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 Consciencializar o sector privado sobre a necessidade de

participar activamente no processo de elaboração de normas.

 Persuadir os agentes econômicos a implementar as normas na

suas organizações

 Criar mecanismos que possibilitam aos Sectores Publico,

Privado, Parceiros e Instituições Academicas a Integrar nas

Comissõe s Tecnicas de Normalização.

 Explicar a importancia da Participação, do Sector Privado, no
Desenvolvimento de Norma Técnicas e Regulamentos;

 A normalização como Ferramenta chave para a melhoria da
Qualidade de Prestação de Servicos e romper as Barreiras
Comerciais



A Normalização é uma ferramenta bastante importante para
o desenvolvimento da economia nacional, bem como, na
melhoria da qualidade de vida do cidadão, pois ela so é
possível com recurso a mesma.

Para para que ela seja efectiva deve seguir os princípios que
regem as suas actividades, tais como: o consenso, a
representatividade, a necessidade e aplicação de documentos
normativos publicados.

Infelizmente estes princípios tem sido ofuscados, dada a fraca
participação do sector privado, especialistas de diversas áreas,
para que o conteúdo das normas técnicas seja enriquecido ao
nível desejado.



 A Capacitação intensiva do sector privado sobre a importancia 
do uso das normas e suas vantagens; 

 Atribuição de certificados de participação no processo;
 Vantagens competitivas para operadores que forneçam 

produtos e serviços ao Estado;
 Priorização de empresas que colaboram com o INNOQ nos 

processos de procurement;
 Visitas a indústrias com normas específicas;
 A Criação duma estratégia de comunicação efctiva, trabalho em 

equipe, suas implicações na Cultura organizacional e a 
linguagem nos processos.



 Criação de base de dados de empresas que colaboram com o
INNOQ e priorização das mesmas nos processos de
procurement e fornecimentos de bens ao estado;

 Divulgação do plano estratégico no jornal de maior
circulação;

 Spots publicitários durante os intervalos dos noticiários e
jogos com maior audiência;

 Selecção e edição de videos com casos de sucesso de uso de
normas;

 Promover debates televisivos sobre as vantagens
competetivas.



 Incentivos em parceria com os bancos comerciais para a 

facilitação de acesso ao crédito;

 Identificação de necessidades de elaboração de Regulamentos

Técnicos, de modo a garantir a obrigatoriedade do uso de

Normas referenciadas nos mesmos.



O sector privado é uma peça chave para o processo de
normalização, é o principal cliente do produto de
normalização, dada a sua acção no ramo industrial e provisão
de serviços, é o parceiro certo dada a experiência nesses
ramos, para contribuir na harmonização de documentos
normativos a nivel regional, bem como adopção de normas
internacionais relevantes e colaboração para a elaboração de
regulamentos técnicos.



O sector privado sendo o principal alvo das actividades de

normalização tem também vantagem ao participar no processo,

pois o habilitará na interpretação de regulamentos técnicos, uma

vez que estes são suportados tecnicamente por referência a

normas técnicas.




