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1. Introduzir uma cultura de excelência e os 
princípios da Gestão da Qualidade Total nas 
organizações da administração pública;  

2. Orientar para um ciclo de PDCA “Planear -
Executar–Rever-Ajustar”;  

3. Facilitar a autoavaliação do Agrupamento, 
partindo de um diagnóstico com vista a identificar 
ações de melhoria;  

4. Servir de ponte entre os vários modelos 
utilizados na gestão da qualidade, no setor público 
e privado;  

5. Facilitar o bench learning* entre organizações 
públicas.  

*processo que permite uma organização comparar 
o seu desempenho com outras organizações 

 
 

 
 

• Participando com sugestões, na caixa de 
sugestões/opiniões do site do AgEI 

• Respondendo aos questionários que são 
enviados pelo AgEI 

• Colaborando nas iniciativas que o AgEI 
promove 

• Contribuindo para promover uma imagem 
de excelência do Agrupamento à dimensão 
local. 

 
 
 
 
 
 

Aplicação dos Questionários de Satisfação a 
Alunos, Encarregados de Educação, Pessoal 
Docente, Pessoal Não Docente e Parceiros. 

 

20 / 01 / 2023 
a 

29 / 01 / 2023 
 

Os resultados serão alvo de tratamento 
estatístico e de reflexão, sendo 
posteriormente divulgados a toda a 
comunidade envolvida.  

 

A colaboração de todos é 
fundamental. A melhoria depende 
de todos nós! 
 
Anterior Avaliação Externa ao AgEI: 
 
 
 
EQAVET (2020 – ANQEP) - Quadro de Referência 
Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino 
e a Formação Profissionais 
 

 
 

Avaliação Externa das Escolas (2020 – IGEC)  
Domínios avaliados: Autoavaliação, Liderança e 
Gestão, Prestação do Serviço Educativo e 

Resultados. 
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Melhorar o Agrupamento 

de Escolas de Ílhavo 

através da Autoavaliação

Principais Objetivos 

Como posso colaborar? 
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A CAF (Common Assessment Framework) baseia-se 
numa estrutura de autoavaliação conceptual- 
mente semelhante aos principais modelos de 
Gestão da Qualidade Total (Total Quality Manage- 
ment — TQM), particularmente o Modelo de 
Excelência da EFQM — European Foundation for 
Quality Management). 

O modelo CAF analisa a organização de diferentes 
ângulos, em simultâneo, promovendo a análise 
holística da organização. 

A CAF assenta no pressuposto de que a 
excelência do desempenho das organizações 
depende da forma como as lideranças conduzem 
a estratégia, o planeamento, as pessoas, as 
parcerias, os recursos e os processos.  

 

A estrutura da CAF (Common Assessment 
Framework) tem 9 critérios que identificam os 
principais aspetos a ter em conta numa análise 
organizacional. 

 

Cada critério está decomposto em subcritérios que 
identificam as principais questões a considerar 
quando se avalia uma organização. 

 

Os critérios 1 a 5 dizem respeito aos meios que 
determinam o que a organização faz e como realiza 
as suas atividades para alcançar os resultados 
desejados. 

 
 

 
 

CAF Educação - Especificidades 

A CAF foi concebida para ser utilizada em todos os 
domínios do setor público sendo possível e 
desejável a sua adaptação ao setor da Educação, 
nomeadamente ao nível da terminologia, 
introduzindo-se os termos «alunos/ formandos» e 
«instituições de ensino e formação».  

Todos os exemplos de boas práticas constantes nos 
subcritérios do modelo CAF foram adaptados ao 
contexto específico das instituições do setor da 
educação. 

A quem se destina? 

A CAF adaptada ao setor da educação destina-se a 
todas as instituições de ensino e formação, 
independentemente do seu nível, sendo aplicável 
desde o ensino pré-escolar ao ensino superior, 
incluindo a aprendizagem ao longo da vida. 

 

  
 

 
 

Relativamente aos critérios 6 a 9, os resultados 
alcançados ao nível dos cidadãos/clientes, pessoas, 
sociedade e desempenho-chave são avaliados 
através de medi- das de perceção e indicadores 
internos. 
A aplicação da CAF permite obter um diagnóstico 
qualitativo e quantitativo do desempenho 
organizacional, bem como um plano de melhorias 
com as ações prioritárias. 

 

A CAF permite estruturar projetos de bench learn- 
ing possibilitando que as instituições de ensino e 
de formação identifiquem, compararem e 
implementem áreas de melhoria através de 
processos de partilha e de aprendizagem com base 
nos critérios da CAF. 

O que significa CAF? O modelo CAF 

https://ageilhavo.edu.pt/

