram desenvolvidas de forma muito limitada

2

As atividades foram desenvolvidas de forma limitada

3

As atividades foram desenvolvidas de forma aceitável

4

As atividades foram desenvolvidas de forma satisfatória

5

As atividades foram desenvolvidas de forma excelente

GLOSSÁRIO
Para melhor clarificação dos conceitos utilizados, por favor consulte o glossário do Guia
do Processo de Feedback Externo da CAF.
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7.º Passo - Elaborar um plano de melhorias, baseado no relatório de autoavaliação aprovado
Atividades

1

2

3

4

5

7.1 - Recolher todas as
propostas para ações de
melhoria, incluindo as
ideias formuladas
durante a AA.

Não existe evidência de
recolha de ideias e
propostas para ações de
melhoria.

Existe alguma evidência
de recolha de propostas
para ações de melhoria,
mas sem o envolvimento
das áreas funcionais
interessadas e/ou sem
uma completa análise
dos resultados de AA.

Existe evidência de
recolha de propostas
para ações de melhoria,
das áreas funcionais
envolvidas e para todos
os resultados da AA,
tendo em consideração
as ideias formuladas
durante a AA.

Existe uma evidência
clara de recolha de
propostas para ações de
melhoria, das áreas
funcionais envolvidas, de
um modo formal e
tendo como ponto de
partida e levando em
consideração as ideias
formuladas durante a
AA. As propostas
resultam de uma análise
completa de todos os
resultados da AA.

Existe uma forte
evidência de recolha de
propostas para ações de
melhoria, de um modo
formal, tendo como
ponto de partida e
levando em
consideração as ideias
formuladas durante a
AA. As propostas são
baseadas numa análise
detalhada e
documentada (reuniões,
etc.) de todos os
resultados da AA, no
âmbito de cada função
envolvida.

7.2 - Priorizar as ações
de melhoria segundo a
sua eficácia e
capacidade de
implementação na
organização.

Não existe evidência de
priorização de ações de
melhoria ou de
utilização de critérios de
priorização.

Existe alguma evidência
de priorização de ações
melhoria mas o critério
não é claro ou coerente.

Existe evidência de
priorização de ações de
melhoria com base em
critérios bem definidos e
coerentes.

Existe uma evidência
clara de priorização de
ações de melhoria com
base em critérios bem
definidos e coerentes.
Os critérios de
priorização estão
documentados, levam
em consideração o
impacto na estratégia e
nos objetivos da
organização e a sua
capacidade de
implementação.

Existe uma forte
evidência de priorização
de ações de melhoria
com base em critérios
bem definidos e
coerentes. A análise das
possíveis ações, os
critérios de priorização e
as avaliações estão
documentados, tendo
em conta uma avaliação
quantificada do impacto
sobre a estratégia e os
objetivos da
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7.º Passo - Elaborar um plano de melhorias, baseado no relatório de autoavaliação aprovado
Atividades

1

2

3

4

5
organização, bem como
a capacidade de
implementação das
ações.

7.3 - Definir um plano
estruturado para as
ações de melhoria
selecionadas, baseado
no ciclo PDCA (PlanearExecutar-Rever-Ajustar).

Não existe evidência de
um plano de ação ou
este não define as
principais fases das
atividades (início, fase
das atividades,
verificações intermédias,
verificação final).

Existe alguma evidência
de um plano de ação,
mas as principais fases
não estão baseadas no
ciclo PDCA
(planeamento,
execução, verificações e
revisões, e futuras ações
de melhoria).

Existe evidência de um
plano para as ações de
melhoria selecionadas,
baseadas no ciclo PDCA
(planeamento,
execução, verificações,
revisões e futuras ações
de melhoria).

Existe uma evidência
clara de um plano
estruturado para as
ações de melhoria
selecionadas, baseado
no ciclo PDCA, definindo
a calendarização para o
início, desenvolvimento,
verificações e revisões,
durante o
desenvolvimento das
ações.

Existe uma forte
evidência de um plano
estruturado para as
ações de melhoria
selecionadas, baseado
no ciclo PDCA, definindo
para cada uma das fases
e atividades, uma
detalhada
calendarização para o
planeamento,
desenvolvimento de
ações para áreas alvo,
bem como a sua
verificação e revisão. O
plano contém a
definição de futuras
ações de melhoria e o
seu acompanhamento.

7.4 - Estabelecer formas
de medir o desempenho
das ações e resultados.

Não existe evidência da
definição de indicadores,
metas ou métricas para
todas ou para a maior
parte das ações de
melhoria.

Existe alguma evidência
da definição de
indicadores, metas ou
métricas, mas não são
completas ou adequadas
à medição do
desempenho e dos
resultados das ações
(falta de indicadores

Existe evidência de uma
definição de indicadores,
metas e métricas
adequados à medição do
desempenho e
resultados das ações.

Existe uma evidência
clara da definição
completa, quantitativa e
consistente de

Existe uma forte
evidência da definição
completa, quantitativa e
consistente de

indicadores, metas e
métricas para cada uma
das ações de melhoria.
Os indicadores e metas

indicadores, metas e
métricas para cada uma
das ações de melhoria.
Os indicadores e metas
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7.º Passo - Elaborar um plano de melhorias, baseado no relatório de autoavaliação aprovado
Atividades

1

2

3

e/ou metas, falta de
definição de métricas…).

7.5 - Integrar o plano de
ação no processo de
planeamento
estratégico.

Não existe evidência de
correlação entre o plano
de ação e o
planeamento estratégico
da organização.

Existe alguma evidência
de integração do plano
de ação, mas com uma
correlação limitada de
calendarização e/ou
planeamento de
recursos e/ou impacto
das ações nos objetivos
estratégicos.

Existe evidência de
integração do plano de
ação no plano
estratégico da
organização
(calendarização,
recursos, impacto das
ações nos objetivos
estratégicos).

4

5

consideram os
resultados expectáveis
em termos dos
resultados finais e do
impacto que terão.

consideram os
resultados expectáveis
em termos dos
resultados finais e do
impacto, da eficácia,
eficiência e
benchmarking externo.

Existe uma evidência
clara de integração do
plano de ação no plano
estratégico da
organização
(calendarização,
recursos, impacto das
ações nos objetivos
estratégicos,
verificações, revisões e
responsabilidades
relacionadas).

Existe uma forte
evidência de integração
do plano de ação no
plano estratégico da
organização
(calendarização,
recursos, impacto das
ações nos objetivos
estratégicos,
verificações, revisões,
envolvimento dos
dirigentes, etc.); a
atividade de AA e o
subsequente plano de
ação integram
formalmente o
planeamento
estratégico.

61

8.º Passo - Divulgar o Plano de Melhorias
Atividades

1

2

3

4

5

8.1 - Definir um plano
de comunicação das
ações de melhoria, com
informação adequada,
veiculada por meio de
comunicação
apropriado ao grupo
alvo e dirigida a todas
as partes interessadas.

Não existe evidência de
um plano de
comunicação para as
principais partes
interessadas e/ou com
informação apropriada.

Existe alguma evidência
de um plano de
comunicação (mas não
dirigido às principais
partes interessadas e/ou
com informação
limitada).

Existe evidência de um
plano de comunicação,
dirigido às principais
partes interessadas, com
informação adequada e
veiculada por meio de
comunicação
apropriado. O plano de
comunicação considera
algumas fases das
atividades de melhoria.

Existe uma evidência
clara de um plano de
comunicação dirigido a
todas as partes
interessadas, com
informação adequada e
veiculada por meio de
comunicação
apropriado. O plano de
comunicação considera
as principais fases das
atividades de melhoria.

Existe uma forte
evidência de um plano
de comunicação: o plano
é completo e detalhado,
dirigido a todas as partes
interessadas, com
informação extensa,
veiculado por meio de
comunicação apropriado
para os diferentes
grupos alvo. O plano de
comunicação considera
todas as diferentes fases
das atividades de
melhoria.

8.2 - Implementar o
plano de comunicação
das ações de melhoria.

Não existe evidência da
implementação do plano
de comunicação.

Existe alguma evidência
da implementação de
um plano de
comunicação (o plano de
comunicação, só foi
aplicado em parte, ou
não foi dirigido à
totalidade das partes
interessadas ou as
diferentes fases do
plano não foram
respeitadas).

Existe evidência da
implementação de um
plano de comunicação
dirigido às diferentes
partes interessadas, com
a informação
apropriada, veiculado
por meio de
comunicação
apropriado, de acordo
com o que estava
planeado ou com poucas
alterações.

Existe uma evidência
clara da implementação
de um plano de
comunicação dirigido às
diferentes partes
interessadas, com
informação apropriada
veiculada por meio de
comunicação
apropriado, de acordo
com o que está
planeado. A
implementação está
documentada.

Existe uma forte
evidência da
implementação de um
plano de comunicação
cuja eficácia foi
verificada e melhorada.
Este plano foi dirigido às
diferentes partes
interessadas, com a
informação adequada
veiculada por meio de
comunicação
apropriado. A
implementação está
amplamente
documentada.
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8.º Passo - Divulgar o Plano de Melhorias
Atividades

1

2

3

4

5

8.3 - Informar
regularmente as partes
interessadas relevantes
– especialmente os
colaboradores da
organização – sobre o
estado atual e os
progressos do Plano de
Melhorias, incluindo
avaliações e
experiências.

Não existe evidência de
informação para as
partes interessadas
relevantes sobre o
estado atual, o
progresso, as avaliações
e as experiências.

Existe alguma evidência
de informação sobre o
estado atual, o
progresso, as avaliações
e as experiências.
Contudo esta
informação não é
fornecida regularmente,
ou é limitada quanto ao
estado atual e
progressos, ou é
disponibilizada apenas
para algumas pessoas.

Existe evidência da
disponibilização da
informação sobre o
estado atual, o
progresso, as avaliações
e experiências. A
informação é
disponibilizada
regularmente aos
colaboradores, mas é
limitada para outras
partes interessadas
relevantes (só algumas
fases, como o inicio e o
fim das atividades …).

Existe uma evidência
clara de disponibilização
de informação a todas as
partes interessadas
sobre o estado atual das
atividades, o progresso,
as avaliações e as
experiências, em relação
a todas as fases
relevantes do Plano de
Melhorias.

Existe uma forte
evidência de
disponibilização de
informação a todas as
partes interessadas
sobre o estado atual das
atividades, o progresso,
as avaliações e as
experiências em relação
a todas as fases
relevantes do Plano de
Melhorias. As lições
aprendidas e as
oportunidades para
alargar as experiências
são investigadas,
documentadas e
comunicadas.
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9.º Passo - Implementar o Plano de Melhorias
Atividades

1

2

3

4

5

9.1 - Definir um
compromisso assumido
para a realização de
programas e projetos de
melhoria e assegurar
transparência na
delegação de tarefas e
responsabilidades.

Não existe evidência de
compromisso de
realização de programas
e projetos.

Existe alguma evidência
da definição de um
compromisso em
relação aos programas
e/ou projetos mas a
coerência das tarefas
com as
responsabilidades
atribuídas não está
demonstrada. Existe
uma evidência limitada
de transparência e
delegação de
responsabilidades.

Existe evidência da
definição de um
compromisso assumido
pelo programa e
projetos de melhoria. A
responsabilização é
comunicada,
assegurando
transparência e
delegação de
responsabilidades. O
grau de
responsabilidades
atribuídas é adequado e
as tarefas dos
responsáveis são
coerentes com as
atividades que irão ser
realizadas.

Existe uma evidência
clara da definição de um
compromisso assumido
pelo programa e
projetos de melhoria. O
grau de
responsabilidades
atribuído é adequado e
as tarefas dos
responsáveis são
coerentes com as
atividades que irão ser
realizadas. A delegação
de responsabilidades é
formalmente definida e
comunicada para
garantir transparência.

Existe uma forte
evidência de
compromisso assumido
em relação à totalidade
do programa de
melhorias e para cada
um dos projetos e
atividades, a um nível
apropriado e coerente
com as atividades que
serão realizadas. A
delegação de
responsabilidades é
formalmente definida e
comunicada a todas as
partes interessadas para
garantir transparência e
promover o seu
envolvimento e
colaboração.

9.2 - Implementar o
Plano de Melhorias de
acordo com o que está
programado.

Não existe evidência da
implementação de um
Plano de Melhorias.

Existe alguma evidência
da implementação do
Plano de Melhorias mas
as deficiências são
evidentes em termos de
finalização, âmbito da
implementação,
controles,
monitorizações,
mudanças de

Existe evidência da
implementação de um
Plano de Melhorias com
um substancial
alinhamento com o que
está programado. Os
desvios em relação ao
plano estão
documentados e
justificados. Não existem

Existe uma evidência
clara da implementação
de um Plano de
Melhorias com um
controle definido. Os
desvios em relação ao
planeado são poucos e
não prejudicam a
finalização, âmbito da
implementação,

Existe uma forte
evidência da
implementação de um
Plano de Melhorias com
um controle definido. Os
desvios em relação ao
planeado são analisados
e documentados, os
quais se destinam
claramente a contribuir
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9.º Passo - Implementar o Plano de Melhorias
Atividades

9.3 - Envolver os
colaboradores nas
diferentes ações de
melhoria para assegurar
que estes projetos
fiquem ancorados na
organização.

1

Não existe evidência do
envolvimento dos
colaboradores nas ações
de melhoria.

2

3

4

5

planeamento devido à
falta de recursos ou
mudança nas
prioridades etc.

deficiências substantivas
em termos de
finalização, âmbito da
implementação,
controles,
monitorizações,
mudanças de
planeamento devido a
falta de recursos ou
mudança nas
prioridades etc.

controles ou
monitorização, os quais
são analisados,
documentados e
justificados.

para a melhoria do plano
e assegurar que os
objetivos sejam
atingidos o melhor
possível, (finalização das
atividades, âmbito da
implementação,
controles, monitorização
etc.)

Existe alguma evidência
de envolvimento dos
colaboradores nas ações
de melhoria e de uma
tentativa para ancorar
os projetos através da
organização.

Existe evidência do
envolvimento de
colaboradores nas ações
de melhoria, não só para
a realização dos
projetos, mas também
para ancorar os projetos
através da organização.

Existe uma evidência
clara do envolvimento
de colaboradores nas
ações de melhoria não
só para a realização de
projetos, mas também
para ancorar os projetos
na organização, com a
definição do
envolvimento e das
funções desempenhadas
por diferentes partes no
acompanhamento dos
processos.

Existe uma forte
evidência do
envolvimento de
colaboradores nas ações
de melhoria não só para
a realização dos
projetos, mas também
claramente, para
ancorar os projetos na
organização com a
definição do
envolvimento e das
funções das diferentes
partes, planos para o
acompanhamento do
processo,
desdobramento de
objetivos e
responsabilidades.
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9.º Passo - Implementar o Plano de Melhorias
Atividades

1

2

3

4

5

9.4 - Definir uma
metodologia
consistente para
monitorizar e avaliar as
ações de melhoria.

Não existe evidência de
uma metodologia
definida para a
monitorização e
avaliação do Plano de
Melhorias.

Existe alguma evidência
de monitorização e
avaliação do Plano de
Melhorias, mas a
metodologia não é clara
nem consistente.

Existe evidência de
monitorização e
avaliação do Plano de
Melhorias e a
metodologia está
definida de uma forma
consistente.

Existe evidência de
monitorização e
avaliação do Plano de
Melhorias, de um modo
definido e formalizado,
com uma metodologia
clara e consistente para
as principais fases das
atividades.

Existe evidência de
monitorização e
avaliação do Plano de
Melhorias, de um modo
definido e formalizado e
com metodologia clara e
consistente para todas
as principais fases das
atividades, definindo as
responsabilidades e
envolvendo as principais
partes interessadas.

9.5 - Monitorizar de
uma forma regular a
implementação das
ações de melhoria.

Não existe evidência de
monitorização da
implementação das
ações de melhoria.

Existe alguma evidência
de monitorização da
implementação das
ações de melhoria mas
isso não garante a
monitorização das
principais fases do
processo (principais
passos intermédios,
finalização dos projetos,
verificação dos
resultados).

Existe evidência de
monitorização das
principais fases da
implementação das
ações de melhoria
(principais passos
intermédios, finalização
dos projetos, verificação
dos resultados).

Existe uma evidência
clara de monitorização
de todas as fases
relevantes da
implementação das
ações de melhoria, com
um feedback formal
sobre o progresso e
sobre os resultados
intermédios e finais.

Existe uma forte
evidência de
monitorização de todas
as fases relevantes da
implementação de ações
de melhoria, envolvendo
as principais partes
interessadas, com um
feedback formal e
comunicado sobre o
progresso e sobre os
resultados intermédios e
finais.
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Anexo 1.3 - Questionário da maturidade da organização em
matéria da TQM (Pilar 3)
Fig.20 – Pilar 3 do Processo de Feedback Externo da CAF

Pilar 1

Pilar 2

Processo de

Processo das Ações

Autoavaliação

de Melhoria

Passos 1-6 no plano

Passos 7-9 no plano

dos 10 passos

dos 10 passos

Questionário 1

Questionário 2

(Anexo 1.1)

(Anexo 1.2)

Pilar 3
Maturidade da
organização em
matéria da TQM
Questionário 3
(Anexo 1.3)
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QUESTIONÁRIO DA MATURIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM MATÉRIA DA TQM

PILAR 3
INTRODUÇÃO
Este questionário para avaliação da maturidade da organização em matéria da TQM
(Total Quality Management) baseia-se nos “Oito Princípios Fundamentais de Excelência
EFQM“ de acordo com o que está formulado na versão 2003 do Modelo de Excelência.
No contexto do Processo de Feedback Externo, o grupo de peritos da CAF transpôs estes
princípios de excelência para quatro níveis de maturidade das organizações, adaptandoos ao sector público.
ÁREAS DE AVALIAÇÃO
Cada organização deve verificar, através do preenchimento deste questionário, a
evidência dos oito princípios atrás referenciados, como primeiro passo para adquirir um
conhecimento do seu nível de maturidade TQM.
A organização deverá ainda escolher dois Princípios para avaliar com profundidade
durante a visita do Agente de Feedback Externo da CAF, tendo que ser um deles a
“Orientação para os resultados” ou “Focalização no cliente”.
Esta avaliação está relacionada com o nível de maturidade da organização como
resultado dos processos de autoavaliação e das ações de melhoria.
ESCALA DE AVALIAÇÃO
A escala de avaliação utilizada neste questionário tem quatro níveis classificativos
descritos em seguida.
0

Nível de iniciação ainda não atingido

I

Nível de iniciação

R

Nível de realização

M

Nível de maturidade

GLOSSÁRIO
Para melhor clarificação dos conceitos utilizados, por favor consulte o glossário do Guia
do Processo de Feedback Externo da CAF.
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1. Liderança e constância de propósitos
0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

O nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

MATURIDADE

Os líderes estabelecem uma
afirmação clara da missão.

Os líderes definem a visão e os
valores, que conduzem e inspiram
os colaboradores em direção à
excelência.

Os líderes demonstram capacidade
para manterem a constância do
propósito num ambiente em
mudança.

Os líderes estabelecem para a
organização uma missão* bem
definida, de acordo com a legislação
e os requisitos regulamentares, e
tendo em conta as expectativas das
partes interessadas.

Os líderes estabelecem para a
organização, a missão*, a visão e os
valores e partilham-nos com os
colaboradores.

As partes interessadas estão
confiantes na constância de
propósitos e na firmeza da
liderança.

Os dirigentes de todos os níveis são
encorajados a colocar em prática a
missão, a visão e os valores da
organização.

Os dirigentes são considerados
exemplos a serem seguidos.

* Neste caso também se enquadra a
missão definida estatutariamente na Lei
Orgânica.

A qualidade da gestão tem sido
medida, por exemplo, através da
avaliação da gestão/liderança ou
através de medições do nível de
satisfação no trabalho.
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2. Orientação para resultados
0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

O nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

MATURIDADE

A organização identifica as partes
interessadas relevantes e áreas
onde devem ser atingidos
resultados.

A organização define um conjunto
de objetivos e resultados que
deverão ser atingidos relacionados
com as necessidades das partes
interessadas relevantes.

A organização monitoriza de forma
sistemática os resultados que atinge
e utiliza-os no processo de melhoria
contínua.

Existe uma focalização no
desenvolvimento de uma cultura
orientada para os resultados.

Uma cultura orientada para os
resultados é sistematicamente
promovida na organização.

As partes interessadas estão
envolvidas no processo de fixação e
revisão de resultados e metas.

A organização identificou as
diferentes partes interessadas e
segmentou-as em diferentes
categorias.

Foi levada a cabo uma primeira
avaliação sistemática das partes
interessadas, bem como das suas
necessidades e expectativas
presentes e futuras.

A organização definiu metas de
resultados para todos os processoschave. Estas metas estão
relacionadas com a dimensão e o
planeamento das atribuições.

Foi definido, para as partes
interessadas relevantes, um
primeiro conjunto de objetivos
relacionados com áreas de
resultados.

Os colaboradores conhecem as
metas relacionadas com as suas
tarefas e processos.

Foram definidas áreas de resultados
relacionadas com a missão da
organização.

A gestão supervisiona o
desenvolvimento organizacional em
termos de metas de resultado para
os processos chave e desempenho
financeiro.
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3. Focalização no Cliente

0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

O nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

MATURIDADE

A organização focaliza-se nas
necessidades dos atuais e potenciais
cidadãos/clientes.

A organização envolve os
cidadãos/clientes na avaliação e
melhoria do seu desempenho.

A organização responde às
necessidades dos cidadãos/clientes
desenvolvendo e fornecendo
atividades, produtos e serviços.

A gestão e os colaboradores têm um
conhecimento comum de quem são
os clientes da organização e de quais
os segmentos a quem presta
serviços.
Os colaboradores entendem as
necessidades e expectativas
definidas na legislação no que diz
respeito ao serviço a prestar aos
cidadãos/clientes.

A primeira medição sistemática da
satisfação dos clientes, bem como
das suas expectativas e
necessidades foi levada a cabo e a
organização está empenhada em
implementar as respetivas ações de
melhoria.
A gestão e os colaboradores
desenvolvem e fornecem serviços
que vão de encontro às
necessidades e expectativas dos
cidadãos/clientes.

Resultados das medições da
satisfação dos cidadãos/clientes e
do diálogo com estes, são utilizados
para:
 Rever e desenvolver estratégias e
planos de ação para toda a
organização;
 Assegurar uma resposta
adequada quando algo não corre
bem (por exemplo, reclamações).
Os colaboradores têm uma ideia
multifacetada das necessidades do
cidadão/cliente, incluindo
necessidades adicionais como
aquelas que estão diretamente
relacionados com os
produtos/serviços chave (por
exemplo, transparência,
envolvimento).
Tanto a gestão como os
colaboradores evidenciam, através
do seu comportamento e atitudes,
preocupação em relação às
necessidades presentes e futuras
dos clientes.
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4. Gestão por processos e por factos
0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

O nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

MATURIDADE

Os processos são identificados e
geridos.

A implementação da estratégia e do
planeamento da organização é
facilitada e assegurada através de
processos.

Os processos são melhorados de
forma contínua em termos de
eficácia, com base na medição do
desempenho interno, bench
learning e/ou benchmarking.

Uma forma de pensar, orientada
para os processos, foi iniciada no
seio da organização.

A organização completou a
identificação de todos os processoschave.

Os processos-chave – relacionados
com as áreas de resultados
relevantes – foram identificados.

Os processos-chave têm
responsáveis claramente definidos.

A organização possui uma visão
detalhada de todos os processos
através de um sistema de
informação (incluindo processos de
gestão, operacionais e de apoio).

As metas para os processos-chave
são alinhadas com a estratégia e o
planeamento da organização.
A organização mede os resultados
dos processos-chave relacionandoos com as metas.
A organização definiu as bases para
um sistema de informação para
apoiar o processo de gestão.

Todos esses processos são
monitorizados em relação aos
resultados e melhorados de uma
forma regular.
Os colaboradores conhecem os
processos em que estão envolvidos
e as metas desses processos.
Existem procedimentos para
assegurar que as metas são
desdobradas e os resultados são
utilizados para melhorar.
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5. Desenvolvimento e envolvimento das pessoas
0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

O nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

MATURIDADE

A organização adota iniciativas para
desenvolver e envolver os
colaboradores.

A organização desenvolve
competências e envolve os
colaboradores de uma forma
estruturada para melhorar
produtos, serviços e processos.

A organização cria um ambiente de
trabalho caracterizado pela partilha
de valores e por uma cultura de
confiança, abertura, empowerment
e reconhecimento.

Um portfólio de formação é
apresentado, o qual tem em
consideração as necessidades dos
colaboradores para um maior
desenvolvimento das suas
competências.

A organização identifica e
desenvolve as competências
necessárias, preparando assim os
colaboradores para se adaptarem às
mudanças;

A organização reconhece e
recompensa os colaboradores de
forma a construir o compromisso e a
encorajar a sua lealdade à
organização.

A organização:
 proporciona diferentes tipos de
formação e desenvolve
competências;
 mede e melhora a satisfação e
motivação dos colaboradores;
 promove a mobilidade interna;
 envolve de uma forma ativa os
colaboradores na melhoria dos
produtos, serviços e processos.

A organização:
 elabora uma política de recursos
humanos, que está de acordo
com a estratégia e o
planeamento, envolvendo os
colaboradores;
 estabelece um ciclo regular no
que diz respeito ao
desenvolvimento dos
colaboradores (apreciação ,
formação e diálogo);
 envolve os colaboradores no
desenvolvimento de estratégias e
planos de ação, encorajando-os a
formularem e implementarem
ideias para a melhoria.

A organização reconhece a
importância de envolver os
colaboradores nos processos de
tomada de decisão.
Os colaboradores são encorajados a
expressar as suas opiniões sobre o
desenvolvimento organizacional.
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6. Aprendizagem, melhoria e inovação contínuas
0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

O nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

A organização aprende a partir das
suas atividades e desempenho e
procura oportunidades de
melhoria.

A organização promove a melhoria
continua através da partilha de
conhecimentos e tendo em conta as
sugestões dos colaboradores.

A organização desafia de forma
sistemática o status quo, encoraja,
aceita e integra a inovação e
compara de forma regular o seu
desempenho com o de outras
organizações.

Existe uma avaliação do
desempenho em áreas relevantes de
resultados.

No que diz respeito às melhorias, a
organização começa a incorporar os
princípios do ciclo PDCA.

A gestão iniciou um diálogo com
outras organizações para indagar
como é que elas trabalham.

A organização troca experiências
com outras organizações.

A gestão reconhece a importância
da renovação da estratégia e da
modernização para enfrentar
desafios futuros, relacionados, por
exemplo, com as necessidades dos
clientes, de recrutamento, de
manutenção e exigências políticas.

Foram iniciadas melhorias baseadas
na avaliação interna e na
observação externa.

A organização identifica
oportunidades e obstáculos à
inovação e à aprendizagem.
De uma forma regular, os
colaboradores apoiam as melhorias
contínuas, realizando, por exemplo,
autoavaliações.
A gestão encoraja os colaboradores
a responsabilizarem-se pelas ações
de melhoria.

MATURIDADE

A organização desenvolve benchlearning, interna e externamente.
Os projetos são desenvolvidos de
acordo com as fases do ciclo PDCA.
A organização utiliza métodos
criativos para desenvolver iniciativas
de melhoria que geram valor
acrescentado.
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7. Desenvolvimento de parcerias
0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

O nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

MATURIDADE

A organização identifica os seus
parceiros.

A organização estabelece parcerias,
de forma a alcançar vantagens
mútuas.

A organização gere as parcerias
numa situação win-win (ganhos
mútuos) para alcançar valor
acrescentado e para otimizar a
utilização dos recursos.

A gestão é consciente da
importância das relações externas e
das parcerias que a organização
mantém.

A gestão tem uma noção clara das
mais importantes relações externas
e parcerias e das possibilidades de
desenvolvimento destas, baseandose na identificação clara dos
benefícios mútuos.

A organização estabelece, de forma
sistemática, relações de parceria
com todos os parceiros importantes.

Estão identificadas as relações
externas e parcerias mais
importantes.
A organização estabelece diferentes
tipos de cooperação com atores
externos.

A organização está empenhada em
formalizar parcerias chave.
Os colaboradores estão conscientes
que as relações externas e as
parcerias são importantes para as
funções que desempenham.

Realizam-se com regularidade
avaliações da eficácia e eficiência
das parcerias existentes e são
implementadas melhorias.
A organização empenha-se na
procura de novos parceiros.
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8. Responsabilidade social corporativa
0
DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

O nível de iniciação
não atingido.

INICIAÇÃO

REALIZAÇÃO

MATURIDADE

A organização está consciente do
seu impacto social e ambiental.

A organização está ativamente
envolvida em atividades
relacionadas com a
responsabilidade social e a
sustentabilidade ecológica.

A organização corresponde ou
excede as maiores expectativas e
exigências da comunidade local e quando é o caso - da comunidade
global.

A organização estabelece uma
diferença entre a sua missão e a sua
responsabilidade social corporativa
enquanto instituição pública.

A organização trabalha em projetos
mutuamente benéficos sobre
questões sociais.

A gestão tem uma visão clara sobre
questões relevantes, no que diz
respeito à responsabilidade social
corporativa e os colaboradores
partilham esta visão.

A organização identifica as áreas de
impacto, em termos de questões
sociais, económicas e ecológicas e o
seu impacto nos media.

A organização começou a
implementar iniciativas que têm
impacto nas questões sociais,
económicas e ecológicas e têm
também impacto nos media.

A organização integra esta visão nos
planos de ação e na sua estratégia.
A organização promove
oportunidades e desenvolve
iniciativas para trabalhar em
projetos mutuamente benéficos
com a sociedade.
A organização avaliou a
responsabilidade social corporativa
e a sustentabilidade ecológica em
algumas áreas e os resultados foram
discutidos.
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ANEXO 2
GUIA DE PONTUAÇÃO DO FEEDBACK EXTERNO DA CAF

ANEXO 2
GUIA DE PONTUAÇÃO DO FEEDBACK EXTERNO DA CAF
Enquadramento
O objetivo deste guia é orientar os Agentes do Feedback Externo da CAF, no que diz
respeito à avaliação do nível de realização atingido neste processo, e determinar se a
organização candidata é qualificada ou não para obter a distinção “Effective CAF User”.
O guia de pontuação descreve os princípios básicos da avaliação efetuada pelo Agente de
Feedback Externo da CAF e atribui uma pontuação às organizações que aplicaram este
modelo. O objetivo da avaliação compreende três pilares:
 Avaliação do processo de autoavaliação, que engloba os primeiros seis dos dez
passos enunciados no capítulo “Linhas de Orientação para melhorar as organizações
através da CAF” da versão CAF 2006 (não se refere à avaliação das pontuações
atribuídas no âmbito do processo de autoavaliação).
 Avaliação do processo das ações de melhoria, que compreende os passos sete a
nove, definidos no capítulo “Linhas de Orientação para melhorar as organizações
através da CAF” da versão CAF 2006 (não é uma avaliação dos resultados das ações
de melhoria).
 Avaliação da maturidade da organização em matéria da TQM, através da verificação
do nível de maturidade que atingiu como resultado do processo de autoavaliação e
dos planos de ação que implementou. A avaliação da maturidade, no que diz respeito
aos valores TQM, é baseada nos oito princípios da Excelência (o âmbito mais
alargado da excelência).
Os questionários preenchidos, pela entidade candidata, englobam estes pilares e servem
de referência para a avaliação efetuada pelos Agentes de Feedback Externo da CAF. Cada
um destes pilares será pontuado através de uma escala de avaliação apropriada (ver
capítulo 2) e os pilares possuem perfis de pontuação específicos (perfis que estão
concebidos para a organização obter a distinção – ver capítulo 3).
O capítulo seguinte (metodologia de pontuação) definirá os princípios básicos, no que diz
respeito à pontuação atribuída pelos Agentes de Feedback Externo da CAF.

1. METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO
O principal objetivo deste processo é servir como referência para o fornecimento
sistemático de Feedback Externo aos utilizadores da CAF que o requeiram. Os
procedimentos de avaliação e exame, durante a visita ao local, devem ser realizados num
clima de abertura e respeito que incentive a aprendizagem e o diálogo. O Agente de
Feedback Externo da CAF deve comportar-se para que a visita não seja interpretada
apenas como um mecanismo de recolha de evidências, mas antes uma possibilidade de
discussão e feedback.
O Feedback Externo da CAF deve ser suficientemente flexível para lidar com vários tipos
de organização em termos de complexidade e tamanho. As ações descritas nos três
pilares e a sua correlação com as pontuações não devem ser consideradas como uma lista
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de verificação, mas antes como orientações. Para além das ações aqui descritas, outras
que não estão aqui incluídas poderão ser consideradas apropriadas para certas
organizações. Isto significa que a pontuação não deve ser interpretada como um exercício
mecânico, devendo ser baseada tanto na impressão global da instituição, quando a visita
ao local tiver sido concluída, como nas várias evidências reunidas no que diz respeito aos
passos, ações e mudanças específicas.

1.1 - Evidências
Os questionários, uma vez respondidos pela organização candidata, constituem uma das
referências mais importantes para o Agente de Feedback Externo da CAF.
As evidências recolhidas durante a visita ao local e através dos testemunhos escritos
atestam se a autodescrição evidenciada no questionário apresenta uma avaliação correta
das organizações que aplicaram a CAF.
As evidências serão recolhidas através de entrevistas e sessões de trabalho com todas as
partes interessadas relevantes (internas) da organização e através de vários testemunhos
escritos.
A distinção “Effective CAF User” constitui um reconhecimento para os utilizadores da CAF
com pouca experiência. Visto que este processo deve ser capaz de englobar utilizadores
“iniciantes”, a quantidade de evidências escritas é muitas vezes limitada quando
comparada com outros reconhecimentos e prémios.
Os documentos escritos incluem relatório(s) de autoavaliação, planos de melhoria e
outros documentos relevantes.
É importante enfatizar que a “evidência” não tem que ser sempre materializada de forma
escrita, podem ser também entrevistas, opiniões das partes interessadas ou uma
comparação de afirmações produzidas por diferentes grupos. Em segundo lugar, não é
suposto a organização preparar novos testemunhos escritos no processo de Feedback
Externo da CAF; a avaliação deve, sempre que possível, utilizar materiais que já estão
disponíveis.

1.2 - Pontuação
As organizações são pontuadas de acordo com escalas de avaliação (ver o capítulo 2 deste
guia de pontuação). Um sistema sofisticado de pontuação – como, por exemplo, o RADAR
no Esquema de Reconhecimento da Excelência - ainda não foi desenvolvido porque o
processo de Feedback Externo da CAF destina-se a utilizadores da CAF que estão a iniciar
o seu percurso em direção ao desenvolvimento da gestão pela qualidade de forma
integrada e sistemática. Nesta fase, a maior parte das instituições não dispõem de muitas
evidências escritas que apoiem esta forma mais avançada de avaliação.
O PEF reconhece a capacidade que a organização tem para desenvolver um processo de
autoavaliação eficaz e bem planeado, que aumente a sua consciência quanto aos
princípios fundamentais para ser excelente. Com um sistema de pontuação mais
sofisticado, correr-se-ia o risco de desviar as atenções do diálogo entre os Agentes de
Feedback e a organização, no que diz respeito a questões importantes e lições
aprendidas, para uma discussão mais focada na recolha de factos para apoiar a avaliação.
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1.2.1 - Pontuação do processo de autoavaliação e ações de melhoria (Pilares 1-2)
Em vez de uma ferramenta de pontuação, são disponibilizados alguns princípios básicos
para orientarem o Agente de Feedback Externo da CAF. Para decidir se um determinado
passo deve ser avaliado como aceitável (3) ou satisfatório (4), por exemplo, o Agente de
Feedback Externo da CAF deve utilizar o ciclo PDCA como linha de orientação.
Em relação a cada um dos passos, o Agente de Feedback Externo da CAF deve considerar
se a instituição planeou, executou, reviu e ajustou as ações, onde se revelasse razoável,
de uma forma eficaz.
Questões importantes, a ter em conta, poderão ser:
 a organização candidata planeou o Passo de forma eficaz e incluiu questões e
contingências relevantes?
 o Passo foi desenvolvido e implementado de acordo com o plano? Se assim não
foi, as mudanças em relação à implementação foram razoáveis e apoiadas em
sólidos argumentos?
 a organização, caso se tenha revelado apropriado para o Passo, verificou se a
abordagem escolhida alcançou os resultados pretendidos?
 e finalmente, a organização ajustou as ações durante o processo ou planos, a fim
de mudar a abordagem na próxima autoavaliação, com base nas verificações e
lições aprendidas?
O PDCA não deve ser utilizado como um instrumento de pontuação, mas como uma
estrutura para reflexão no que diz respeito ao planeamento e implementação do
processo de autoavaliação e ações de melhoria. O Agente de Feedback Externo da CAF
não deve, contudo, efetuar uma avaliação mecânica das atividades individuais para todos
os aspetos do PDCA, por exemplo, atribuindo apenas a classificação de “aceitável” a uma
atividade “satisfatória” só porque as fases de check (rever) e act (ajustar) não foram
efetuadas. Por outras palavras, nem todas as atividades requerem, por exemplo, revisões
e ajustamentos para que lhes seja atribuída a avaliação de “satisfatória”.
Os questionários, uma vez respondidos pela organização candidata, constituem uma das
principais referências para o Agente de Feedback Externo da CAF atribuir a pontuação. Os
dois primeiros pilares (processo de autoavaliação e processo das ações de melhoria) são
pontuados ao nível dos nove passos e não das 35 atividades subjacentes. Os Agentes de
Feedback Externo da CAF são assim convidados a utilizar os questionários como um
quadro para atribuírem as pontuações, dando às atividades individuais uma classificação
e verificando posteriormente como essas classificações posicionam a organização ao nível
dos nove passos (ver capítulo 3 deste guia de pontuação).
1.2.2 - Pontuação dos valores da TQM (Pilar 3)
Para apoiar a atribuição de pontuação da maturidade, o questionário disponibiliza um
conjunto de exemplos que indicam várias ações que correspondem a diferentes níveis
de maturidade (ver capítulo 3 deste guia de pontuação). Mais uma vez, se enfatiza que
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os exemplos são meramente indicativos e que o contexto e o tipo de organização é que
irão determinar a quantidade e quais as ações apropriadas para alcançar diferentes
níveis de maturidade.
Para conseguir obter a distinção “Effective CAF User ” a organização deve atingir no
mínimo o nível de iniciação em todos os oito Princípios de Excelência. Não é possível
discutir, em profundidade, todos os oitos princípios durante a visita à organização,
devendo o Agente de Feedback Externo da CAF focar-se apenas nos dois princípios
escolhidos previamente pela organização candidata, para um exame e feedback mais
detalhado.
O questionário sobre a maturidade TQM, respondido pela organização candidata, serve
de referência principal ao Agente de Feedback Externo da CAF. Para além do
questionário do Pilar 3, o Agente de Feedback Externo da CAF examina o(s) relatório(s)
de autoavaliação e plano(s) de melhoria(s) para efetuar uma avaliação global do nível de
maturidade atingido em relação aos oito princípios. O objetivo é decidir se os referidos
documentos evidenciam se as ações estão já implementadas ou ainda em fase de
estudo, sendo deste modo possível avaliar se o primeiro nível de maturidade foi
alcançado. Os Agentes de Feedback Externo da CAF podem também incluir outros
Princípios, durante as entrevistas na visita à organização, se subsistirem dúvidas quanto
ao nível de maturidade que a instituição atingiu.

2. ESCALAS DE AVALIAÇÃO
2.1 - Escalas de avaliação para o processo de autoavaliação e ações de melhoria
(Pilares 1-2)
O processo de autoavaliação e ações de melhoria são avaliados através da mesma escala
de avaliação de 1 a 5 pontos.
A escala de avaliação possui cinco níveis.
1

= As atividades foram desenvolvidas de forma muito limitada

2

= As atividades foram desenvolvidas de forma limitada

3

= As atividades foram desenvolvidas de forma aceitável

4

= As atividades foram desenvolvidas de forma satisfatória

5

= As atividades foram desenvolvidas de forma excelente

O que é examinado é a forma como a autoavaliação e o processo de melhoria foram
planeados, desenvolvidos, revistos e ajustados. A avaliação não considera as pontuações
atribuídas no processo de autoavaliação (por exemplo avaliação-PDCA das ações
realizadas no âmbito de cada subcritério do modelo CAF) e não examina os resultados das
ações de melhoria.
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Todos os passos em ambos os pilares (Passos 1 a 9) devem ser avaliados pelo Agente de
Feedback Externo da CAF.
2.2 - Escalas de avaliação para os valores TQM (Pilar 3)
A avaliação dos valores TQM refere-se ao nível de maturidade alcançado pela organização
como resultado dos processos de autoavaliação e de melhoria. Os valores TQM
correspondem aos oito Princípios da Excelência.
A escala de avaliação possui quatro níveis
0

= Nível de iniciação não atingido

I

= Nível de iniciação

R

= Nível de realização

M

= Nível de maturidade

A avaliação da maturidade TQM determina até que ponto a organização foi bem sucedida
na implementação dos valores de desenvolvimento holístico da qualidade através da
autoavaliação e do processo das ações de melhoria. Deste modo, o objetivo não é avaliar
os resultados reais das atividades de melhoria e a qualidade destes, mas antes avaliar se a
autoavaliação mudou os valores básicos no que diz respeito ao desenvolvimento da
qualidade na instituição.
A organização candidata escolhe dois Princípios, a partir dos oito Princípios de Excelência,
para serem avaliados em profundidade durante a visita ao local (um dos quais deve ser
“Focalização no cliente” ou “Orientação para resultados”).

3. PERFIS DE PONTUAÇÃO
3.1 - Perfil de pontuação para o processo de autoavaliação e ações de melhoria
(Pilares 1-2)
Estes perfis de pontuação incluem:
 avaliação do processo de autoavaliação que inclui os primeiros seis dos dez passos
enunciados nas “Linhas de Orientação para melhorar as organizações através da CAF”
(não é uma avaliação das pontuações atribuídas no processo de autoavaliação).
 avaliação do planeamento e processo de melhoria, que inclui os passos 7, 8 e 9
enunciados nas “Linhas de Orientação para melhorar as organizações através da CAF”
(não é uma avaliação dos resultados das ações de melhoria).
A avaliação efetuada pelo Agente de Feedback Externo da CAF será baseada em
evidências recolhidas através de entrevistas feitas aos diferentes grupos no seu local de
trabalho, relatório(s) de autoavaliação, plano de melhorias e outros documentos
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relevantes. Uma pontuação de 1 a 5 pontos é atribuída a cada um dos nove passos. Todos
os passos devem ser avaliados pelo Agente de Feedback Externo da CAF.
Para obter a distinção, os requisitos mínimos são os seguintes:
 o total da pontuação, resultante da avaliação dos Pilares 1 e 2 deve perfazer pelo
menos 28 pontos.
 o resultado total da pontuação de cada passo é encontrado através da média
aritmética dos valores das respetivas atividades.
 os passos 1, 5 e 9 devem obter pelo menos uma avaliação satisfatória isto é, devem
alcançar uma pontuação mínima de quatro pontos.

Perfil de pontuação Pilar 1

1

2

3

4

5

1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação
2.º Passo - Divulgar o projeto de autoavaliação
3.º Passo - Criar uma ou mais equipas de autoavaliação
4.º Passo - Organizar a formação
5.º Passo - Realizar a autoavaliação
6.º Passo - Elaborar um relatório que descreva os resultados da
autoavaliação
Perfil de pontuação Pilar 2
7.º Passo - Elaborar o plano de melhorias, baseado no relatório de
autoavaliação aprovado
8.º Passo - Divulgar o plano de melhorias
9.º Passo - Implementar o plano de melhorias

Mínimo de pontuação requerida (incluindo 3 passos com 4) = 28

O Agente de Feedback Externo da CAF pode optar por utilizar o questionário como uma
referência para a pontuação, atribuindo às atividades individuais uma classificação e
verificar se esta altera a pontuação atribuída ao nível dos nove passos. A decisão final da
organização obter a distinção “Effective CAF User” é baseada na pontuação obtida nos
nove passos e não nas atividades individuais.
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O perfil de pontuação é assinalado a cinzento nos passos 1, 5 e 9, em relação aos quais a
organização tem obter uma classificação mínima de 4. A pontuação é atribuída aos nove
passos (circundada a vermelho no questionário) e não às atividades individuais de cada
passo.
O total da pontuação obtida na avaliação dos nove passos nos Pilares 1 e 2 deve perfazer
no mínimo 28 pontos.

Processo de autoavaliação (Pilar 1)

1

2

3

4

5

1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
1.1 - Assegurar a existência de um compromisso e
responsabilização por parte da gestão para iniciar o processo.
1.2 - Assegurar a existência de uma decisão clara por parte da
gestão no sentido da realização da AA.
1.3 - Definir o planeamento do processo de AA e ações
subsequentes.
1.4 - Designar um líder do processo de AA com um elevado
conhecimento da organização ou criar uma Comissão de AA, por si
liderada.
1.5 - Escolher o sistema de pontuação da CAF a ser utilizado.
1.6 - Atribuir recursos para a AA e definir as prioridades de
distribuição dos mesmos.
Processo de autoavaliação - Total da pontuação do 1.º Passo:
2.º passo – Divulgar o projeto de autoavaliação
2.1 - Definir um plano de comunicação que inclua os benefícios
expectáveis, os objetivos e as atividades da AA.
2.2 - Implementar o plano de comunicação utilizando diferentes
ferramentas.
2.3 - Comunicar com todas as partes interessadas, durante as
diferentes fases do processo de AA, e estimular o envolvimento na
AA dos dirigentes de topo, dirigentes intermédios e colaboradores.
Processo de autoavaliação - Total da pontuação do 2.º Passo:
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Processo de autoavaliação (Pilar 1)

1

2

3

4

5

3.º Passo – Criar uma ou mais equipas de autoavaliação
3.1 - Decidir se é necessária a criação de uma ou mais equipas de
AA, definir o seu número, criá-las e organizá-las (escolhendo o seu
líder e atribuindo responsabilidades a cada um dos membros).
3.2 - Decidir se o dirigente ou dirigentes deverão ou não fazer parte
da(s) equipa(s) de AA.
3.3 - Selecionar os membros da(s) equipa(s) de AA com base em
critérios específicos, tais como o seu conhecimento da
organização, as suas qualificações e a sua representatividade.
Processo de autoavaliação - Total da pontuação do 3º Passo:
4.º Passo – Organizar a formação
4.1 - Organizar ações de informação/formação para os líderes e
gestores (dirigentes de topo e dirigentes intermédios) de forma a
promover a responsabilização e o compromisso.
4.2 - Preparar um plano para todas ações de formação da(s)
equipa(s) de AA.
4.3 - Assegurar formação aos membros da (s) equipa(s) de AA.
Processo de autoavaliação - Total da pontuação do 4.º Passo:
5.º Passo – Realizar a autoavaliação
5.1 - Reunir documentos e informação relevante para a
autoavaliação e disponibiliza-los a todas a(s) equipa(s) de AA.
5.2 - Os membros da(s) equipa(s) de AA identificam os pontos
fortes e áreas a melhorar e pontuam cada um dos subcritérios da
CAF.
5.3 - O líder da equipa recolhe os contributos individuais e prepara
a reunião de consenso, assegurando que estão reunidas as
condições para o seu sucesso.
5.4 - A equipa de AA alcança o consenso sobre os pontos fortes, as
áreas a melhorar e a pontuação de cada subcritério.
Processo de autoavaliação - Total da pontuação do 5.º Passo:
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Processo de autoavaliação (Pilar 1)

1

2

3

4

5

3

4

5

6.º Passo – Elaborar um relatório que descreva os resultados da autoavaliação
6.1 - Elaborar um relatório final contendo os seguintes elementos
para cada subcritério:
- pontos fortes
- áreas a melhorar
- pontuação
6.2 - Apresentar o relatório final à gestão de topo da organização.
6.3 - Comunicar os resultados principais aos colaboradores da
organização e outras partes interessadas (PI) relevantes.
Processo de autoavaliação - Total da pontuação do 6.º Passo:

Plano de melhorias (Pilar 2)

1

2

7.º Passo – Elaborar um plano de melhorias, baseado no relatório de autoavaliação aprovado
7.1 - Recolher todas as propostas para ações de melhoria (incluindo
as ideias formuladas durante a AA).
7.2 - Priorizar as ações de melhoria segundo a sua eficácia e a sua
capacidade de implementação na organização.
7.3 - Definir um plano estruturado para as ações de melhoria
selecionadas baseadas no ciclo PDCA (Planear – Executar – Rever Ajustar).
7.4 - Estabelecer formas de medir o desempenho das ações e
resultados.
7.5 - Integrar o plano de ação no processo de planeamento
estratégico.
Plano de melhorias - Total da pontuação do 7.º Passo:
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Plano de melhorias (Pilar 2)

1

2

3

4

5

8.º Passo – Divulgar o plano de melhorias
8.1 - Definir um plano de comunicação das ações de melhoria –
com informação adequada, veiculada por meio de comunicação
apropriado ao grupo alvo e dirigida a todas as partes interessadas.
8.2 - Implementar o plano de comunicação das ações de melhoria.
8.3 - Informar regularmente as partes interessadas relevantes –
especialmente os colaboradores da organização – sobre o estado
atual e os progressos do Plano de Melhorias, incluindo avaliações e
experiências.
Plano de melhorias - Total da pontuação do 8.º Passo:
9.º Passo – Implementar o plano de melhorias
9.1 - Definir um compromisso assumido para a realização de
programas e projetos de melhoria e assegurar transparência na
delegação de tarefas e responsabilidades.
9.2 - Implementar o plano de melhorias de acordo com o que está
programado.
9.3 - Envolver os colaboradores nas diferentes ações de melhoria
para assegurar que estes projetos fiquem ancorados na
organização.
9.4 - Definir uma metodologia consistente para monitorizar e
avaliar as ações de melhoria.
9.5 - Monitorizar de uma forma regular a implementação das ações
de melhoria.
Plano de melhorias - Total da pontuação do 9.º Passo:

3.2 - Perfis de pontuação dos valores TQM (Pilar 3)
Estes perfis de pontuação englobam:


Avaliação da organização através do exame do nível de maturidade TQM atingido
como resultado do processo de autoavaliação e do plano de melhorias que
implementou. A avaliação da maturidade, no que diz respeito aos valores da
TQM, é baseada nos oito Princípios da Excelência (o âmbito mais alargado da
excelência).
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Os oito princípios serão examinados de forma breve. Os dois princípios
escolhidos pela organização candidata serão avaliados sistematicamente em
profundidade durante a visita do Agente (um dos princípios deverá ser
“Focalização no Cliente” ou “Orientação para Resultados”).
A atribuição de uma pontuação, a cada um dos oitos Princípios da Excelência,
para ilustrar o nível de maturidade TQM atingido (iniciação, realização e
maturidade).
Como requisito mínimo para obter a distinção “Effective CAF User”, deve ser
atingido o nível de iniciação (I) em todos os oito Princípios da Excelência.

A avaliação efetuada pelo Agente de Feedback Externo da CAF será baseada em
evidências recolhidas nas entrevistas a diferentes grupos, no seu local de trabalho. As
entrevistas examinam se e em que medida o processo de autoavaliação determinou
mudanças positivas e se o nível de maturidade foi atingido no que diz respeito aos oitos
Princípios de Excelência.
Os oito Princípios da Excelência serão examinados de forma breve, contudo os dois
princípios escolhidos pela organização candidata serão avaliados em profundidade
durante a visita (um dos princípios deverá ser “Focalização no Cliente” ou “Orientação
para Resultados”).

OITO PRINCÍPIOS DE EXCELÊNCIA

Nível de Maturidade
0

I

R

M

1. Liderança e constância de propósitos
2. Orientação para os resultados
3. Focalização no cliente
4. Gestão por processos e factos
5. Desenvolvimento e envolvimento de pessoas
6. Aprendizagem, inovação e melhoria contínuas
7. Desenvolvimento de parcerias
8. Responsabilidade social corporativa

Para apoiar o processo de autoavaliação e exame dos oito princípios da Excelência, por
parte do Agente de Feedback Externo da CAF, foram incluídos no questionário exemplos
descrevendo o nível. Os exemplos devem ser considerados como uma orientação para o
Agente de Feedback Externo efetuar o exame dos oito princípios. Para uma descrição
detalhada dos princípios, consultar o questionário da maturidade da organização em
matéria da TQM (Anexo 1.3).
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ANEXO 3
MODELO DO RELATÓRIO DE FEEDBACK EXTERNO DA CAF

ANEXO 3 – MODELO DO RELATÓRIO DE FEEDBACK EXTERNO DA CAF

[MODELO DO RELATÓRIO de FEEDBACK EXTERNO DA CAF]

RELATÓRIO DE FEEDBACK EXTERNO DA CAF
“Effective CAF User” (Utilizador Eficaz da CAF)

[Nome da organização]
[Data]

Agentes do CAF External Feedback
[Nome do Agente], [organização]
[Nome do Agente], [organização]
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RELATÓRIO DE FEEDBACK

Nome da organização:

Morada:

Interlocutor/responsável:

Telefone:

Fax:

Endereço de e-mail:

Data do relatório de feedback:

Data da visita:

Agente(s) de Feedback Externo da CAF:
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SECÇÃO 1: Comentários Gerais

TEMAS PRINCIPAIS NO RELATÓRIO:

[Descrever em ½ página os temas principais do relatório de feedback].

PONTOS FORTES IDENTIFICADOS:


[Indicar 3-4 conclusões sobre os pontos fortes-chave].

ÁREAS CHAVE PARA MELHORIA:


[Indicar 3-4 conclusões sobre as áreas-chave a melhorar].

RECOMENDAÇÕES PRINCIPAIS:


[Indicar ½-1 página com as principais recomendações].

A distinção foi obtida

□

A distinção não foi obtida

□
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SECÇÃO 2: Feedback sobre o processo de autoavaliação
Comentários gerais sobre o processo de autoavaliação:
1.º Passo – Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas para melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas:
De forma muito
limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

□

De forma
satisfatória

De forma
excelente

□

□

De forma
excelente

□

□

De forma
excelente

□

□

2.º Passo – Divulgar o projeto de autoavaliação
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas:
De forma muito
limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

□

De forma
satisfatória

3.º Passo – Criar uma ou mais equipa(s) de autoavaliação
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas:
De forma muito
limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

□

De forma
satisfatória
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4.º Passo – Organizar a formação
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas :
De forma muito
limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

□

De forma
satisfatória

□

De forma
satisfatória

□

De forma
excelente

□

□

De forma
excelente

□

5º Passo – Realizar a autoavaliação
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas:
De forma muito
limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

6º Passo – Elaborar um relatório que descreva os resultados da autoavaliação
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas:
De forma muito
limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

□

De forma
satisfatória

□

De forma
excelente

□
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SECÇÃO 3: Feedback sobre o processo das ações de melhoria
Comentários gerais sobre o plano de melhorias:
7º Passo – Elaborar um plano de melhorias, baseado no relatório de autoavaliação
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas:
De forma
muito limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

□

De forma
satisfatória

□

De forma
satisfatória

□

De forma
excelente

□

□

De forma
excelente

□

□

De forma
excelente

□

8º Passo – Divulgar o plano de melhorias
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas:
De forma
muito limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

9º Passo – Implementar o plano de melhorias
Pontos fortes


[Indicar pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar áreas de melhoria]

As atividades foram desenvolvidas:
De forma
muito limitada

□

De forma
limitada

□

De forma
aceitável

□

De forma
satisfatória

95

SECÇÃO 4: Feedback sobre a maturidade da organização em matéria da TQM

[Indicar o primeiro Princípio da Excelência que foi escolhido pela instituição]
Pontos fortes


[Indicar 2 a 4 pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar 2 a 4 áreas de melhoria]

A organização: Não atingiu o nível Atingiu o nível Atingiu o nível de Atingiu o nível de
de iniciação
de iniciação
realização
maturidade

□

□

□

□

[Indicar o segundo Princípio da Excelência que foi escolhido pela instituição]
Pontos fortes


[Indicar 2 a 4 pontos fortes]

Áreas de melhoria


[Indicar 2 a 4 áreas de melhoria]

A organização: Não atingiu o nível Atingiu o nível Atingiu o nível de Atingiu o nível de
de iniciação
de iniciação
realização
maturidade

□

□

□

□
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SECÇÃO 5: Perfil de pontuação

Perfil de pontuação (Pilares 1 e 2)

1

2

3

4

5

1.º Passo - Decidir como organizar e planear a autoavaliação (AA)
2.º Passo - Divulgar o projeto de autoavaliação
3.º Passo - Criar uma ou mais equipas de autoavaliação (AA)
4.º Passo - Organizar a formação
5.º Passo - Realizar a autoavaliação
6.º Passo - Elaborar um relatório que descreva os resultados da
autoavaliação

7.º Passo - Elaborar o plano de melhorias, baseado no relatório de
autoavaliação
8.º Passo - Divulgar o plano de melhorias
9.º Passo - Implementar o plano de melhorias

Pontuação mínima necessária (incluindo os 3 passos com 4) = 28

Pontuação = [Indicar
pontuação]
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Nível de maturidade
8 - Princípios da Excelência (Pilar 3)
O
1.

I

R

M

Liderança e constância de propósitos

2. Orientação para resultados
3.

Focalização no cliente

4. Gestão por processos e factos
5. Desenvolvimento e envolvimento das pessoas
6. Aprendizagem, inovação e melhoria contínuas
7. Desenvolvimento de parcerias
8. Responsabilidade social corporativa

Em todos os oito Princípios a organização deve atingir pelo menos o nível de iniciação (I)

A distinção foi obtida

□

A distinção não foi obtida

□
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ANEXO 4
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ANEXO 4 - FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Caracterização da organização candidata:

Nome (Organização/Departamento):
Morada:
Pessoa de contacto:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Website:
Data:

O modelo CAF foi aplicado em 20 ..… (Ano)

□ A CAF foi implementada em toda a organização.
□

A CAF foi implementada numa parte da organização. Especificar:___________________

________________________________________________________________________________
O relatório de autoavaliação da CAF foi concluído e entregue à direção em (dd/mm/aaaa).
Ter em atenção que a candidatura deve ser efetuada entre 6 a 12 meses, após ter sido realizada a
autoavaliação com base na CAF e o respetivo relatório de autoavaliação concluído e entregue.
Registo como Utilizador CAF

□ A organização (ou departamento) está registada como Utilizadora da CAF na base de dados
europeia dos Utilizadores da CAF (URL: http://caf.eipa.eu/3/98/)
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Assinatura da direção de topo da organização:

Nome:

___________________________________________________________

Cargo:

___________________________________________________________

Local, Data

__________, ______________

Assinatura

__________________________

Esta assinatura atesta a veracidade das afirmações aqui produzidas e confirma que está de acordo
com os termos e condições da candidatura.
O formulário deve ser assinado e enviado para o endereço electrónico caf@dgaep.gov.pt.
Nota: Caso não exista assinatura electrónica o documento pode ser digitalizado.
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ANEXO 5
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DE FEEDBACK EXTERNO
DA CAF: NÚCLEO COMUM

ANEXO 5 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DE FEEDBACK
EXTERNO DA CAF: NÚCLEO COMUM
Parte 1: Common Assessment Framework (CAF)
1. História e contexto europeu da CAF
2. Principais características do modelo CAF (critérios e subcritérios)
3. Processo de aplicação da CAF
Parte 2: Processo do Feedback Externo da CAF: filosofia e sistema
1. Filosofia, exigências e ambições
2. Processo de Feedback Externo da CAF (diferentes passos e responsabilidades e
funções específicas dos Agentes de Feedback)
3. Principais características e pilares do Processo Feedback Externo da CAF
Parte 3: Como avaliar - aplicação do Feedback Externo da CAF
1. Apresentação dos diferentes questionários e guias de pontuação (teoria)
2. Aprender a realizar uma análise da documentação
3. Utilizar os diferentes guias de pontuação num caso específico (exercício)
4. A visita ao local (organização)
o Preparação da visita
o Realização da visita
o Elaboração de um breve relatório no final da visita
Parte 4: Perfil do Agente de Feedback Externo da CAF
1. Apresentação das funções, competências e código de conduta do Agente de
Feedback Externo da CAF
Parte 5: Reportar e dar feedback à organização
1. Enquadramento teórico sobre os relatórios e o feedback (em linha com os
objetivos do Feedback Externo da CAF e o Código de Conduta)
2. Exercício sobre relatórios e o feedback/ jogo de interpretação de personagens
(role play)
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ANEXO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ORGANIZADOR NACIONAL (ON)

ANEXO 6 - IDENTIFICAÇÃO DO ORGANIZADOR NACIONAL (ON)

Nome

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP)

Logótipo

Teresa Ganhão/Cristina Evaristo
Responsáveis

Departamento de Investigação, Relações Internacionais e
Comunicação (DIRIC)

Morada

Praça do Comércio, Ala Oriental, 2.º Piso
1149-005 Lisboa

E-mail

caf@dgaep.gov.pt

URL

www.caf.dgaep.gov.pt

Telefone

+351 213 915 300

Fax

+351 213 900 148
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ANEXO 7
EXEMPLO DO DIPLOMA DE “EFFECTIVE CAF USER”

ANEXO 7 - EXEMPLO DO DIPLOMA DE “EFFECTIVE CAF USER”
(UTILIZADOR EFICAZ DA CAF)
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ANEXO 8
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO EUPAN E EFQM ®

ANEXO 8 - MEMORANDO DE ENTENDIMENTO EUPAN E EFQM ®
Pretende-se com este Memorando definir a futura cooperação entre a Rede Europeia de
Administrações Públicas (EUPAN) e os respetivos Estados Membros, representados pelo
Grupo dos Serviços Públicos Inovadores (IPSG), por um lado, e a EFQM, por outro lado, no
futuro desenvolvimento e implementação da Common Assessment Framework (CAF) no
Sector Público Europeu.
A Rede Europeia de Administrações Públicas (EUPAN) e a EFQM têm trabalhado em estreita
colaboração desde finais de 1990, no desenvolvimento e implementação de uma ferramenta
da Gestão da Qualidade Total para o Sector Público Europeu. O IPSG, como um dos grupos
de trabalho da EUPAN, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do
modelo CAF, investindo muitos esforços na divulgação e apoio à utilização deste modelo,
com o suporte da maioria dos Estados Membros. O Centro de Recursos CAF, constituído em
2011, no Instituto Europeu de Administração Pública (EIPA) foi criado para apoiar os Estados
Membros na disseminação e aplicação da CAF. Desde o início, a EFQM tem sido um dos
principais fundadores e colaboradores do IPSG e da rede de peritos da CAF. Os 1700
utilizadores da CAF, que estavam registados na Base de Dados europeia, no princípio de
2009, demonstra o sucesso destes esforços.
Após a implementação da CAF, os utilizadores querem agora ver os seus esforços
reconhecidos através de uma avaliação independente. A fim de desenvolver uma
abordagem consistente para uma avaliação independente, foram desenvolvidos pelo IPSG,
em estreita colaboração com a EFQM, os conceitos do PEF (Process for External
Feedback/Processo de Feedback Externo da CAF) e a distinção de “Effective CAF
User”/Utilizador Eficaz da CAF. A participação dos utilizadores CAF nos Níveis de Excelência
EFQM constitui uma opção válida e deve ser encarada como uma oportunidade a
empreender de forma voluntária, contudo isto não exclui outras possibilidades.
Através deste memorando de entendimento, pretende-se definir os princípios, funções e
responsabilidades da EFQM e dos Estados Membros da União Europeia, representados nesta
matéria pelo IPSG.
■ EFQM e IPSG comprometem-se a apresentar uma política comum quanto ao
posicionamento dos modelos da CAF e EFQM na perspetiva dos seus utilizadores. O que
assegurará uma abordagem consistente e fiável para apoiar o seu caminho em direção à
Excelência.
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■ EFQM e IPSG estão dispostos a manter uma estreita colaboração, assente no
respeito mútuo e reconhecimento de competências e capacidades de cada um e a
trabalharem em conjunto para desenvolverem o PEF e a distinção “Effective CAF User” como
um instrumento sólido e sustentável.
■ O Processo de Feedback Externo da CAF (PEF) foi desenvolvido para fornecer, aos
utilizadores da CAF, um feedback qualitativo sobre a aplicação do modelo. Reconhece os
esforços efetuados pela organização para fomentar uma cultura de desenvolvimento da
qualidade através da utilização da CAF.
■ O PEF facilita a participação dos utilizadores CAF nos Níveis de Excelência EFQM,
uma vez que as organizações que obtiveram a distinção “Effective CAF User” podem
demonstrar que efetuaram um processo de autoavaliação fiável e que dispõem de um plano
de ação eficaz.
■ A EFQM definirá os requisitos necessários para a candidatura dos utilizadores da
CAF ao nível da Excelência EFQM: “Recognised for Excellence” (R4E), em colaboração com
IPSG.
■ O Relatório de Feedback, que confirma a aplicação eficaz da CAF, mencionará a
possibilidade de se candidatarem aos Níveis de Excelência da EFQM.
■ Os avaliadores da EFQM são candidatos valiosos à função de Agentes de Feedback
Externo no PEF, bem como os peritos em CAF oriundos das administrações públicas. Ambos
os grupos necessitarão de formação adicional sobre o modelo CAF e sobre o processo PEF,
com base numa estrutura comum definida a nível europeu e nacional.
■ Será feita referência à EFQM sempre que os conteúdos/informações/materiais
relacionados com a EFQM forem utilizados, em conformidade com as práticas comuns da
propriedade intelectual.
■ Será incluído um módulo sobre a relação entre a distinção “Effective CAF User” e os
Níveis de Excelência da EFQM, em especial o Committed to Excellence, no programa de
formação dos Agentes de Feedback Externo. O módulo será definido e atualizado em
colaboração com a EFQM.
■ É preciso estabelecer e desenvolver-se uma política sobre a utilização de logótipos,
até 15 e 16 de outubro de 2009 (Evento Europeu dos utilizadores da CAF).
■ Os parceiros lançarão iniciativas de promoção e comunicação conjuntas para
promover e implementar o PEF.
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■ Os parceiros concordam em se reunir, o mais tardar na primeira semana de
dezembro de 2010, para avaliar o estado da cooperação e para fazer ajustes e alterações a
este memorando, caso ambos considerem necessário ou útil para atingirem os objetivos
comuns.
Bruxelas, segunda-feira, 17 de março de 2009.

111

