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A comunidade europeia 
da CAF cresceu de 288 
utilizadores em 2005 
(registados na BD/EIPA) 
para 3122 organizações 
registadas em 2021

Fonte: CAF Challenges to Promote 
Public Sector Capacity, DGAEP

Utilizadores da 
CAF - UE



Utilizadores da CAF - PT



O que é a CAF?

• Common Assessment Framework (CAF) é um modelo 
europeu que visa melhorar a qualidade e a gestão das 
organizações do sector público através de autoavaliação

– é um modelo de autoavaliação  através do qual uma organização 
procede a um diagnóstico das suas atividades e resultados com base 
em evidências

– é um modelo de gestão  / quadro de referência para elaborar planos 
de melhoria 

• 5 versões/atualizações do modelo: CAF 2000; CAF 2002; CAF 
2006; CAF 2013; CAF 2020



Vantagens da CAF

• Modelo específico para o setor público 

• Abordagem TQM/Princípios da Excelência da EFQM/Integra os 
princípios e valores europeus para a gestão pública 

• Promove um cultura de consenso, abertura, transparência e 
envolvimento

• Mobiliza a organização para a melhoria contínua

• Melhoria baseada em evidências – estimula à recolha e utilização 
de informação e de indicadores 

• É compatível com outros modelos e instrumentos de gestão de 
qualidade 

• Permite o reconhecimento da organização através da distinção 
“Effective CAF User”



Os referenciais da CAF – CAF 2020

Novidades da CAF 2020:

- digitalização no setor público

- agilidade organizacional 

- sustentabilidade e ODS como 
princípios orientadores da

gestão pública

- gestão da diversidade 

- inovação na AP

Manual CAF 2020

http://www.caf.dgaep.gov.pt/media/CAF2020/CAF2020_PT.pdf


CAF Educação (modelo adaptado)

Modelo em revisão (CAF Edu 2022) 
por um GT constituído por:
• Portugal (coordena)
• Bélgica
• Itália
• Grécia
• Espanha
• Eslováquia 
• Apoio do EIPA

Aplicável a todas as instituições de 
ensino/investigação e formação, 
para todos os níveis de ensino



O que avaliamos com a CAF?

• 9 Critérios

– 5 Meios

– 4 Resultados 

• 28 subcritérios

• 200 exemplos de 
práticas/indicadores

• 2 formas de pontuar



Fatores críticos na aplicação da CAF



A CAF E A SUSTENTABILIDADE DAS 
ORGANIZAÇÕES



Gestão local e descentralização na perspetiva do desenvolvimento 
sustentável das cidades
Coordenador da área temática: Prof. Rui Jacinto. Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território 
(CEGOT). Universidade de Coimbra

Painel - Instrumentos de gestão para a sustentabilidade na administração pública 

Common Assessment Framework: alcançar a excelência organizacional através da 
autoavaliação
(Cristina Josefa Evaristo)

A Estrutura Comum de Avaliação e os ODS na administração local enquanto 
instrumentos de medição (Rede CESOP-Local) 
(José Fidalgo Gonçalves)

Instrumentos para a sustentabilidade ambiental na administração pública 
(Margarida Quintela Martins) 

https://cesop-local.ucp.pt/noticias/cesop-local-participa-no-xxv-congresso-internacional-do-clad

https://clad.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-de-relatoria-Area-3.pdf
https://cesop-local.ucp.pt/noticias/cesop-local-participa-no-xxv-congresso-internacional-do-clad


PSLC Recommendation

We need to 
build a new 
tool !

Matriz entre CAF 2020 e Recomendação PSLC da OECD

Working Group Challenge



Matriz entre CAF 2020 e Recomendação PSLC da OECD

• 9 Critérios 

• 28 Subcritérios

• 200 Exemplos

• 3 Áreas

• 14 Princípios

• 50 Subprincípios

Recomendação sobre Liderança e 
Capacitação na Função PúblicaCAF 2020

Grupo de Trabalho

junho 2020 a abril 2021

Foi apresentada e aprovada na Reunião de CN 
CAF, no âmbito da Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia, 2021  



Link Matriz

Matriz entre CAF 2020 e Recomendação PSLC da OECD

http://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=F03E0D82-D56F-4CEA-A43C-93BDF9F10599


Link Estudo

Estudo Europeu sobre a implementação da CAF 
(20 anos CAF)

Coordenado pela DGAEP, no âmbito da PPUE21

Objetivos do estudo (avaliar, com base em 
princípios e valores europeus comuns):

- Âmbito e dinâmica da CAF nos EM

- Eficácia da CAF

- Resultados da CAF 

Nomeadamente, a qualidade da gestão 
pública ou a governança de organizações 
do setor público.

Asensio, M., Evaristo, C. and Martins, M. (2021).

CAF Challenges to Promote Public Sector Capacity 

Lisboa: DGAEP

https://www.eupan.eu/wp-content/uploads/2021/07/Study_CAF_Challenges_Promote_PS_Capacity_2021.pdf


Evolução da Utilização da CAF por nível de Administração

Asensio, M., Evaristo, C. and Martins, M. (2021).

CAF Challenges to Promote Public Sector Capacity Lisboa: DGAEP



Estudo Europeu sobre impacto da CAF na Gestão de RH

• 58% dos Planos de Melhoria da CAF 
tinham medidas para melhorar a gestão 
de RH 

• Do ponto de vista dos respondentes a 
CAF melhorou:

– a comunicação interna (69 %)

– as competências dos funcionários (63 %)

– o trabalho em equipa (61 %)

– o nível de satisfação dos clientes (56 %)

– os programas de formação interna (54 %)

– o desempenho dos funcionários (47 %)

www.eupan.eu
Link Estudo 

https://www.eupan.eu/wp-content/uploads/2021/07/Report-on-CAF-impact-on-HRM-and-people.pdf


• Os resultados mostram a utilidade do modelo CAF durante a crise COVID 19.  
Utilizadores CAF mais preparados e mais propensos à adaptação.

• A crise impactou todos os critérios evidenciados no modelo CAF, principalmente 
em Pessoas e Processos. 

• A gestão de pessoas e a digitalização, aparecem como áreas de destaque durante 
a pandemia. Foram delineadas novas práticas em ambas as áreas, o que permitirá 
que as organizações desenvolvam novos métodos de trabalho após o COVID 19. 

Strengthening the resilience of public administration after the 
COVID 19 crisis with CAF 2020

OECD-EU-EIPA Survey results Final



Strengthening the resilience of public administration after the 
COVID 19 crisis with CAF 2020

OECD-EU-EIPA Survey results Final

• As prioridades de longo prazo incluem digitalização, inovação, gestão da força de 
trabalho e resiliência, e mudaram em comparação com as prioridades pré-pandemia. 

• As organizações ao nível local relatam níveis mais baixos de preparação e adaptação. 
Organizações menores tiveram que se adaptar mais. 

• 2/3 dos entrevistados considera que as novas práticas de trabalho e de prestação 
de serviços possam ter um impacto positivo na sustentabilidade e pegada climática 
da organização.

Resultados Questionário - OECD

https://www.eipa.eu/blog/building-a-resilient-public-sector-with-caf-lessons-learned-from-the-covid-19-crisis/


IDM - Índice de Desempenho Municipal



Working Group Challenge

We need to 
build a new 
tool !

IDM - Índice de Desempenho Municipal



Conclusões

 Uma das maiores lições nestes 20 anos da CAF, é que este modelo pode 
ser extremamente benéfico para qualquer organização do setor 
público.

 É possível aplicar a CAF com sucesso, em 
qualquer organização, com algum 
planeamento e ponderação.

 A CAF aplicada de forma sistemática nas organizações, pode criar uma 
cultura de avaliação que permite rever, como as organizações garantem 
que os serviços orientados para o cliente, sejam prestados de forma 
eficiente e eficaz para benefício dos cidadãos.

Asensio, M., Evaristo, C. and Martins, M. (2021).

CAF Challenges to Promote Public Sector Capacity Lisboa: DGAEP



Conclusões

• Em suma, o desafio é encontrar formas de 
criar uma cultura, em que os colaboradores 
conheçam métodos, mais eficientes e 
eficazes de servir os cidadãos.

• Um dos objetivos associados à 
aplicação da CAF é torná-la parte 
integrante do modo como as 
organizações realizam o serviço público, 
e criar um modelo de gestão baseado 
no ciclo de avaliação, planeamento e 
melhoria.

Asensio, M., Evaristo, C. and Martins, M. (2021).

CAF Challenges to Promote Public Sector Capacity Lisboa: DGAEP
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