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Resumo: Na actualidade, está em curso uma grande reforma na Administra-
ção Pública, com vista à sua modernização e adaptação às necessidades de 
uma sociedade em permanente mudança. Neste contexto, a melhoria do ser-
viço educativo prestado pelas escolas é essencial ao aumento dos níveis de 
qualificação dos alunos, como forma de dar resposta a um dos grandes pro-
blemas estruturais de Portugal. Assim, a avaliação e auto-avaliação do 
desempenho da escola tem ganho uma relevância crescente, no sentido de 
garantir um progresso permanente do sistema educativo. Este só é realizável 
através de uma reflexão acerca dos procedimentos implementados, que se 
propõem suprir as necessidades das escolas e dar resposta às exigências da 

sociedade actual. 

Este estudo tem como finalidade dar o seu contributo para essa discussão, 
através da apresentação de uma aplicação prática, do modelo CAF, a uma 
escola do ensino básico. Neste sentido, fazendo recurso à metodologia de 
estudo de caso, propõe-se fazer uma aplicação da ferramenta CAF a uma 
escola pública de Portugal continental, com base na metodologia usada no 
Projecto QUALIS, aplicado às escolas públicas, da Região Autónoma dos Aço-
res. 

 

Palavras-chave: auto-avaliação, avaliação de desempenho, melhoria, quali-

dade, educação. 

 

Abstract: Today, Public Administration is undergoing a profound reform that 
aims at its modernization and adaptation to the needs of a society which is in 
constant change. In this context an improvement in educational services ren-
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dered by schools is imperative for the increase in the standards of students’ 
qualifications as a way to face one of Portugal’s structural problems. Thus, the 
assessment and self-assessment of the schools’ performance has become 
more relevant in the sense that it guarantees a permanent progress of the 
educational system. This is only possible by means of a reflection on the im-
plemented practice, which proposes to meet the schools’ needs and respond 

to the demands of today’s society. 

This research project aims to contribute to the issue above, through the pres-
entation of a practical application of the CAF model to a school. In this sense, 
resorting to case study methodology, we propose to apply the CAF tool to a 
Portuguese state school based on the methodology used in the QUALIS pro-

ject, applied to the state schools of the Azores region. 
 

Keywords: education, improvement, performance evaluation, quality, self-as-

sessment. 

 

 

 

1. Introdução 

 

1.1. Desempenho das escolas 

Actualmente, há uma grande discussão sobre a eficácia dos sistemas educativos 

e das escolas, com especial destaque para a questão da qualidade das organiza-

ções escolares, o que tem levado a debates calorosos acerca da problemática da 

educação, do ensino e da formação. Assim, um dos objectivos primordiais das políti-

cas educativas actuais é a melhoria da qualidade dos sistemas de ensino e de edu-

cação, o que tem conduzido à concepção e implementação de uma grande varie-

dade de técnicas e procedimentos de avaliação das escolas (Sarrico et al, 2008). 

Durante muito tempo, pensou-se que as desigualdades no ensino e no sucesso 

escolar se deviam, unicamente, às desigualdades sociais de origem dos alunos. 

Contudo, actualmente é consensual que as disparidades nos recursos à disposição 

das escolas, do desempenho da sua gestão, do desempenho dos professores e de 

outros actores das escolas, entre outros, também contribuem muito para as assime-

trias observadas. 

Presentemente, tem-se em atenção que os factores económicos e culturais não 

são os únicos que são determinantes para o sucesso ou insucesso dos sistemas de 

ensino, mas que também podem ser factores como o ambiente de trabalho, a gestão 

e administração das escolas, os recursos financeiros e humanos das escolas, a qua-

lidade dos professores, etc. (Valadares et al, 2002). 
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1.2. Avaliação da qualidade das escolas 

Nas escolas há uma grande distinção e diversidade de práticas de avaliação, 

visto que uma escola é uma organização muito complexa, devido à sua grande rede 

de interacções entre docentes, alunos, pessoal não-docente, encarregados de edu-

cação e representantes do poder político local e social (Sarrico et al, 2008). 

O facto dos níveis de exigência por parte de alunos, encarregados de educação 

e da sociedade em geral serem cada vez maiores, associado a uma maior diversi-

dade de ofertas educativas e a um aumento da autonomia das organizações escola-

res, tem sido determinante para que a utilização de instrumentos, metodologias e 

práticas, que apontam para a melhoria da qualidade do sector do ensino, seja um 

objectivo fundamental. Neste contexto, a avaliação aparece como um processo 

imprescindível para a medição e melhoria da qualidade no sistema de ensino e de 

educação (Sarrico et al, 2008). 

O conceito de qualidade é de difícil definição devido à sua grande complexidade. 

De facto, a noção de qualidade é relativa, dependendo dos interesses e expectativas 

das partes interessadas. Deste modo, torna-se difícil desenvolver técnicas de medi-

ção da qualidade, que satisfaçam de igual forma todos os stakeholders, sendo este 

facto ainda mais relevante no caso dos sistemas de ensino. Neste âmbito, a quali-

dade está relacionada com o modo como o processo de ensino-aprendizagem, e 

tudo o que o sustenta, é planeado, desenvolvido e continuamente aperfeiçoado 

(Saraiva et al, 2003). 

O conceito de qualidade deve definir-se como sendo o conjunto de propriedades 

e características de um bem ou serviço, que lhe confere a capacidade para satisfa-

zer necessidades explícitas ou implícitas dos clientes. Esta pode ser medida direc-

tamente, em função de um determinado padrão, ou indirectamente, pela apreciação 

ou impacto junto do cidadão-cliente (Andrade et al, 2004). 

Ter uma noção clara do conceito de qualidade em organizações complexas, 

como é o caso das escolas, obriga à identificação de todo o emaranhado de interac-

ções que se estabelecem entre as componentes estruturais e funcionais destas 

organizações (Sarrico et al, 2008). Deste modo, a avaliação da qualidade das esco-

las exige uma análise rigorosa das relações entre todas as partes intervenientes no 

sistema educacional, que seja ajustada à complexidade da sua rede de interacções 

(Abreu, 2002). 

Devido à competitividade crescente que se verifica no mundo actual, é indispen-

sável que as organizações centrem as suas atenções na questão da qualidade. 

Neste sentido, também as escolas, devido ao seu papel essencial na educação e 
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socialização das populações, reconhecem que é imperioso que a sua prestação de 

serviço público de educação seja de qualidade (Leandro, 2002). 

A sociedade actual exige a prestação de um serviço público de educação com 

qualidade, sendo reivindicada uma melhoria constante dos processos, técnicas e 

métodos de ensino. Deste modo, há a necessidade de se porem em prática meca-

nismos de avaliação dos sistemas educativos e das escolas, visto estas serem as 

organizações básicas do sistema. 

De outro ponto de vista, a auscultação de que o aumento das despesas por 

aluno, não tem sido acompanhado por um aumento proporcional do sucesso educa-

tivo, assim como a indispensável rentabilização dos recursos, associada à maior 

ambição de participação da sociedade no sistema educativo, conduziram a alguns 

dos efeitos a seguir realçados: aumento dos projectos de investigação com o objec-

tivo de se analisar os factores que contribuem para o aumento do sucesso escolar; 

acréscimos da pressão exercida sobre as escolas, no sentido de estas conseguirem 

optimizar os factores que ajudam à melhoria do seu desempenho global; e o apare-

cimento de diversos mecanismos de avaliação e auto-avaliação das escolas (Rocha, 

1999). 

 

 

1.3. Auto-avaliação das escolas 

Deste modo, o papel da avaliação e da auto-avaliação no desempenho das 

escolas tem vindo a assumir uma importância crescente, conduzindo ao desenvolvi-

mento dos modelos mais adequados para a auto-avaliação das escolas. 

A auto-avaliação de uma organização desempenha um papel preponderante 

para o seu crescimento, visto permitir uma análise criteriosa, segundo a sua própria 

visão, dos diferentes aspectos da organização. 

Assim, o aperfeiçoamento da organização escola e dos sistemas de ensino, só é 

possível, actualmente, através da realização contínua de ciclos de auto-avaliação 

(de carácter interno), seguida de avaliação externa (de carácter externo), na medida 

em que estes são mecanismos essenciais à implementação de boas práticas de 

ensino e de gestão das organizações escolares. 

A publicação da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, vem reforçar a ideia da 

necessidade da avaliação do desempenho das escolas como um factor imprescindí-

vel para melhorar a sua organização e funcionamento. Além disso, vem também 

atribuir às escolas a responsabilidade pela sua qualidade educativa como forma de 

atenuar os efeitos negativos das desigualdades sócio-culturais dos alunos e, deste 

modo, impulsionar o seu sucesso educativo (Portugal, 2002). 
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No entanto, continua a haver muitas resistências e obstáculos complexos de se 

ultrapassar quando se procede à aplicação prática dos modelos de avaliação de 

desempenho (Madureira, 2004). Num ambiente social e profissional caracterizado 

pelo individualismo e pelos escassos hábitos de participação dos professores, a ava-

liação de desempenho das unidades orgânicas e das pessoas origina grandes 

ondas de contestação, desconfiança, resistência e descrença e generaliza-se a 

crença da desnecessidade da aplicação prática desses instrumentos de avaliação. 

Na base das críticas aos modelos de avaliação há três aspectos a destacar: 

importância excessiva concedida aos instrumentos de notação; grande desinteresse 

relativamente aos factores de motivação individual e às capacidades que, deste 

modo, limitam cada desempenho; e um conceito de avaliação, em que é suficiente a 

análise dos resultados e não a investigação dos factores que estiveram na sua ori-

gem (Tavares, 2006). 

 

 

1.4. Avaliação das escolas – um imperativo legal 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aprova o sistema de avaliação da educa-

ção e do ensino não superior, desenvolvendo o regime previsto no artigo 49.º da Lei 

n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo). 

Para se alcançarem os objectivos preconizados com esta avaliação, referidos no 

seu artigo 3º, este diploma define que a avaliação estrutura-se com base na avalia-

ção interna (auto-avaliação), a realizar em cada escola ou agrupamento de escolas e 

na avaliação externa. Segundo o seu artigo 6º, a auto-avaliação tem carácter obri-

gatório para todos os estabelecimentos de ensino, devendo ser realizada por estes e 

conformar-se a padrões de qualidade devidamente certificados. A avaliação externa, 

a realizar no plano nacional ou por área educativa, assenta quer na análise das 

informações obtidas pela realização do processo de auto-avaliação, quer em aferi-

ções de conformidade normativa das actuações pedagógicas e didácticas, da admi-

nistração e gestão, bem como da eficiência e eficácia das mesmas (IGE, 2008). 

Com vista ao aperfeiçoamento do papel regulador do Estado, na avaliação da 

qualidade do serviço público de educação que é prestado pelas escolas, no ano de 

2006, deu-se início ao processo de avaliação externa das escolas, através da cons-

tituição do Grupo de Trabalho de Avaliação das Escolas, liderado por Pedro Guedes 

de Oliveira (IGE, 2008), que numa primeira fase incidiu o seu trabalho na preparação 

da fase-piloto de avaliação externa de escolas. Neste período, que decorreu até ao 

final do ano lectivo 2006/2007, o grupo de trabalho elaborou um modelo de avalia-
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ção externa e desenvolveu um projecto-piloto de avaliação externa de agrupamentos 

e escolas. 

Após este período, o grupo de trabalho lançou uma segunda fase de avaliação 

externa, a decorrer em 2007, sob a responsabilidade da Inspecção-Geral da Educa-

ção (IGE). Em simultâneo, preparou um documento, no qual sugere um conjunto de 

medidas de apoio ao desenvolvimento do processo de auto-avaliação das escolas, 

fundamental para a preparação da avaliação externa dos estabelecimentos de 

ensino. 

Para esta segunda fase de avaliação, o grupo de trabalho convidou todas as 

escolas que se tinham candidatado a integrar o projecto-piloto de avaliação externa, 

mas que não tinham sido seleccionadas, com vista à generalização da avaliação 

externa a todas as unidades de gestão, enquanto condição essencial para o reforço 

da autonomia das escolas. 

Nesta sequência, o processo da avaliação externa das escolas já decorre há três 

anos lectivos e o objectivo é conseguir que, até ao final do próximo ano lectivo, 

todas as escolas do ensino não superior tenham sido avaliadas externamente, finali-

zando o ciclo de avaliação. Posteriormente, volta a iniciar-se o ciclo novamente com 

as escolas que participaram na fase-piloto e assim sucessivamente em ciclos globais 

de quatro anos. 

Deste modo, a avaliação e auto-avaliação do desempenho da escola tem ganho 

uma relevância crescente, no sentido de garantir um progresso permanente do sis-

tema educativo, o qual só é realizável através de uma reflexão acerca dos procedi-

mentos implementados, que se propõem a suprir as necessidades das escolas e a 

dar resposta às exigências da sociedade actual. 

Este estudo tem como finalidade dar o seu contributo para essa discussão, atra-

vés da apresentação de um relatório de uma aplicação prática do modelo Common 

Assessment Framework (CAF) a uma escola do ensino básico. 

 

 

 

2. A auto-avaliação com base na CAF 

A auto-avaliação baseia-se num estudo permanente da unidade orgânica, que foi 

possível com recurso à aplicação de modelos de referência (como a CAF). É reali-

zada por uma equipa de pessoas que trabalham na escola, que se debruçam sobre 

as actividades desenvolvidas pela organização escolar, nomeadamente sobre o 
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modo como são executadas, os meios que lhe são afectos e os resultados que são 

atingidos. 

Visto que o processo de auto-avaliação permite às organizações escolares iden-

tificar claramente quais os seus pontos fortes e quais as áreas que precisam de ser 

alvo de melhorias, conduzindo à elaboração do respectivo plano de melhorias, é 

indispensável fazer a escolha correcta do modelo de auto-avaliação a aplicar. 

Devido às especificidades das organizações do sector público, nomeadamente 

as escolas do ensino não superior, não apenas em termos de organização interna, 

como também em termos da própria natureza dos clientes, decidiu-se utilizar a 

Common Assessment Framework (CAF), uma ferramenta de auto-avaliação, desti-

nada às organizações do sector público, inspirada no modelo Business Excellence 

Model (EFQM, 2008). 

Esta ferramenta, que resultou da cooperação desenvolvida entre os Ministros da 

União Europeia (UE) responsáveis pela Administração Pública, foi apresentada pela 

primeira vez em 2000, durante a 1ª Conferência da Qualidade das Administrações 

Públicas da UE (EIPA, 2006). A CAF foi desenhada para ser utilizada por todos os 

sectores da administração pública, pelas suas especificidades, bem como pelos 

diversos níveis de administração nacional, regional e local (DGAEP, 2008), com o 

objectivo de ajudar as administrações pública da União Europeia (UE) a compreen-

der e utilizar as técnicas de gestão da qualidade, de modo a melhorarem o respec-

tivo desempenho. 

A CAF é uma ferramenta de fácil utilização, que permite às diversas unidades 

orgânicas das Administrações Públicas, dos países da UE, assimilar e usar as técni-

cas de Gestão pela Qualidade (TQM – Total Quality Management), com vista à 

melhoria dos seus níveis de excelência (APQ, 2008) e ao desenvolvimento de 

acções de benchmarking interno e externo (http://www.eipa.nl). A Gestão para a 

Qualidade Total centra-se nos procedimentos e processos, que são considerados 

essenciais para a promoção da qualidade. 

Este mecanismo (CAF), criado a partir do Modelo de Excelência da EFQM 

(http://www.efqm.org), está disponível para ser implementado por qualquer organiza-

ção que planeie fazer uma auto-avaliação. 

O uso da ferramenta CAF como modelo de auto-avaliação tem muitas vantagens 

(Qualis, 2007), entre as quais se destacam as seguintes: 

 É uma avaliação fundamentada na recolha de evidências; 

 Permite a tomada de decisões consensuais sobre os procedimentos que têm 

de ser realizados, para melhorar a organização; 
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 É uma avaliação baseada num conjunto de critérios adoptados por todos os 

países da União Europeia; 

 A avaliação da evolução de uma organização é feita através da realização de 

ciclos de auto-avaliação periódicos; 

 Há uma relação directa entre os objectivos que se pretendem atingir para a 

organização e as estratégias implementadas; 

 Há consenso na identificação das áreas onde há maior necessidade de 

implementação de actividades de melhoria; 

 Promove a partilha de boas práticas entre as diferentes secções de uma 

organização (benchmarking interno) com outras organizações (benchmarking 

externo); 

 Aumenta os níveis de motivação das pessoas que exercem a sua actividade 

na organização, em consequência do seu maior envolvimento no processo 

de melhoria; 

 Permite a identificação dos progressos e dos níveis de melhoria atingidos; 

 Possibilita a inclusão de procedimentos de gestão da qualidade nos hábitos 

de trabalho das pessoas, modificando, desta forma, a cultura organizacional. 

 

O modelo CAF é de acesso livre e fácil, através do endereço (www.dgaep.gov.pt) 

e a sua aplicação não acarreta custos para as organizações. Este modelo permite 

ter um conhecimento satisfatório do nível de desempenho das organizações, mas, 

se uma organização ambicionar fazer uma avaliação mais meticulosa, deverá usar 

modelos mais complexos (como, por exemplo, os modelos Speyer e EFQM). A fer-

ramenta CAF tem a seu favor, o facto de ser conciliável com esses modelos, esta-

belecendo o início do percurso para a implementação da gestão da qualidade. Como 

as organizações têm liberdade para usarem o modelo CAF da forma que entende-

rem, podem ser efectuadas adaptações, que permitam a sua adequação à realidade 

organizacional das escolas básicas e secundárias. 

O resultado que se pretende atingir com a implementação de um processo de 

auto-avaliação, utilizando a ferramenta CAF, é essencialmente fazer uma análise 

exaustiva sobre o funcionamento da organização e, em função dessa reflexão, 

determinar a forma mais eficaz de melhorar o seu desempenho. A aplicação do 

modelo CAF às organizações, não tem como finalidade ser um procedimento de 

prestação de contas (accountability) ou de garantia de cumprimento das normas 

legislativas (Qualis, 2007). 



A  C A M I N H O  D E  U M A  E S C O L A  C O M  M A I S  Q U A L I D A D E  221  

J o a q u i m  M .  M o n t e i r o  •  C l á u d i a  S .  S a r r i c o  

Deste modo, conclui-se que o modelo CAF é um modelo aberto, que se pode 

implementar nos diversos tipos de organização, sejam elas públicas ou privadas, do 

sector secundário ou terciário, com fins lucrativos ou não-lucrativos. 

É, assim, um modelo de reflexão que, com base nos pressupostos atrás descri-

tos, possibilita às organizações averiguar de que forma planeiam, agem, avaliam e 

melhoram os seus procedimentos, no sentido de concretizarem a sua missão 

(DGAEP, 2008). 

Este modelo consiste numa ferramenta não prescritiva, baseada em 9 critérios, 

usada para avaliar organizações e o seu progresso no percurso da excelência. 

 

 

2.1. A utilização da CAF nas escolas 

Uma escola que tenha como ambição atingir o sucesso, tem de obter excelentes 

resultados nos graus de satisfação das pessoas que nela trabalham e da comuni-

dade educativa. No impacto produzido junto da sociedade e nos resultados chave de 

desempenho, em consequência de uma liderança, que planeia e segue uma estra-

tégia, que lhe possibilita a gestão das pessoas, das parcerias e recursos e dos pro-

cessos de mudança, de um modo sólido e apoiado (Qualis, 2007). 

Os critérios do modelo estão divididos em duas classes: 

1. Critérios de Meios: abarcam o conjunto de estratégias, meios e recursos 

disponíveis, na unidade orgânica, para a prossecução da sua actividade; 

2. Critérios de Resultados: os resultados atingidos com as acções desenvolvi-

das. 
 

Os cinco critérios de Meios: Liderança, Planeamento e Estratégia, Gestão de 

Pessoas, Parcerias e Recursos e Gestão dos Processos da Mudança, avaliam os 

meios ao dispor da organização e a forma como são utilizados. Subdividem-se em 

20 sub-critérios, em que cada sub-critério engloba vários indicadores. 

Os quatro critérios de Resultados: Resultados Orientados para a Comunidade 

Educativa, Resultados Relativos às Pessoas, Impacto na Sociedade e Resultados 

Chave de Desempenho, avaliam os resultados obtidos pela unidade orgânica, em 

função das acções realizadas no terreno e avaliadas pelos cinco critérios de meios. 

Subdividem-se em 8 sub-critérios, em que cada sub-critério contém diversos indica-

dores (Qualis, 2007). 
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Figura 1 – Modelo CAF 

 

 

Fonte: www.edu.azores.gov.pt/projectos/qualis. 

 

 

Com base nas orientações disponibilizadas pelo Manual Qualis 2007, foi feita a 

necessária adaptação dos critérios e respectivos sub-critérios, do modelo CAF, à 

realidade das escolas do ensino não-superior de Portugal. 

No próximo capítulo far-se-á referência às várias etapas resultantes da aplicação 

prática do modelo de auto-avaliação na unidade orgânica em estudo, destacando-se 

o processo realizado pela equipa de auto-avaliação, de recolha de evidências para 

cada um dos sub-critérios, seguida da atribuição das respectivas pontuações, que 

permitem a identificação dos pontos fortes e das áreas a melhorar, em cada critério 

do modelo de auto-avaliação. 

 

 

 

3. Aplicação do modelo de auto-avaliação 

Assim, fazendo recurso à metodologia de estudo de caso, propõe-se fazer uma 

aplicação da ferramenta CAF a uma escola pública de Portugal continental, com 

base na metodologia usada no Projecto QUALIS – Qualidade e Sucesso Educativo, 

aplicado às escolas públicas da Região Autónoma dos Açores. O objectivo geral 

deste projecto, em cumprimento do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 
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29/2005/A, de 6 de Dezembro, é criar e implementar um instrumento de auto-avalia-

ção das unidades orgânicas do arquipélago, como ferramenta de melhoria da quali-

dade e sucesso escolar. 

A escola em estudo está localizada numa pequena vila do concelho de Aveiro, 

em que a maioria da população trabalha no sector secundário, apesar de o sector 

primário não ter sido completamente abandonado. Esta escola é a sede de um 

Agrupamento de Escolas constituído, para além dela própria, por cinco escolas do 1º 

Ciclo e cinco jardins-de-infância. Ao nível de recursos humanos, exercem a sua acti-

vidade nesta escola, 60 docentes (25 do 2º Ciclo e 35 do 3º Ciclo), 392 alunos (182 

do 2º Ciclo e 233 do 3º Ciclo) e 20 não-docentes (10 administrativos e 10 auxiliares 

de acção educativa). 

O processo de auto-avaliação desta unidade orgânica teve início com a constitui-

ção da equipa de auto-avaliação, formada por quatro elementos, de níveis de ensino 

diferentes, que têm um grande conhecimento das dinâmicas e dos processos de 

funcionamento desta escola. Assim, um dos elementos foi presidente do Conselho 

Pedagógico durante seis anos, um segundo elemento foi coordenador dos directores 

de turma do 2º ciclo durante três anos, um terceiro elemento foi vice-presidente do 

Conselho Executivo durante três anos e o quarto elemento é co-autor deste artigo. 

Houve, igualmente, o cuidado de a equipa ter dois elementos em representação de 

cada ciclo. A equipa é, ainda, constituída por um quinto elemento, vice-presidente do 

Conselho Executivo, e que tem como funções ser coordenador da qualidade, isto é, 

assegurar o bom funcionamento do processo de auto-avaliação e agir como facilita-

dor do trabalho de equipa. 

O processo teve início com uma reunião da equipa base em que se calendariza-

ram os trabalhos (10/11/2008). A distribuição dos critérios teve subjacente a pro-

posta do projecto Qualis. Assim, cada elemento-base da equipa de auto-avaliação 

ficou responsável pela angariação de informação e evidências que permitissem 

sustentar a auto-avaliação da unidade orgânica em dois critérios (3 e 7; 4 e 8; e 5 e 

9), e num caso, em três critérios (1, 2 e 6). 

Foram consideradas evidências todas as fontes que permitissem confirmar a 

existência ou uma manifestação de intenção, de projecto, de prática, de procedi-

mento, de uma avaliação, de um questionário, de um resultado, ou de qualquer outro 

indício. A equipa de auto-avaliação fez recurso essencialmente de fontes documen-

tais, tais como: actas, relatórios, documentos, estatísticas, resultados financeiros, etc. 

Quanto à Recolha de Evidências para os critérios 6, 7 e 8, a equipa de auto-ava-

liação decidiu que, para melhor aferir quais os níveis de satisfação das partes inte-

ressadas, se deveria recorrer à realização de questionários. As questões colocadas 

nos questionários são uma adaptação das que foram utilizados por Tavares (2006), 
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no âmbito do trabalho «Auto-avaliação de uma Escola Secundária: Aplicação do 

Modelo de Excelência da EFQM». 

Devido à grande dimensão da população existente, foram seleccionadas amos-

tras representativas de docentes, não-docentes, alunos, encarregados de educação, 

para responderem aos questionários. 

À medida que o processo de auto-avaliação ia decorrendo, houve a necessidade 

de se realizarem várias reuniões da equipa, com vista a proceder à monitorização do 

desenvolvimento do trabalho, à apresentação e esclarecimento de dúvidas ou inter-

pretações e à verificação da necessidade de serem feitas alterações e/ou reformula-

ções da estratégia seguida. No total foram realizadas cinco reuniões, desde o início 

do processo até à realização da Reunião de Consenso. 

Assim, por último, a equipa efectuou a Reunião do Consenso com a finalidade de 

discutir os resultados que se obtiveram, reflectir sobre a determinação dos pontos 

fortes e áreas de melhoria, bem como ponderar sobre a pontuação a atribuir a cada 

critério. 

A escala usada para proceder à pontuação dos Critérios de Meios varia de 0 

(Ausência de evidências ou apenas evidência duma iniciativa sem expressão) até 5 

(Iniciativa planeada, implementada, avaliada e revista com base em dados retirados 

de acções de benchmarking e completamente ajustada e integrada na organização). 

A pontuação dos Critérios dos Resultados varia de 0 (Não há resultados avaliados) 

até 5. São alcançados resultados excelentes e são feitas comparações com os 

resultados obtidos dentro da organização e com os resultados obtidos por outras 

organizações (benchmarking interno e externo). 

Como metodologia de pontuação dos critérios, foi determinado pela equipa de 

auto-avaliação que a análise e pontuação final de cada critério seriam a média da 

pontuação atribuída em cada sub-critério. Relativamente aos critérios 6, 7 e 8, após 

a recolha e organização das respostas obtidas através dos questionários usados, 

procedeu-se ao tratamento dos dados referentes à percepção medida através da 

escala D, C, B e A, em que a cada uma das letras corresponde um valor numérico 

(A = 4, B = 3, C = 2, D = 1). Assim, analisando a distribuição das respostas dadas a 

cada uma das questões incluídas em cada um dos sub-critérios, foi possível calcular 

a média de cada um dos indicadores. 

De uma forma resumida, a pontuação média global da avaliação de desempenho 

da escola em estudo, varia entre 2 e 3 pontos. Quanto aos critérios de meios, que 

mostram como a organização funciona, verifica-se que, em termos globais, o valor 

médio atingido foi de 2 pontos. Enquanto, relativamente aos critérios, que espelham 

os resultados atingidos, alcançou-se uma pontuação média global de 2,75 pontos. 
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4. Discussão dos resultados 

Terminada a implementação do modelo CAF, baseado no Projecto Qualis, numa 

escola básica pública, torna-se premente reflectir sobre a forma como decorreu e, 

por outro lado, fazer uma análise dos resultados obtidos, a fim de se retirarem con-

clusões, que possam servir para melhorar os futuros processos de auto-avaliação. 

Uma das questões essenciais, que se pode colocar, está relacionada com as 

vantagens que esta auto-avaliação pode proporcionar a uma escola. Assim, cons-

tata-se que, com a aplicação deste modelo de auto-avaliação, fica-se com uma visão 

exacta e pormenorizada da situação actual da escola que foi objecto de estudo, 

identificando-se quais os pontos fortes e as áreas de melhoria. Por outro lado, fica 

evidenciado o papel importante desempenhado, não só pelos colaboradores direc-

tos, mas também pelas partes interessadas, nos processos-chave implementados na 

escola. É, igualmente, de destacar que esta auto-avaliação é fundamental para a 

definição das melhores estratégias para o aperfeiçoamento do serviço educativo 

prestado pela escola. 

Existem vários modelos de auto-avaliação que se podem aplicar à escola em 

estudo, mas optou-se pela utilização da ferramenta CAF, que é inspirada na simplifi-

cação do Modelo de Excelência da EFQM. A vantagem principal deste modelo é o 

facto de não ser prescritivo, o que permite a sua adaptação e aplicação a qualquer 

organização pública ou privada, nomeadamente a qualquer escola pública do ensino 

básico e secundário. 

O projecto Qualis é um dos projectos pioneiros a nível nacional e europeu, em 

termos da utilização da ferramenta CAF, em escolas do ensino público. Em virtude 

de ter sido criado e implementado no ano de 2006, nas escolas do ensino básico e 

secundário da Região Autónoma dos Açores, e posteriormente ter sido alvo de revi-

são e melhoria contínua, constitui uma mais-valia, que permitiu, com relativa facili-

dade, fazer a interpretação e adaptação às especificidades da escola em estudo. 

Com a aplicação prática do projecto Qualis neste estudo de caso foi possível 

fazer um enquadramento muito adequado à avaliação da qualidade da escola em 

causa, proporcionando a determinação exacta e rigorosa dos pontos fortes e das 

áreas que precisam de ser aperfeiçoadas. Assim, é possível, de entre as áreas a 

melhorar, identificar quais as que, com poucos recursos, permitem facilmente fazer 

mudanças que terão grande impacto nos níveis de desempenho da escola, nomea-

damente o desenvolvimento de mecanismos de auscultação das necessidades e do 

grau de satisfação de todas as partes interessadas; a valorização e divulgação, por 

parte do órgão de gestão, do empenho profissional e pessoal dos colaboradores da 
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escola, de forma a incentivar e a manter os seus níveis de envolvimento e responsa-

bilidade; e a diminuição dos níveis de indisciplina na escola. 

Na fase posterior à avaliação, deve-se proceder à execução do plano de acções 

de melhoria, com vista a mostrar a toda a comunidade educativa, envolvida na auto- 

-avaliação, que esta é realmente muito útil para a melhoria da qualidade do serviço 

educativo prestado pela escola. Neste sentido, deve-se optar por acções de melho-

ria mais fáceis de aplicar, mas que possam imediatamente ter um grande impacto 

junto da comunidade educativa, visto que a sua implementação é, simultaneamente 

mais rápida e promotora do envolvimento de todas as partes interessadas, na cons-

tante melhoria da organização escolar. As áreas com um maior grau de complexi-

dade não devem ser as primeiras a ser implementadas, na medida em que necessi-

tam de um maior planeamento e, provavelmente, de mais recursos e tempo para 

serem implementadas, podendo criar o sentimento de que o processo é inútil e des-

motivante para quem nele participa. Deve-se ter em atenção, que isto não significa, 

que estas áreas mais difíceis devam ser as últimas a ser implementadas, mas sim 

que devem sê-lo ao mesmo tempo que as acções mais céleres e causadoras de 

impactos imediatos. 

 

 

4.1. Dificuldades 

Apesar da implementação do processo de auto-avaliação, na escola em estudo, 

estar facilitada, em virtude deste processo já ter sido testado e melhorado nas esco-

las públicas do Arquipélago dos Açores, apareceram algumas dificuldades no decor-

rer da sua implementação no terreno. 

Em termos gerais, as dificuldades que surgiram durante o processo de auto-ava-

liação estão relacionadas, por um lado, com a percepção rigorosa que se tem do 

significado de cada indicador, o que, numa fase inicial, provocou dificuldades no 

enquadramento de certas evidências. Por outro lado, a ausência de rotina no registo 

apropriado das acções implementadas em todas as vertentes da actividade escolar e 

a não utilização de instrumentos de recolha de informação, levaram à falta de evi-

dências em algumas áreas da avaliação. 

É, ainda, de referir que a implementação deste processo constituiu uma sobre-

carga de trabalho para a equipa de auto-avaliação, na medida que se desenvolveu, 

em simultâneo, com todas as tarefas inerentes à sua actividade docente. Assim, no 

sentido de se agilizar o processo, torna-se indispensável a formação de uma equipa 

que, ao longo do ano lectivo, proceda ao acompanhamento da auto-avaliação atra-

vés, por exemplo, da recolha de evidências ou da verificação do cumprimento do 
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plano de acções de melhoria, de forma a integrar este processo como uma activi-

dade transversal da acção docente. 

Além disso, em futuros processos de avaliação, de forma a tornar mais eficaz e 

eficiente a actividade da equipa de auto-avaliação, deve ser feita uma reflexão sobre 

a sua composição, nomeadamente discutir-se a possibilidade de serem igualmente 

envolvidos representantes dos alunos (delegados de turma), dos funcionários não 

docentes e dos pais e encarregados de educação, assegurando-se, deste modo, 

uma participação mais abrangente da comunidade educativa local. 

Contudo, as dificuldades resultantes da ausência de uma cultura de avaliação 

das escolas, que se manifesta na falta de registos de evidências das acções desen-

volvidas pela escola, podem ser superadas com a responsabilização e optimização 

da gestão dos recursos humanos da escola, através da delegação de funções e do 

desenvolvimento do trabalho em equipa. 

Visto que a escola em estudo, tal como a maioria das escolas em Portugal conti-

nental, ainda não tem enraizada uma cultura de realização da sua auto-avalação, a 

equipa de trabalho só conseguiu ultrapassar muitas das dificuldades que foram sur-

gindo no decorrer do processo, recorrendo aos exemplos e sugestões indicados pelo 

Manual Qualis 2007. Como as escolas dos Açores são pioneiras, a nível europeu, na 

aplicação da ferramenta CAF a estabelecimentos de ensino não superior, recorreu- 

-se também ao auxílio dos relatórios de auto-avaliação disponibilizados pelos sites 

da Internet de algumas dessas escolas. 

A realização do processo de auto-avaliação das escolas dos Açores é continua-

mente acompanhada e assessorada, não só pela Direcção Regional de Educação 

dos Açores, mas também por uma equipa de Consultadoria da Universidade Cató-

lica, o que constitui um apoio essencial ao sucesso de todo o processo. Como este 

auxílio não existe para as escolas de Portugal continental, a realização de uma auto- 

-avaliação eficaz torna-se muito mais difícil. 

 

 

4.2. Resultados 

Ainda relativamente ao processo de auto-avaliação, deve-se realçar que é princi-

palmente, nos critérios dos resultados relacionados com a aferição dos níveis de 

satisfação das pessoas, que são maiores os obstáculos para se conseguirem obter 

evidências. Daí terem sido aplicados questionários a todas as partes interessadas. 

Contudo, deve-se aperfeiçoar o tipo de questionários realizados, tendo-se em aten-

ção a melhoria e simplificação dos meios e instrumentos utilizados na recolha deste 

género de informação. 
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Em termos globais, relativamente à pontuação da avaliação de desempenho 

obtida pela escola em estudo, esta é relativamente baixa comparativamente à maio-

ria das escolas dos Açores, variando entre 2 e 3 pontos. Relativamente aos critérios 

de meios, que mostram como a organização funciona, verifica-se que, em termos 

globais, o valor médio atingido foi de 2 pontos. Esta pontuação resulta, essencial-

mente, do facto desta escola ter poucas práticas de avaliação das iniciativas, que 

nela são planeadas e implementadas. Contudo, espera-se que o processo de auto- 

-avaliação contribua para o desenvolvimento de uma cultura de avaliação de todos 

os procedimentos implementados na escola. 

Relativamente aos critérios que espelham os resultados atingidos, alcançou-se 

uma pontuação média global de 2,75 pontos, o que é elucidativo da atenção que é 

dada, a nível interno, à medição do desempenho obtido através dos processos- 

-chave desta organização escolar. 

Por último, fazendo uma análise global dos pontos fortes desta escola, constata-

se que há uma união de esforços de toda a comunidade educativa, no sentido de 

aumentar o seu envolvimento nos processos de tomada de decisão e que os níveis, 

referentes à percepção da satisfação das pessoas, são consideráveis. Quanto às 

áreas de melhoria, de uma forma geral, é indispensável a melhoria da qualidade do 

sucesso escolar e é necessário criar e desenvolver mecanismos de registo e recolha 

de evidências. 

 

 

 

5. Conclusão 

Concluindo, o processo de auto-avaliação permitiu um maior envolvimento e 

reflexão por parte da comunidade educativa, assim como um conhecimento mais 

rigoroso do funcionamento da escola, com a identificação dos pontos fortes e das 

áreas de melhoria. 

O processo de auto-avaliação recomendado pelo modelo CAF assenta na reali-

zação de ciclos de avaliação contínuos. Assim, após nova identificação dos pontos 

fortes e áreas de melhoria, elabora-se novo plano de acções de melhoria, que por 

sua vez vai ser implementado e que leva a novo processo de auto-avaliação, o que 

significa que temos ciclos de avaliação fechados, que começam e acabam no 

mesmo ponto. 
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Como este processo de auto-avaliação está organizado em ciclos de avaliação 

contínuos, em que após a implementação das acções de melhoria, se procede ao 

reinício do processo como proposta de trabalho futuro, propõe-se a realização de um 

novo ciclo de avaliação. Porém, em primeiro lugar, deve-se proceder à elaboração e 

implementação do plano de acções de melhoria, resultantes do trabalho actual e 

fazer um relatório com a análise dos resultados obtidos. 
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