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Sumário Executivo 

A Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade é um documento com 

o horizonte temporal de 10 anos e que detalha os eixos de intervenção, objectivos 

estratégicos e acções para o desenvolvimento da qualidade em Moçambique.  

Esta estratégia está alinhada com o documento da Política Nacional da Qualidade, que 

apresenta as linhas orientadoras para o desenvolvimento da qualidade por forma a 

potenciar a produtividade e competitividade de Moçambique e, consequentemente, 

contribuir para o desenvolvimento económico e social do país. 

Com base na visão, missão e princípios estabelecidos na Política Nacional da Qualidade, 

bem como nos quatro eixos de intervenção identificados, foram definidas as áreas de 

actuação, os objectivos estratégicos e as acções específicas a serem implementadas para 

a consecução dos mesmos.   

O primeiro eixo de intervenção desagrega-se em quatro áreas de actuação que, 

conjuntamente, contribuem para o desenvolvimento e consolidação da infra-estrutura 

da qualidade no país, constituindo a base para o desenvolvimento do Sistema Nacional 

da Qualidade.  

Os eixos relacionados com o Quadro Legal e Regulamentar, Recursos Humanos e Cultura 

da Qualidade são eixos transversais na medida em que complementam as áreas técnicas 

estabelecidas no primeiro eixo com questões fundamentais para o desenvolvimento da 

qualidade a nível nacional. 

O eixo do Quadro Legal e Regulamentar visa garantir que o desenvolvimento da 

qualidade é suportado por instrumentos legais e regulamentares adequados.  

O eixo dos Recursos Humanos pretende responder à necessidade de ter recursos 

humanos qualificados e capacitados para as matérias da qualidade, fundamental para 

suportar o desenvolvimento do Sistema Nacional da Qualidade.  

Por fim, o eixo da Cultura da Qualidade visa aumentar a consciência dos cidadãos, do 

sector empresarial e do sector público para as questões relacionadas com a qualidade. 

A imagem seguinte apresenta o mapa estratégico que vai operacionalizar a Política 

Nacional da Qualidade no período 2021 – 2030. 
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Imagem 1 – Mapa estratégico da Política Nacional da Qualidade 

 

 

O valor total orçamentado para implementar a Estratégia é de 1.910.768.674,00 

Meticais, sendo 61,52%  para operacionalizar as acções do eixo da infra-estrutura da 

qualidade, 16,25% para operacionalizar as acções do eixo da cultura da qualidade, 

10,98%  para operacionalizar as acções do eixo do quadro legal e regulamentar e 11.25% 

para operacionalizar as acções do eixo de recursos humanos. 
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1. Introdução 

Num contexto cada vez mais global, a produtividade e competitividade das nações 

assume-se como determinante para o estabelecimento de economias prósperas, 

constituindo uma das alavancas de desenvolvimento social.  

Para que Moçambique se posicione estrategicamente na linha da frente, é necessário 

encontrar formas de encurtar o caminho, utilizando posicionamentos inteligentes que 

tirem proveito das potencialidades das novas tecnologias, dos activos imateriais, da 

inovação e de abordagens consolidadas, como é o caso da Qualidade. 

Por qualidade entende-se a capacidade de assegurar que os produtos e serviços 

cumprem com os requisitos estabelecidos pelos consumidores ou por determinadas 

indústrias ou sectores. Uma outra forma de entender esta abordagem à qualidade é a 

de que os produtos e serviços devem servir o seu propósito da forma pretendida.  

É geralmente reconhecido que uma aposta no comércio potencia o crescimento 

económico, cujo impacto é, em última instância, a redução da pobreza. Um factor 

essencial para o comércio, para além das infra-estruturas, finanças, boa governação, 

políticas sociais e educação, é a existência de uma oferta no mercado baseada em 

produtos competitivos e seguros.  

Na actual era da globalização, a entrada no mercado é cada vez mais exigente, 

requerendo a conformidade com os padrões internacionais. Para responder a estas 

exigências, os países necessitam de realizar uma clara aposta no desenvolvimento de 

um sistema nacional da qualidade.   

O estabelecimento de um sistema nacional da qualidade robusto apresenta vários 

benefícios para os consumidores, os produtores e os fornecedores. Os consumidores 

beneficiam de um sistema que confere confiança aos produtos que eles compram. Os 

produtores e os fornecedores beneficiam na medida em que a utilização dos padrões 

internacionais lhes permite acesso a novos mercados nos quais conseguem competir de 

forma equitativa.  

Os benefícios são também extensivos a nível governamental. Um sistema nacional da 

qualidade estimula a economia na medida em que permite aumentar a competitividade 

da indústria e dos serviços nos mercados globais, contribuindo em última instância para 

a melhoria da qualidade de vida da população.  

Se é indiscutível que a competitividade é uma condição indispensável à sobrevivência 

nos mercados mais exigentes, é também incontornável reconhecer que, na economia 
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global, o sucesso, em grande medida, depende da qualidade enquanto plataforma 

indispensável à inovação, à sustentabilidade e à saúde das organizações. 

Neste sentido, o Governo de Moçambique desenvolveu a Política Nacional da 

Qualidade, que constitui o documento de referência para os vários sectores da 

economia e para os diferentes segmentos da sociedade, com o intuito de promover, de 

forma concertada, o desenvolvimento e a consolidação de um Sistema Nacional da 

Qualidade robusto que responda integralmente aos desafios do país.   

2. Situação Actual da Qualidade em Moçambique 

O Governo aprovou através da Resolução nº 51/2003, de 31 de Dezembro a Política da 

Qualidade e Estratégia para a sua Implementação, que tinha como objectivo assegurar 

um desenvolvimento económico harmonioso que garantisse a melhoria da qualidade de 

vida da população e reduzisse os níveis de pobreza absoluta. 

Decorridos mais de 17 anos da implementação da Política da Qualidade e Estratégia para 

a sua Implementação, esta carece de adequação face aos desafios que actualmente se 

impõem para o desenvolvimento sócio-económico do país.  

Não obstante, vários progressos foram feitos, a realçar: 

 O reforço do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ) em 

termos de recursos humanos e infra-estruturas;  

 A criação de 19 Comissões Técnicas de Normalização operacionais em diferentes 

áreas; 

 A criação de um acervo de Normas Moçambicanas (NM). Até Dezembro de 2020 

o acervo cifrava-se em 1.405 NM; 

 A criação de uma rede nacional de metrologia legal através de delegação de 

competências a 45 Concelhos Municipais e 10 Direcções Provinciais da Indústria 

e Comércio para a verificação de instrumentos de medição (balanças, pesos e 

bombas de combustível); 

 A criação do Laboratório Nacional de Metrologia, com capacidade de calibração 

de instrumentos de medição nas áreas de massa, volume, comprimento, 

pressão, eléctrica e temperatura, sendo as áreas de massa, temperatura, 

volume, pressão e eléctrica acreditadas pela norma ISO/IEC 17025; 

 A criação da Associação dos Laboratórios de Moçambique; 

 A acreditação de 11 laboratórios, sendo 7 de ensaios, 1 de calibração e 3 clínicos;   

 A criação e consolidação da Inspecção Nacional das Actividades Económicas;  
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 O estabelecimento dos pontos de notificação e inquérito das Barreiras Técnicas 

ao Comércio através do INNOQ e Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, pelo 

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

 A participação de Moçambique em fóruns regionais e internacionais promovidos 

por organismos ligados à qualidade; 

 A admissão do INNOQ como membro da SADCSTAN, SADCMEL, SADCMET, 

SADCA e SADCAS, membro correspondente da ISO, membro afiliado da IEC, 

membro correspondente da OIML e membro permanente da AFRIMETS;  

 A aprovação de um pacote legislativo significativo e relevante para o contexto da 

qualidade; 

 A constituição de 2 associações de consumidores: ADECOM e PROCONSUMERS.  

 

Apesar dos progressos realizados, subsistem ainda desafios a considerar para a 

consolidação do Sistema Nacional da Qualidade. A análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças (SWOT – strengths, weaknesses, opportunities and threats), 

seguidamente apresentada, permite obter uma visão global da área da qualidade no 

país.  

Forças 

 Existência de uma estrutura institucional para a área da qualidade; 

 Existência de uma Política da Qualidade, enquanto instrumento orientador do 

desenvolvimento do Sistema Nacional da Qualidade; 

 Acervo de Normas Moçambicanas em crescimento;  

 Existência de uma instituição que vela pelas matérias da qualidade; e 

 Aprovação da Lei do Sistema Nacional de Qualidade (Lei nº. 17/2018 de 28 de 

Dezembro). 

Fraquezas 

 Fraca divulgação da Política da Qualidade e Estratégia para a sua implementação; 

 Sistema Nacional da Qualidade que carece ainda de consolidação; 

 Baixo nível de literacia do sector público, privado e da população em temáticas 

da qualidade; 

 Quadro legal e regulamentar insuficiente para suportar o Sistema Nacional de 

Qualidade; e 
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 Limitada participação activa de Moçambique nos fóruns regionais e 

internacionais de qualidade; 

 Fraca capacidade de Inspecção e Fiscalização no cumprimento da Politica da 

Qualidade a nivel Nacional. 

Oportunidades 

 Crescente exigência do mercado e valorização de produtos e serviços de 

qualidade;  

 Orientação estratégica para diversificação da economia; 

 Adopção crescente de tecnologias de informação e comunicação no país; 

 Cerca de 65% da população moçambicana tem menos de 25 anos;  

 Implementação de grandes projectos no país; e 

 Existência de parceiros de desenvolvimento disponíveis a apoiar o país em 

matérias relacionadas com a Qualidade; 

Ameaças  

 Investimento e desenvolvimento rápido de infra-estruturas da qualidade em 

diversos países; 

 Elevado peso do mercado informal na economia; 

 Baixo nível de rendimento de grande parte da população, cerca de  50% da 

população moçambicana está abaixo do limiar da pobreza; 

 Elevada dispersão das actividades sociais e económicas; e 

 Exiguidade de recursos financeiros. 

 

3. Contextualização da Estratégia 

A Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade surge na sequência do 

processo de revisão da actual Política da Qualidade e respectiva Estratégia e visa 

fornecer uma orientação estratégica de curto-médio-longo prazos para potenciar o 

desenvolvimento do Sistema Nacional de Qualidade e, em última instância, contribuir 

para o desenvolvimento económico e social do país. Neste sentido, a Estratégia de 

Implementação da Política Nacional da Qualidade para o período 2021-2030 serve três 

propósitos fundamentais: 
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1. Identificar os objectivos estratégicos e prioridades de actuação, no âmbito do 

desenvolvimento da qualidade, para os próximos 10 anos;  

2. Clarificar as acções a empreender para a prossecução dos respectivos objectivos 

estratégicos, bem como os seus responsáveis;  

3. Incentivar a partilha de informação e a actuação concertada dos vários órgãos 

que contribuem para o desenvolvimento da qualidade no país.  

O documento da estratégia de implementação considera as orientações emanadas pela 

Política Nacional da Qualidade, procurando incorporar um conjunto de orientações 

internacionais existentes ao nível da qualidade, bem como orientações dos principais 

documentos de políticas e estratégias do país tais como o Programa Quinquenal do 

Governo de Moçambique, a Estratégia para a Melhoria do Ambiente de Negócios, a 

Política e Estratégia Industrial, a Política e Estratégia Comercial, entre outros.  

No âmbito da presente Estratégia foram considerados os sectores de actividade 

prioritários que servem de motores para a economia e com impacto no 

desenvolvimento económico do país, mais especificamente que  possuem um elevado 

potencial para a geração de emprego, em especial para a população jovem, aumento da 

produção,  competitividade, e melhoria da produtividade, nomeadamente: Agricultura 

e Pescas  , Indústria e Comércio, Energia, Recursos Minerais, Obras Públicas e Recursos 

Hidrícos, Tecnologias de Informação e Comunicação. 

  

Agricultura e Pescas  

O Governo de Moçambique elegeu a agricultura como uma das áreas prioritárias do 

presente ciclo de Governação, fruto do reconhecimento pelo facto de empregar cerca 

de 80% da população economicamente activa e por contribuir com uma média de 23% 

no Produto Interno Bruto (PIB) e 16% para as exportações nacionais.  

No quadro da implementação do Programa Compreensivo de Desenvolvimento Agrário 

em África (CAADP), adoptado pela União Africana (UA) em 2003, o Governo de 

Moçambique (GdM) assinou a 9 de Dezembro de 2011, o Pacto do Programa 

Compreensivo para o Desenvolvimento do Sector Agrário (PCAADP) e desenhou um 

instrumento de implementação, o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector 

Agrário (PEDSA: 2011-2020), operacionalizado pelo Plano Nacional de Investimento no 

Sector Agrário (PNISA 2013-2017) e que depois foi estendido para 2019.  

Para que a visão e o objectivo geral sejam alcançados a médio e longo prazos, o Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário assenta nos seguintes pilares:    
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 Pilar 1: Produtividade Agrária – Aumento da produtividade, produção e 

competitividade na agricultura, contribuindo para uma dieta adequada; 

 Pilar 2: Acesso ao Mercado – Serviços e infra-estruturas para maior acesso ao 

mercado e quadro orientador conducente ao investimento agrário; 

 Pilar 3: Recursos Naturais – Uso sustentável e aproveitamento integral dos 

recursos terra, água, florestas e fauna; e 

 Pilar 4: Instituições agrárias fortes. 

Estes pilares estão alinhados com os pilares do Programa Compreensivo para o 

Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP). 

No âmbito da agricultura e pesca a produção e comercialização envolverá o sector 

privado com maior integração do sector familiar, seleccionando culturas estratégicas 

para o mercado interno e externo dentre várias  acções o Governo prioriza assitir os 

produtores em disseminação de tecnologias agrárias melhoradas, aumentar a cobertura 

de assistência aos produtores através da admissão, promover a criação de auto-

emprego para jovens através do fomento pecuário e produção agricola, disponibilzar 

sementes melhoradas, promover o fomento de raça melhorada e na pesca prioriza a 

promoção e estabelecimento de unidades de produção, ração balanceada e alivinos 

melhorados, promover o estabelecimento da  pesca artesanal comercial sustentável. 

Indústria e Comércio 

O sector da Indústria e Comércio é igualmente uma das áreas estratégicas para o 

desenvolvimento económico do país,   uma vez que continua a ser o motor para a 

transformação estrutural da economia nacional, contribuindo para a sua mudança 

qualitativa e melhoria da sua competitividade com vista a sua inserção no mercado 

regional e global.  

Nos próximos anos, o foco será na promoção e criação de condições para o alargamento 

e fortalecimento  do desenvolvimento da indústria transformadora com impacto na 

geração de postos de emprego e no aumento da produção e competitividade, 

previlegiando as micro, pequenas e médias empresas.  

A área do comércio continuará a dinamizar a comercialização agrícola, como forma de 

garantir o escoamento da produção das zonas de produção  para as zonas de consumo 

(mercado interno e externo). por incentivar e contribuir para o crescimento da produção 

agrária e industrial, orientada para o abastecimento dos mercados interno e externo, 

bem como para garantir a segurança alimentar, terá o seu foco orientado para uma 

maior monitoria do mercado, para o desenvolvimento de sistemas de comercialização 

de produtos agrícolas e para a promoção das exportações. 
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No domínio de prestação de serviços, a prioridade será a prestação de serviços de 

qualidade, a promoção do diálago público-privado e melhoria do ambiente de negócios, 

a consolidação da simplificação de procedimentos/reformas, bem como a realização de 

acções conducentes à unificação de actividades económicas, certificação de produtos e 

serviços, fiscalização das actividades económicas, assistência a empreendedores e 

MPMEs e promoção de oportunidades de negócio e investimento.  

Moçambique considera prioritárias as indústrias que se enquadram nos objectivos 

estratégicos de desenvolvimento do país e com implementação de acções específicas e 

alocação de recursos que podem desenvolver com relativa rapidez e contribuir para que 

o sector responda aos desafios que lhes são impostos. São pilares da aposta estratégica 

para o desenvolvimento da indústria os seguintes: 

 Pilar 1 - Infra-estruturas para o Desenvolvimento Económico 

o Consolidar o Projecto dos Parques Industriais em curso; 

o Consolidar a Estratégia dos Corredores de Desenvolvimento; 

o Consolidar a Estratégia de Desenvolvimento Integrado dos Sistemas de 

Transportes; e 

o Consolidar o Programa das Zonas Francas Industriais. 

 

 Pilar 2 -  Desenvolvimento do Capital Humano 

o Formação acelerada dos técnicos das empresas industriais; 

o Consolidar o Programa Integrado da Reforma da Educação Profissional; 

o Criação de Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano; e 

o Pesquisa, atracção, formação e orientação de talentos. 

 

 Pilar 3 - Capacitação do Empresariado e Protecção da Indústria Nacional 

o Apoio na implementação de Sistemas de Gestão de Qualidade e 

respectiva certificação; 

o Promoção de maior Conteúdo Local dos produtos industriais; e 

o Acesso privilegiado às oportunidades de fornecimento ao Estado e aos 

megaprojectos. 

 

 Pilar 4 - Acesso à Financiamento Adequado 

o Alargar o âmbito de actuação do Banco Nacional do Investimento; 

o Criação de linhas de crédito para financiamento da indústria; e 

o Acordos junto da banca comercial para o desenvolvimento de produtos 

de crédito para indústria.  

 

 Pilar 5 - Promoção de Ligações Empresariais 
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o Mapeamento das ofertas das empresas industriais e criação do banco de 

dados; 

o Incubação de empresas do sector industrial; e 

o Facilitação de informação e acesso ao mercado local. 

 Pilar 6 - Incentivos ao Investimento no Sector Industrial 

o Consolidar a estratégia de promoção do investimento privado em 

Moçambique; 

o Aprofundar as reformas para melhoria de ambiente de negócio; e 

o Desenvolver e propor um pacote de incentivos específicos para 

investimentos na indústria. 

 

 Pilar 7 - Inovação, Acesso a Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento 

o Promover o acesso a novas tecnologias de produção; 

o Assegurar a criação de centros de pesquisa e desenvolvimento industrial; 

o Estabelecimento de parcerias e transferência de conhecimento para 

criação de empresas de novos seguimentos industriais; e 

o Introdução de extensionistas industriais para as MPME do sector 

industrial. 

 

 Pilar 8 - Definição de um Modelo Institucional Adequado para a Promoção do 

Desenvolvimento Industrial 

o Reestruturação e capacitação da Direcção Nacional de Indústria; 

o Reestruturação do IPEME e definição do modelo de relacionamento 

deste com a Direcção Nacional de Indústria; 

o Criação de uma plataforma de coordenação multissectorial para o 

desenvolvimento industrial; e 

o Criação de uma plataforma de coordenação Governo-Sector Privado para 

o desenvolvimento industrial. 

Energia e Recursos Minerais 

O sector da Energia e dos Recursos Minerais é um dos sectores que mais tem gerado 

rendimento e oportunidades de crescimento para o país. Para os próximos anos, definiu 

os seguintes pilares e objectivos estratégicos: 

 Pilar 1: Infra-estruturas económicas e sociais  

o Assegurar o aumento da disponibilidade de energia eléctrica para 

responder às necessidades do crescimento económico e social do País; 

o Promover a construção de centrais em locais com potencial solar, eólico 

e hídrico de grande, pequena e média escala com vista ao 
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aproveitamento das fontes de energia limpa existentes no País, 

garantindo a sua gestão sustentável; 

o Prosseguir com acções visando a expansão e o reforço das infra-

estruturas de transporte e distribuição de energia eléctrica, incluindo a 

interligação com os Países vizinhos para a exportação do expediente; 

o Assegurar o alargamento do acesso à energia eléctrica através da Rede 

Eléctrica Nacional (REN) e de Sistemas Isolados no âmbito da Estratégia 

Nacional de Electrificação (ENE), contribuindo para a aceleração do 

processo conducente ao acesso universal; 

o Construir e expandir infra-estruturas para o aumento da capacidade de 

armazenagem e de acesso aos combustíveis líquidos e gás natural para o 

consumo a nível nacional; e 

o Garantir que o País tenha o controle de todas as fontes radioactivas que 

se encontram fora do controle regulatório. 

 Pilar 2: Emprego, Produtividade e Competitividade  

o Assegurar o alargamento dos Sistemas Isolados para as zonas com 

potencial para as actividades productivas e de geração de rendimento, 

com ênfase para a agricultura, produção animal e pescas; e 

o Promover a extração de recursos minerais de recursos minerais, 

assegurando a melhoria do nível de vida de moçambicanos. 

 Pilar 3: Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do 

Ambiente  

o Aprimorar o planeamento e ordenamento territorial e fortalecer a 

monitoria, fiscalização e responsabilização na elaboração e 

implementação dos planos; 

o Garantir transparências e sustentabilidade de actividade de extracção de 

minerais e hidrocarbonetos; 

o Proteger as pessoas, bens e meio ambiente dos riscos nocivos das 

radiações ionizantes; e 

o Reforçar a capacidade de controlo, segurança técnica e de avaliação e 

monitoria da qualidade ambiental. 

Obras Públicas e Recursos Hídricos 

O sector das Obras Públicas e Recursos Hidrícos foi outro dos sectores identificado como 

prioritário, tendo em conta o seu elevado impacto sobre as condições basilares para a 

geração de emprego, aumento da produtividade, competitividade e do crescimento 

económico. Para os próximos anos, o sector das Obras Públicas e Recursos Hídricos 

definiu os seguintes objectivos estratégicos: 
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 Aumentar a provisão e o acesso aos serviços de abastecimento de água e 

saneamento; 

 Melhorar e expandir a rede de estradas e pontes vitais para o desenvolvimento 

sócio-económico; 

 Construir e expandir infra-estruturas de armazenamento de água e protecção 

contra cheias;   

 Garantir a execução de obras com qualidade; e 

 Potenciar os laboratórios criados para a avaliação da conformidade de modo a 

que desempenhem o seu papel com máxima eficiência e celeridade. 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) desempenham um papel 

transformador e transversal, uma vez que operam no sector produtivo, na educação, na 

saúde, na prestação de serviços públicos, na justiça, na sociedade e em todas as 

componentes relacionadas com a boa governação.  

O efeito transformacional das TICs permite que Moçambique acelere a evolução nos 

diferentes estágios de desenvolvimento, possibilitando o acesso a um mercado global a 

custos mais reduzidos, a criação de emprego, a prestação de serviços de modo eficiente, 

entre outros.  

Com o principal objectivo de Promover iniciativas de transformação digital em todos os 

sectores e a aplicação do comércio electrónico, para melhorar a produtividade, 

competitividade e inovação, as TICs estão assentes no Pilar II: Consolidar o Estado de 

Direito, Boa Governação e Descentralização. Assim, os objectivos estratégicos para os 

próximos anos são: 

 Melhorar a prestação e qualidade de serviços;  

 Aumentar o número de serviços públicos digitais disponíveis;  

 Incrementar o número de beneficiários de internet no âmbito da inclusão 

digital; e  

 Melhorar a transparência e a integridade para  a boa governação. 

 

A Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade corresponde à 

dimensão estratégica para o desenvolvimento da qualidade, estando alinhada com a 

dimensão política, materializada através da Política Nacional da Qualidade, e 

desdobrando-se num conjunto de planos de actividades que representam a dimensão 

operacional.  
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Imagem 2– Filosofia da Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando as várias orientações nacionais, regionais e internacionais 

supramencionadas, bem como os fundamentos estratégicos presentes ao nível da 

Política Nacional da Qualidade, foram estabelecidos os eixos de intervenção que se 

desdobram em objectivos estratégicos. Estes poderão ser desagregados em áreas de 

actuação que, por sua vez, decompõem-se em acções.  

A elaboração da presente estratégia teve por base um conjunto de pressupostos 

transversais, nomeadamente:  

1. O Sistema Nacional de Qualidade, cujo desenvolvimento é preconizado através 

desta estratégia, resulta de uma combinação de acções, instituições, 

organizações, actividades e pessoas.  

2. A estratégia deve ser vista de forma dinâmica e com foco na acção. Estas acções 

devem gerar resultados e ser avaliadas em função desses resultados. 

3. Os objectivos definidos e as acções previstas visam assegurar que a Estratégia de 

Implementação da Política Nacional da Qualidade actua como um catalisador 

para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços a nível nacional. Isto irá 

estimular a procura por esses mesmos produtos e serviços, o que permitirá 

desenvolver o sector empresarial e a economia como um todo. Permitirá 

também fomentar as exportações e actuar a uma escala global, aumentando a 

competitividade do país.  

4. A elaboração da estratégia considera as práticas de referência a nível regional e 

internacional, permitindo elevado posicionamento do país nos principais fóruns 

da qualidade.  

5. O desenvolvimento do documento procurou assegurar que a abordagem 

apresentada é personalizada e está alinhada com as necessidades de 

desenvolvimento do país.  
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4. Eixos de Intervenção, Objectivos Estratégicos e 

Acções 

A visão, missão e princípios orientadores da Política Nacional da Qualidade são as bases 

para o desenvolvimento da respectiva Estratégia, sobre os quais assentam os 

respectivos eixos e áreas de actuação, materializados por Acções Estratégicas.  

A Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade é composta por quatro 

eixos de intervenção, alinhados com a Política Nacional da Qualidade, e que visam 

potenciar o desenvolvimento da qualidade no país.  

 

Imagem 3 – Eixos de Intervenção 

 

 

O primeiro eixo de intervenção desagrega-se em quatro áreas de actuação que, 

conjuntamente, contribuem para o desenvolvimento e consolidação da infra-estrutura 

da qualidade no país, constituindo a base para o desenvolvimento do Sistema Nacional 

de Qualidade.  

Os eixos relacionados com o Quadro Legal e Regulamentar, Recursos Humanos e Cultura 

da Qualidade são eixos transversais na medida em que complementam as áreas técnicas 

com questões fundamentais para o desenvolvimento da qualidade.  
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O eixo do Quadro Legal e Regulamentar está focado em garantir que o desenvolvimento 

da qualidade é suportado por instrumentos legais e regulamentares que estejam 

adequados.  

O eixo dos Recursos Humanos pretende responder à necessidade de ter recursos 

humanos qualificados e capacitados para as matérias da qualidade, fundamental para 

suportar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Qualidade.  

Por fim, o eixo da Cultura da Qualidade apresenta as questões relacionadas com a 

necessidade de, gradualmente, criar-se a consciência junto dos cidadãos, sector 

empresarial e sector público para as questões relacionadas com a qualidade. 

A cada eixo de intervenção e área de actuação está associado um ou vários objectivos 

estratégicos que traduzem o que se pretende alcançar em cada um dos vectores:  

 

Imagem 4 – Eixos de Intervenção, Áreas de Actuação e Objectivos Estratégicos 
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De seguida apresenta-se o detalhe da informação de cada eixo em termos de áreas de 

actuação e acções a desenvolver.  

4.1. Infra-estruturas de Qualidade 

A criação da infra-estrutura de qualidade é um dos passos mais significativos e 

positivos que um país pode adoptar para o desenvolvimento de uma economia 

baseada na prosperidade, saúde e bem-estar.  

A existência da infra-estrutura de qualidade faz parte de um sistema que contribui para 

os objectivos das políticas governamentais em áreas como o desenvolvimento 

industrial, competitividade comercial nos mercados globais, uso eficiente de recursos 

naturais e humanos, segurança alimentar, saúde, meio ambiente e mudanças climáticas.  

O desenvolvimento deste eixo de intervenção é materializado através de quatro áreas 

de actuação: 

1. Normalização;  

2. Metrologia;  

3. Avaliação da Conformidade;  

4. Acreditação.  

4.1.1. Normalização 

Quando se adquire um produto ou serviço, existe um conjunto de expectativas de que 

este irá corresponder ao seu propósito, será seguro, fácil de utilizar, não prejudicará a 

saúde ou o meio ambiente, será confiável e eficiente, entre outros, permitindo colher 

os benefícios esperados para um determinado custo.  

As normas são acordos documentados que traduzem as características desejadas num 

determinado produto ou serviço, tais como dimensões, tolerâncias, pesos, processos, 

sistemas, melhores práticas ou outras especificações, assegurando que estão em 

conformidade com os seus requisitos e geram confiança nos seus compradores e 

utilizadores.   

A existência de normas internacionais permite aos países um acesso fácil e eficiente às 

boas práticas e recomendações estabelecidas, procurando adaptar estas práticas à sua 

realidade. Estas são reconhecidas pela Organização Mundial do Comércio como a base 

para o comércio internacional. 

Em Moçambique, as actividades no âmbito da normalização são geridas pelo Instituto 

Nacional de Normalização e Qualidade, IP, entidade de âmbito nacional que tem como 
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objectivo elaborar normas e outros documentos de carácter normativo e participar no 

processo de elaboração de normas regionais e internacionais. 

As actividades são desenvolvidas no âmbito das Comissões Técnicas de Normalização de 

acordo com as directivas e metodologia definidas para o efeito. As Normas 

Moçambicanas são homologadas pelo INNOQ, IP que as edita e dissemina.  

Assim, no âmbito da área de actuação da normalização, pretende-se atingir o seguinte 

objectivo estratégico: 

 

 

 

 

Para concretizar o objectivo estratégico definido, a presente Estratégia visa, de forma 

alinhada com a Política Nacional da Qualidade, a concretização das seguintes acções:  

 Reforçar a Participação de Moçambique em Organizações Regionais e 

Internacionais no âmbito da Normalização; 

 Promover a Participação dos vários actores nas Comissões Técnicas de 

Normalização; 

  Actualizar continuamente as Normas Técnicas; e 

 Desenvolver os Mecanismos de Auscultação e de Retroalimentação do Mercado. 

 

4.1.2. Metrologia 

A metrologia refere-se à ciência das medições e suas aplicações, sendo um dos pilares 

no desenvolvimento da infra-estrutura de qualidade. A existência de equipamentos que 

permitem validar a exactidão das medidas utilizadas é fundamental para assegurar a 

protecção do consumidor nas transacções comerciais, na saúde, segurança e no 

ambiente. De facto, a metrologia garante a qualidade do produto final, dando maior 

confiança ao cliente e agindo como diferenciador em termos tecnológicos e comerciais 

para as empresas. Permite também reduzir o consumo e o desperdício da matéria prima, 

aumentando a produtividade, bem como reduzir a possibilidade de rejeição do produto 

no mercado.  

A metrologia divide-se em três áreas, nomeadamente: 

1. Metrologia Legal – área da metrologia relacionada com a protecção do 

consumidor face a medições incorrectas nas transacções comerciais, saúde, 

segurança e ambiente;  

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Desenvolver o acervo de normas moçambicanas adequado às necessidades do sector 

público e privado e harmonizado regional e internacionalmente. 
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2. Metrologia Industrial – área que assegura o funcionamento adequado dos 

instrumentos de medição utilizados na indústria, bem como nos processos de 

produção e ensaio, através da calibração e garantia da rastreabilidade;  

3. Metrologia Científica – área que trata dos padrões de medição internacionais e 

nacionais, dos instrumentos laboratoriais e das pesquisas e metodologias 

científicas relacionados com um elevado nível de qualidade metrológica.   

A criação do Laboratório Nacional de Metrologia é um dos marcos significativos do 

desenvolvimento deste pilar em Moçambique. Paralelamente, por forma a desenvolver 

os serviços de metrologia legal, foi também criada uma rede nacional de metrologia 

legal através da delegação de competências a Concelhos Autárquicos e Direcções 

Provinciais da Indústria e Comércio para a verificação de instrumentos de medição. 

Não obstante os progressos obtidos, torna-se fundamental consolidar as áreas de 

metrologia legal e industrial, bem como apostar no desenvolvimento das bases para a 

metrologia científica.  

Neste sentido, no âmbito da metrologia, é estabelecido o seguinte objectivo estratégico: 

 

 

 

Para concretizar o objectivo estratégico prevê-se a concretização das seguintes acções: 

  Expandir os Serviços de Metrologia Legal; 

 Expandir os Serviços de Metrologia Industrial; 

 Desenvolver os Serviços de Metrologia Científica; 

 Reforçar a Participação de Moçambique em Organizações Regionais e 

Internacionais no âmbito da Metrologia; e 

 Consolidar e expandir o Laboratório Nacional de Metrologia. 

 

4.1.3. Avaliação da Conformidade 

Avaliação da conformidade é um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, 

devidamente acompanhado e avaliado, de forma a proporcionar um adequado grau de 

confiança de que um produto, processo, serviço ou pessoa, atende a requisitos pré-

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Garantir o rigor e a exactidão das medições realizadas, potenciando a credibilidade no 

mercado. 
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estabelecidos em normas ou regulamentos com o melhor custo benefício possível para 

a sociedade1.  

O uso de normas, nomeadamente as normas de carácter internacional, permitem 

harmonizar as actividades de avaliação de conformidade no mundo, diminuindo as 

barreiras ao comércio realizado à escala global.  

Actualmente, diversos países utilizam barreiras técnicas em substituição das barreiras 

tarifárias como forma de protecionismo ao mercado interno. Nesta senda, a avaliação 

da conformidade pode ser entendida como uma potente ferramenta estratégia que 

auxilia os países nas relações comerciais no mercado global.  

Cada país adopta o sistema de avaliação de conformidade que melhor responde aos 

seus objectivos e orientações estratégicas. No entanto, é fundamental que este seja 

harmonizado de forma a permitir que sejam estabelecidos Acordos de Reconhecimento 

Mútuo.  

A actividade de avaliação da conformidade é especialmente importante para o sector 

produtivo, para as autoridades que regulam e regulamentam e para os consumidores.  

A avaliação da conformidade ajuda as empresas a melhorar continuamente a qualidade 

dos seus processos, produtos e serviços que prestam. Quando é compulsória, a 

avaliação da conformidade fortalece o papel das entidades reguladoras e 

regulamentadoras na medida em que reforça a proteção à saúde e segurança do 

consumidor e ao meio ambiente, ao instrumentalizar as actividades regulamentadoras 

e fiscalizadoras estabelecidas pelos órgãos reguladores.  

A avaliação da conformidade é materializada através de três mecanismos fundamentais: 

1. Certificação 

A certificação ocorre quando um organismo de terceira parte atesta, por escrito, 

que determinado produto, serviço, processo, pessoal, organização ou sistema de 

gestão está em conformidade com os requisitos estabelecidos nas normas 

técnicas, tendo por base a realização de auditorias, recolha e teste de amostras, 

entre outras técnicas.  

A certificação de produtos, sistemas e pessoas é, por princípio, uma actividade 

de natureza voluntária, que deve ser acreditada nos termos das normas 

internacionais aplicáveis. No entanto, em determinados sectores, sempre que se 

justifique, pode ser obrigatória por legislação específica. Este processo traz uma 

                                                           
1 Outras definições de Avaliação da Conformidade são “exame sistemático do grau de atendimento por 
parte de um produto, processo ou serviço a requisitos identificados” e “qualquer actividade com objectivo 
de determinar, directa ou indirectamente, o atendimento a requisitos aplicáveis”. 
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série de benefícios às entidades, tais como a melhoria dos seus processos 

produtivos e de gestão, melhoria da sua imagem junto dos clientes, fornecedores 

e outras partes interessadas, e o aumento da competitividade das empresas 

quer no mercado nacional quer global.  

As certificações mais recorrentes são aquelas que dizem respeito à qualidade dos 

sistemas de gestão e sistemas de gestão ambiental, tendo por base as normas 

ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, existindo várias empresas e organismos 

públicos certificados. Não obstante, existem também certificações relacionadas 

com determinados produtos ou serviços, sobretudo em sectores críticos para a 

segurança e bem-estar da população.  

O processo de certificação pode ser obtido por qualquer entidade que se 

proponha, desde que cumpra os requisitos estabelecidos. As entidades 

certificadoras devem ser acreditadas pelo organismo nacional responsável pela 

acreditação.  

2. Inspecção  

Os organismos de Inspecção desempenham um papel de extrema importância 

na promoção da melhoria da qualidade tanto a nível nacional, como 

internacional, uma vez que são responsáveis por examinar um conjunto de 

produtos, materiais, instalações incluindo equipamentos, processos, 

procedimentos e serviços, quer no sector público, quer no sector privado, 

reportando se os mesmos estão alinhados com os requisitos estabelecidos.  

A existência de organismos desta natureza que actuem de forma efectiva 

permite assegurar que os actores do sector privado e cidadãos cumprem com os 

requisitos definidos na lei ou outros instrumentos normativos. No entanto, o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei é mandatório.  

Ainda no âmbito da inspecção, sendo o INNOQ, IP a entidade responsável pela 

implementação da política nacional da qualidade, deve desenvolver programas 

de avaliação da conformidade e coordenar a sua implementação tendo em vista 

a garantia de circulação e consumo, no país, de produtos de qualidade.  

A entidade deve igualmente proporcionar serviços de inspecção técnica de 

produtos, serviços, equipamentos, maquinaria e instalações. 

 

3. Ensaio 

O ensaio consiste na determinação de uma ou mais características de uma 

amostra do produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento 

especifico. É a modalidade de avaliação da conformidade frequentemente 
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utilizada porque está associada a outros mecanismos de avaliação da 

conformidade, em particular a inspecção e a certificação.  

Os laboratórios de ensaios podem ser operados por uma variedade de 

organizações, incluindo agências governamentais, instituições de pesquisa e 

académicas, organizações comerciais e entidades de normalização. Podem ser 

divididos em duas principais categorias: laboratórios que produzem dados que 

serão utilizados por terceiros e laboratórios para uso interno das organizações.  

 

A área de actuação de Avaliação da Conformidade é composta por dois objectivos 

estratégicos: um objectivo relacionado com a componente da certificação e um 

objectivo estratégico focado no tema da inspecção.  

Os objectivos estratégicos, bem como as acções subjacentes, são apresentados de 

seguida.  

 

 

 

Associadas a este objectivo estratégico estão previstas as seguintes acções: 

 Consolidar o Sistema de Certificação; e  

 Fomentar a Coordenação e Comunicação entre Entidades Certificadoras 

 

 

 

 

O objectivo estratégico vocacionado para as questões de inspecção e fiscalização prevê 

a implementação das seguintes  acções: 

 Expandir e consolidar a Rede de Laboratórios Acreditados; e  

 Reforçar a Capacidade de Resposta dos Organismos Inspectivos e Fiscalizadores 

 

4.1.4. Acreditação  

A acreditação é o processo através do qual o organismo designado para o efeito fornece 

o reconhecimento formal de que determinada organização é competente para a 

execução de determinadas actividades de avaliação da conformidade, tais como 

ensaios, calibrações, certificação e inspecções.  

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Promover o desenvolvimento de mecanismos de certificação, estimulando a 

inovação e a competitividade nacional. 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Reforçar os mecanismos de ensaios, inspecção e fiscalização, fortalecendo a 

confiança do consumidor no mercado. 
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Os organismos de acreditação precisam mostrar que são independentes e imparciais e 

por esta razão são muitas vezes constituídos como entidades nacionais ou regionais que, 

na prática, precisam mostrar a existência de acordos de reconhecimento mútuo por 

meio da sua adesão como membro de organismos internacionais relevantes que se 

dedicam as revisões pelos pares entre si. 

O processo de acreditação apresenta um conjunto de vantagens para várias partes, 

nomeadamente: 

 Para os organismos de avaliação da conformidade acreditados, uma vez que: 

o Fornece um processo de avaliação único e transparente, reforçando a 

coerência das actividades e nível de serviço prestado pelas organizações;  

o Reforça a confiança dos cidadãos, empresas e organismos públicos nos 

serviços prestados; 

o Potencia uma concorrência justa, aumentando a competência e a 

inovação. 

 Para as organizações certificadas, na medida em que: 

o Diminui o risco de não aceitação do produto no mercado;  

o Permite às organizações competirem à escala global, uma vez que os seus 

produtos e serviços respondem aos requisitos estabelecidos;  

o Fortalece a imagem da organização e o seu compromisso; 

o Estabelece referenciais aos quais a organização deve aspirar, adoptando 

um processo de melhoria contínua.  

 Para os consumidores finais, visto que: 

o Inspira confiança no fornecedor, dado que garante que o produto ou 

serviço foi avaliado por um organismo independente e competente;  

o Aumenta a liberdade de escolha, estimulando uma concorrência 

saudável que se traduz positivamente nos níveis de serviço oferecidos. 

As actividades de acreditação são da responsabilidade de um organismo nacional de 

acreditação que deve operar de acordo com as orientações do Fórum Internacional de 

Acreditação (IAF) e da Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC), 

sendo fundamental estabelecer mecanismos de cooperação robustos. Estas regem-se 

ainda pelas normas internacionais. 

Actualmente não existe um organismo nacional de acreditação. De facto, esta é a 

componente das infra-estruturas de qualidade com menor grau de desenvolvimento, 
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constituindo uma das áreas prioritárias de desenvolvimento no âmbito da Política 

Nacional da Qualidade e respectiva estratégia de implementação. Esta necessidade de 

desenvolvimento encontra-se plasmada em termos do seu objectivo estratégico: 

 

 

 

Para a concretização do objectivo estratégico estabelecido estão previstas duas acções, 

nomeadamente: 

 Criar um Organismo Nacional de Acreditação; e 

 Fazer Parcerias com Órgãos de Acreditação Regionais e Internacionais. 

 

4.2. Quadro Legal e Regulamentar 

Um dos benefícios directos do estabelecimento e implementação de uma política e 

estratégia nacional para a qualidade remete para o aumento da capacidade do país de 

participar no mercado global, aproveitando oportunidades de negócio também à escala 

global. 

Para que este benefício se materialize na sua plenitude, importa assegurar a existência 

de um quadro legal e regulamentar que seja adequado às necessidades do país, e que 

esteja alinhado com as orientações estabelecidas a nível internacional, designadamente 

pela Organização Mundial do Comércio, diminuindo o risco de esta componente se 

tornar uma barreira ao comércio.  

Moçambique tem feito progressos no desenvolvimento deste eixo, tendo aprovada a 

seguinte legislação: 

 Lei 17/2018 de 28 de Dezembro, que aprova a Lei do Sistema Nacional da 

Qualidade; 

 Lei n.º 22/2009, de 28 de Setembro, que aprova a Lei de Defesa do Consumidor; 

 Decreto-Lei n.º 2/2010, de 31 de Dezembro, que rege a actividade da Metrologia 

no país;  

 Decreto n.º 59/2009, de 8 de Outubro, que aprova o Regulamento de 

Normalização e Avaliação da Conformidade; 

 Decreto n.º 17/2011, de 26 de Maio, que aprova o regulamento do Decreto – Lei 

nº 2/2010; 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Desenvolver os mecanismos de acreditação, estimulando a confiança e a credibilidade nas 

instituições do país. 
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 Decreto n.º 54/2013, de 7 de Outubro, que aprova o Regulamento sobre o 

Controlo da Produção, Comercialização e Consumo de Bebidas Alcoólicas; 

 Decreto n.º 36/2014, de 1 de Agosto, que cria o Conselho Nacional da Qualidade; 

 Decreto n.º 16/2015, de 5 de Agosto, que aprova o Regulamento sobre Gestão e 

Controlo de Saco Plástico; 

 Decreto n.º 23/2015, de 30 de Setembro, que estabelece as normas sobre os 

tempos de condução e de descanso para condutores profissionais, bem como da 

obrigatoriedade do uso de tacógrafo em veículos de transporte público de 

passageiros e de carga; 

 Decreto nº 27/2016, de 18 de Julho, que aprova o Regulamento de Protecção do 

Consumidor.  

 Decreto n.º 19/2021, de  9 de  Abril, que aprova o Regulamento da Lei que cria 

o Sistema Nacional de Qualidade, abreviadamente designado SINAQ ; 

 Diploma Ministerial n.º 180/2004, de 15 de Setembro, que aprova o 

Regulamento sobre a Qualidade da Água para o Consumo Humano;  

 Diploma Ministerial n.º 141/2013, de 23 de Setembro, que aprova o 

Regulamento dos produtos pré-medidos; 

 Diploma Ministerial n.º 191/2013, de 21 de Novembro, que aprova o 

Regulamento do controlo metrológico das medidas materializadas em massa 

(pesos); 

 Diploma Ministerial n.º 164/2014, de 3 de Outubro, que aprova o Regulamento 

técnico metrológico que estabelece as regras a observar na fabricação, 

aprovação do modelo, verificação metrológica, instalação e utilização dos 

instrumentos de pesagem de funcionamento não automático. 

Contudo, existem ainda necessidades que devem ser colmatadas no sentido de 

assegurar que este quadro legal e regulamentar esteja adequado aos desafios do país, 

tanto em termos internos, como na relação com os demais países. 

Assim, o presente eixo está alicerçado no seguinte objectivo estratégico: 

 

 

 

 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Adequar o quadro legal e regulamentar existentess aos desafios do país em 

matéria da qualidade. 
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Para a sua concretização, são propostas as seguintes acções: 

 Implementar a Lei do Sistema Nacional de Qualidade e o respectivo Regulamento; 

 Reforçar o Quadro Legal e Regulamentar de Suporte à Metrologia; 

 Reforçar o Quadro Legal e Regulamentar de Suporte à Acreditação; 

 Rever e criar os Regulamentos Técnicos Sectoriais; 

 Consolidar a Implementação da Lei de Defesa do Consumidor e respectivo 

Regulamento; e 

 Reformar a Legislativa SPS em alinhamento com os Requisitos Internacionais. 

 

4.3. Recursos Humanos  

A existência de recursos humanos qualificados é uma das principais alavancas para o 

desenvolvimento da qualidade, potenciando o nível de competitividade de um país.  

De facto, o desenvolvimento dos recursos humanos é um factor-chave para o 

crescimento das sociedades, actuando como um motor de desenvolvimento económico 

e social dos países.   

O diferencial competitivo de uma nação, numa era em que se pretende construir e 

consolidar uma sociedade do conhecimento, não está apenas alicerçado na existência 

de mão-de-obra e de recursos naturais abundantes e acessíveis, mas sim no 

conhecimento existente e disseminado por toda a sua população.  

No âmbito do estabelecimento do Sistema Nacional de Qualidade, o desenvolvimento 

dos recursos humanos deve ser considerado em três vertentes fundamentais: 

1. Na inovação, através de mecanismos de pesquisa e desenvolvimento robustos e 

que actuem na área da qualidade; 

2. No desenvolvimento de competências críticas para assegurar que a força de 

trabalho esteja sensibilizada para a importância da qualidade e que consegue 

responder perante esta temática num contexto profissional; 

3. Na disseminação de informação e na gradual mudança de mentalidade, 

veiculada através da educação.  

Estas três vertentes estão alinhadas com os objectivos estratégicos definidos, cujo 

detalhe das acções subjacentes se encontra apresentado de seguida.  

 

 

 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Fomentar a participação da academia no Sistema Nacional da Qualidade, 

promovendo as acções de pesquisa e desenvolvimento neste âmbito. 
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Para a concretização deste objectivo estratégico estão previstas as seguintes acções:  

 Criar o Programa “A Academia contribui para a Qualidade"; 

 Promover a criação de Bolsas de Investigação na Área da Qualidade; 

 Promover e Desenvolver Bolsas de Especialistas da Qualidade em todos os 

Sectores;  

 Estabelecer Parcerias com Instituições Regionais e Internacionais para Formação; 

Pesquisa e Desenvolvimento em Matéria de Qualidade e 

 Promover a Pesquisa e Desenvolvemento em Matérias da Qualidade. 

 

 

 

 

Para assegurar o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada em matérias da 

qualidade, estão definidas as seguintes  acções:  

 Criar Programas de Capacitação do Sector Privado em Matérias da Qualidade; 

 Promover o Desenvolvimento de Programas de Capacitação das Entidades do 

Sector Público, nos vários níveis, em Matérias da Qualidade;  

 Desenvolver e fortalecer as Competências dos Principais actores envolvidos no 

Sistema Nacional da Qualidade; 

 Criar e operacionalizar Cursos de Formação Específica sobre Certificação de 

Sistemas de Gestão; e 

 Criar Programas de Capacitação dos Midia para Fomentar a Disseminação de 

Temáticas da Qualidade. 

 

 

 

 

 

As acções que concorrem para o alcance deste objectivo estratégico são as seguintes: 

 Criar o Programa “A Qualidade nas Escolas”; e 

 Assegurar a Adaptação Curricular na Formação Geral e na Formação Técnico-

Profissional. 

 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Desenvolver uma força de trabalho qualificada, nos vários níveis, em matérias 

da qualidade. 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Promover a introdução gradual de conceitos de qualidade no sistema de ensino. 
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4.4. Cultura da Qualidade 

A adopção dos Princípios da Qualidade, suportada numa liderança forte e orientada, 

impulsiona uma nova atitude cultural que implica repensar as organizações nas suas 

diferentes dimensões, racionalizando processos e métodos de produção em prol da 

melhoria da qualidade de produtos e serviços, incrementando a eficiência e 

promovendo um melhor relacionamento entre as partes interessadas. 

Quando se pensa no desenvolvimento de um sistema da qualidade a nível nacional, 

torna-se fundamental pensar no estabelecimento de uma cultura da qualidade que 

promova uma mudança sustentável e significativa nos comportamentos e hábitos da 

população.  

O conceito de cultura da qualidade, aplicado à realidade de um país, pode ser entendido 

como um estado em que a nação promove um ambiente aberto, participativo, onde as 

ideias e as boas práticas são partilhadas, onde a educação e a investigação são 

valorizadas, e onde existe uma preocupação generalizada na melhoria contínua da vida 

das populações.  

São características de uma cultura de qualidade: 

 Liderança focada na qualidade a todos os níveis; 

 Abertura e transparência; 

 Foco no trabalho de equipa, na partilha e cooperação; 

 Responsabilização nos vários níveis; 

 Mecanismos de retroalimentação para melhoria;  

 Envolvimento da comunidade; 

 Alinhamento dos valores nacionais e pessoais. 

Os benefícios de uma cultura da qualidade são diversos, passando, entre outros, pela 

garantia da satisfação do consumidor, pelo estabelecimento de uma atitude positiva 

para com os fornecedores de produtos e prestadores de serviço, pela melhoria contínua 

nos produtos e processos, pelo estabelecimento de mecanismos de aprendizagem 

individual e colectiva, entre outros.  

A Política Nacional da Qualidade e sua Estratégia de Implementação devem ser 

acompanhadas por um amplo movimento nacional para a qualidade, encorajado e 
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apoiado pelo Governo, e que potencie a melhoria da competitividade nacional no 

mercado global.  

O desenvolvimento da cultura da qualidade, no âmbito da presente estratégia, é 

promovido em três vertentes, reflectidas através dos seus objectivos estratégicos, 

seguidamente apresentados e detalhados.  

 

 

 

 

Para a concretização do objectivo estratégico vocacionado para a auscultação e defesa 

dos consumidores estão previstas as seguintes acções: 

  Promover  a expansão da Rede de Associações de Defesa do Consumidor; 

 Promover a criação de  Estruturas dedicadas ao Consumidor no Sector Público; e 

 Fiscalizar o cumprimento do regime do Livro de Reclamações. 

 

 

 

 

 

A concretização deste objectivo estratégico tem subjacente as seguintes acções:  

 Operacionalizar o CONQUA – Conselho Nacional da Qualidade; 

 Implementar um Observatório da Qualidade;  

 Criar um modelo sustentável de financimanto; e  

 Mobilizar Parceiros de Cooperação para Financiamento de Projectos. 

 

 

 

 

 

A concretização deste objectivo estratégico tem subjacente as seguintes acções: 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Assegurar a existência e eficiência dos mecanismos de auscultação e defesa dos 

consumidores. 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Desenvolver mecanismos que promovam a sustentabilidade da política, estratégia e 

demais instrumentos operacionais no âmbito da qualidade. 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Sensibilizar, informar e educar a população e as partes interessadas para a 

importância das questões da qualidade para o desenvolvimento sócio-económico 

do país. 
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 Promover o Desenvolvimento de Estratégias de Informação, Educação e 

Comunicação para a Qualidade; 

 Implementar Prémios da Qualidade; 

 Expandir acções de Comemoração da Semana da Qualidade a nível Nacional; e 

 Promover e Apetrechar  Bibliotecas Nacional e Provinciais da Qualidade.  
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4.5. Mapa Estratégico 

Por forma a consolidar a informação previamente apresentada relacionada com os eixos de intervenção, áreas de actuação, objectivos 

estratégicos e acções, foi estabelecido o seguinte mapa estratégico.  

Tabela 1  – Matriz  Estratégica 

Eixo  Área de actuação Objectivos Estratégicos Acções 

INFRA-
ESTRURURAS DA 

QUALIDADE 

A. Normalização 

1. Desenvolver o acervo de normas 
moçambicanas adequado às 
necessidades do sector público e privado 
e harmonizado regional e 
internacionalmente. 

A.1.1. Reforçar a Participação de Moçambique em Organizações Regionais e Internacionais 
no âmbito da Normalização. 

A.1.2. Promover a Participação dos vários actores nas Comissões Técnicas de Normalização; 

 A.1.3. Actualizar continuamente as Normas Técnicas; 

A.1.4. Desenvolver os Mecanismos de Auscultação e de Retroalimentação do Mercado. 

B. Metrologia 
2. Garantir o rigor e a exactidão das 
medições realizadas, potenciando a 
credibilidade no mercado. 

 B.2.1. Expandir os Serviços de Metrologia Legal; 

B.2.2. Expandir os Serviços de Metrologia Industrial; 

B.2.3. Desenvolver os Serviços de Metrologia Científica; 

B. 2.4. Reforçar a Participação de Moçambique em Organizações Regionais e Internacionais 
no âmbito da Metrologia; 

B. 2.5. Consolidar e expandir o Laboratório Nacional de Metrologia; 

C.  Avaliação da 
Conformidade 

3. Promover o desenvolvimento de 
mecanismos de certificação, estimulando 
a inovação e a competitividade nacional. 

C.3.1. Consolidar o Sistema de Certificação; 

C.3.2. Fomentar a Coordenação e Comunicação entre Entidades Certificadoras; 

4. Reforçar os mecanismos de ensaios, 
inspecção e fiscalização, fortalecendo a 
confiança do consumidor no mercado. 

C.4.1. Expandir e consolidar a Rede de Laboratórios Acreditados; 

C.4.2. Reforçar a Capacidade de Resposta dos Organismos Inspectivos e Fiscalizadores. 



Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade 

 
 
 

 Versão final Maio de 2021 
  Página 35 de 44 

D.  Acreditação  
5. Desenvolver os mecanismos de 
acreditação, estimulando a confiança e a 
credibilidade nas instituições do país. 

D.5.1. Criar um Organismo Nacional de Acreditação; 

D.5.2. Fazer Parcerias com Órgãos de Acreditação Regionais e Internacionais. 

QUADRO LEGAR 
E 

REGULAMENTAR 
Transversal 

6. Adequar o quadro legal e 
regulamentar existentess aos desafios do 
país em matéria da qualidade. 

6.1. Implementar a Lei do Sistema Nacional de Qualidade e o respectivo Regulamento; 

6.2. Reforçar o Quadro Legal e Regulamentar de Suporte à Metrologia; 

6.3. Reforçar o Quadro Legal e Regulamentar de Suporte à Acreditação; 

6.4. Rever e criar os Regulamentos Técnicos Sectoriais; 

6.5. Consolidar a Implementação da Lei de Defesa do Consumidor e respectivo Regulamento; 

6.6.   Reformar a Legislativa SPS em alinhamento com os Requisitos Internacionais. 

RECURSOS 
HUMANOS 

Transversal 

7. Fomentar a participação da academia 
no Sistema Nacional da Qualidade, 
promovendo as acções de pesquisa e 
desenvolvimento neste âmbito. 

7.1. Criar o Programa “A Academia contribui para a Qualidade; 

7.2. Promover a criação de Bolsas de Investigação na Área da Qualidade; 

7.3. Promover e Desenvolver  Bolsas de Especialistas da Qualidade em todos os Sectores; 

7.4.Estabelecer Parcerias com Instituições Regionais e Internacionais para Formação, 
Pesquisa e Desenvolvimento em Matéria da Qualidade; 

7.5. Promover a Pesquisa e Desenvolvimento em Matérias da Qualidade. 

8. Desenvolver uma força de trabalho 
qualificada, nos vários níveis, em 
matérias da qualidade. 

8.1. Criar Programas de Capacitação do Sector Privado em Matérias da Qualidade; 

8.2. Promover o  desenvolvimento de  Programas de Capacitação das Entidades do Sector 
Público, nos vários níveis, em Matérias da Qualidade; 

8.3. Desenvolver e fortalecer as Competências dos Principais actores envolvidos no Sistema 
Nacional da Qualidade; 

8.4. Criar e operacionalizar Cursos de Formação Específica sobre Certificação de Sistemas de 
Gestão; 
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8.5. Criar Programas de Capacitação dos Midia para Fomentar a Disseminação de Temáticas 
da Qualidade. 

9. Promover a introdução gradual de 
conceitos de qualidade no sistema de 
ensino. 

9.1. Criar o Programa “A Qualidade nas Escolas”; 

9.2.Assegurar a Adaptação Curricular na Formação Geral e na Formação Técnico-Profissional. 

CULTURA DA 
QUALIDADE 

Transversal 

10. Assegurar a existência e eficiência dos 
mecanismos de auscultação e defesa dos 
consumidores. 

10.1. Promover  a expansão da Rede de Associações de Defesa do Consumidor 

10.2 Promover a criação de  Estruturas dedicadas ao Consumidor no Sector Público; e 

10.3. Fiscalizar o cumprimento do regime do Livro de Reclamações. 

11. Desenvolver mecanismos que 
promovam a sustentabilidade da Política, 
Estratégia e demais instrumentos 
operacionais no âmbito da qualidade. 

11.1. Operacionalizar o CONQUA – Conselho Nacional da Qualidade; 

11.2. Implementar um Observatório da Qualidade;  

11.3.  Criar um modelo sustentável de financimanto; e 

11.4.  Mobilizar Parceiros de Cooperação para Financiamento de Projectos. 

12. Sensibilizar, informar e educar a 
população e as partes interessadas para 
a importância das questões da qualidade 
para o desenvolvimento sócio-
económico do país.  

12.1.  Promover  o Desenvolvimento de Estratégias de Informação, Educação e Comunicação 
para a Qualidade; 

12.2. Implementar Prémios da Qualidade; 

12.3. Expandir acções de comemoração  da  Semana da Qualidade a nível Nacional; e 

12.4. Promover e Apetrechar  Bibliotecas Nacional e  Provinciais da Qualidade. 
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5. Factores Críticos de Sucesso  

O sucesso da implementação da Política Nacional da Qualidade, bem como da sua 

respectiva estratégia de implementação, depende dos seguintes elementos fundamentais: 

compromisso político, capacidade de investimento, adequação do quadro legal, 

capacidade de implementação, capacitação dos recursos humanos, comunicação e 

sensibilização. 

 

Imagem 5 – Factores Críticos de Sucesso 

 

  

5.1. Compromisso Político  

A responsabilidade da implementação da Política Nacional da Qualidade e respectiva 

Estratégia de Implementação será assumida pelas entidades governamentais por se tratar 

de um pilar estruturante para o desenvolvimento do País.  

O compromisso político é essencial para a articulação e integração de esforços, com vista 

à implementação das acções propostas, e contribuirá para a criação de uma visão comum 

sobre a importância da Qualidade nas suas diferentes dimensões, de forma transversal às 

entidades públicas. 

5.2. Capacidade de Investimento 

A adopção da Política Nacional da Qualidade e a sua Estratégia de Implementação responde 

as necessidades prementes do desenvolvimento económico, devendo ser seguida de 

acções que permitam a sua operacionalização. As questões relacionadas com o 

financiamento assumem particular importância no processo de operacionalização da 

mesma. 
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Sabe-se, no entanto, que, o País carece ainda de infra-estruturas para a Qualidade, os 

investimentos necessários para desenvolver o SINAQ são avultados e integram, quer a 

criação de infra-estruturas adequadas, tais como edifícios, laboratórios e equipamentos, 

quer a criação da capacidade humana necessária para operacionalizar e desenvolver o 

sistema de modo harmonioso. Estes investimentos, devido à sua natureza social, são 

habitualmente financiados pelos governos; no entanto, quer o sector privado que é um dos 

principais actores e beneficiários do sistema, quer a comunidade internacional devem ter 

um papel determinante no seu financiamento. 

As empresas são convidadas a promover e realizar investimentos que permitam melhorar 

os seus Sistemas de Gestão da Qualidade, incluindo, tanto os aspectos de equipamento, 

como os da formação de pessoal e assumir uma participação activa nas actividades do 

SINAQ em particular aquelas que pela sua natureza sejam auto-sustentáveis. 

O Governo pode criar incentivos financeiros que promovam e facilitem a introdução de 

sistemas da qualidade nas empresas. Estes podem incluir, entre outros: 

a) A redução de impostos na aquisição de equipamentos para efeitos de acções de 

melhoria da qualidade; e 

b) O apoio à procura de mecanismos de financiamento da assistência técnica para a 

implementação dos sistemas. 

O Governo pode fomentar a criação de um fundo para a promoção e desenvolvimento da 

qualidade em parceria com o sector privado. Este fundo pode ser usado para financiar 

acções como as inseridas no movimento nacional para a qualidade e pode ser articulado 

com outros fundos existentes. 

O SINAQ deve tornar-se auto-sustentável de modo a que a contribuição financeira do 

Estado seja a menor possível, centrando-se mais no financiamento à participação nas 

actividades regionais e internacionais. 

No entanto, o desenvolvimento e a sustentabilidade do SINAQ não dependem apenas dos 

investimentos iniciais necessários à criação da infra-estrutura. Assim, a sustentabilidade 

das entidades criadas no âmbito do sistema deve ser assegurada no geral pelo Governo 

(central, provincial e distrital), pelo sector privado, pela geração de fundos através dos 

serviços prestados (inspecção, ensaios, auditorias, certificação, acreditação, informação, 

documentação, formação, assistência técnica e outros), assim como por contribuições de 

sectores beneficiários do sistema (exportações, importações e outros). 

5.3. Adequação do Quadro legal 

O quadro legal deve acomodar os documentos legais relacionados com o SINAQ e a infra-

estrutura para a acreditação internacionalmente reconhecida. 
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Deve ser igualmente desenvolvida a legislação para a área de metrologia, da qual 

dependem a indústria e a sociedade. Neste âmbito, a curto prazo deve ser reforçada a base 

legal para apoio à Metrologia Industrial e a Metrologia Legal. 

Devem ser analisadas as normas e os regulamentos técnicos relacionados com a saúde, 

segurança e ambiente actualmente existentes e as medidas sanitárias e fitossanitárias, 

revendo e desenvolvendo, se necessário, novas normas, regulamentos técnicos e medidas 

sanitárias e fitossanitárias, em consonância com os princípios internacionais sobre este 

assunto. As implicações da adopção de normas, regulamentos técnicos e medidas 

sanitárias e fitossanitárias em países com trocas comerciais com Moçambique devem ser 

sistematicamente analisadas. 

As políticas a desenvolver para as várias áreas e a legislação específica dos diferentes 

órgãos do aparelho do Estado devem conter elementos que assegurem a aplicação de 

princípios e práticas da qualidade, articuladas com a presente Política Nacional da 

Qualidade. 

5.4. Capacidade de Implementação 

A consolidação do Sistema Nacional da Qualidade é um processo que compreende acções 

transversais de elevada complexidade e que envolvem a transformação da máquina do 

Estado. Esta complexidade é ampliada pela necessidade de envolvimento de todas as 

partes interessadas que muitas vezes apresentam interesses sobrepostos e conflituantes. 

Estes factores são motivos que contribuem largamente para a discrepância que muitas 

vezes existe entre a concepção e a capacidade de implementação dos projectos. 

Desta forma, torna-se crucial assegurar um modelo de implementação das acções que seja 

faseado e que seja adequado à capacidade dos vários actores envolvidos. Importa também 

desenhar um modelo de acompanhamento em que existe uma liderança clara e onde 

participam representantes de todos os actores implementadores, garantindo a necessária 

integração e articulação e contribuindo para a criação de sinergias. 

5.5. Capacitação dos Recursos Humanos 

A concretização das acções previstas na estratégia de implementação da Política Nacional 

da Qualidade exige competências e conhecimentos especializados nas diferentes 

dimensões da qualidade e, por isso, a capacitação das pessoas afigura-se como um dos 

factores críticos de sucesso.  Serão estas pessoas que, no sector público, sector privado, 

organizações da sociedade civil e academia, irão promover a implementação bem-sucedida 

das acções previstas na estratégia que operacionaliza a política, tornando-se importantes 

agentes da mudança. 
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Nesta senda, é imperativo o reforço da oferta de formação e de capacitação de técnicos 

nas diferentes dimensões da qualidade, de forma a possibilitar o desenvolvimento de 

conteúdos e de soluções ajustadas à realidade e desafios do País. 

5.6. Comunicação e Sensibilização  

O sucesso na implementação da Política Nacional da Qualidade está directamente ligado à 

capacidade de comunicação e sensibilização das instituições públicas, das empresas, dos 

funcionários e da população. A divulgação dos benefícios da adopção do Sistema Nacional 

de Qualidade é essencial para mobilizar todos os actores-chave neste processo de mudança 

que se pretende desenvolver. 

 

6. Modelo de Governação e Monitoria 

A concretização da Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade implica 

a existência de uma liderança forte e transversal que seja capaz de garantir o alinhamento 

de políticas e acções em torno de uma visão comum. 

A Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade apresenta um conjunto 

de acções cuja complexidade e transversalidade da implementação exigem a existência de 

um modelo de governação que assegure uma visão estratégica partilhada, coordenação 

transversal sistematizada, maior harmonização dos projectos e uma forte capacidade de 

operacionalização.  

Assim, o estabelecimento de um modelo de governação e monitoria é fundamental para a 

prossecução dos objectivos estratégicos, sendo o garante não só da execução da Estratégia, 

mas também da sua transversalidade.  

A monitoria da execução e dos impactos alcançados é uma necessidade cada vez mais 

sentida. Num contexto de recursos limitados de investimento é necessário “medir para 

desenvolver”, isto é, medir para gerir melhor quer numa lógica de retorno sobre o 

investimento, em termos de economia, eficiência, eficácia e utilidade; quer numa lógica de 

transparência e de reporte sobre os resultados obtidos. 

6.1. Modelo de Governação  

O modelo de governação visa promover o envolvimento de todos os actores na 

implementação da Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade, 

aglutinando vontades e promovendo uma dinâmica positiva em torno da estratégia que 

permita mobilizar os recursos humanos e financeiros essenciais à sua concretização. 
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Imagem 6 – Modelo de Governação 

 

A coordenação política será responsabilidade directa do Ministro titular da pasta da 

Indústria e Comércio, ficando a coordenação operacional sob a alçada do Instituto Nacional 

de Normalização e Qualidade, órgão devidamente institucionalizado e capacitado para o 

exercício de todas as actividades ligadas à área da qualidade. 

O Conselho Nacional da Qualidade é a entidade responsável pelo acompanhamento 

estratégico do processo de implementação, movendo forças positivas no sentido da 

prossecução dos projectos, acções do Plano e da angariação de financiamento.  

O CONQUA será apoiado pela existência de um conjunto de grupos de acompanhamento 

focados em cada um dos eixos de intervenção da política, cujos membros, a definir 

consoante temática do eixo, pertencem ao Conselho ou são por estes designados. Estes 

grupos que estabelecem a ligação operacional do CONQUA com o Ministério da Indústria 

e Comércio, visam garantir o acompanhamento específico dos projectos e a dinamização 

das entidades sectoriais.  

Paralelamente, deverá ser promovida a ligação com órgãos consultivos de forma a aferir a 

sensibilidade da sociedade moçambicana e das entidades internacionais sobre o 

desenvolvimento da qualidade no país tais como Sector Privado, Academia, Sociedade Civil, 

Parceiros de cooperação, fazedores de opinião, entre outros.  

6.2. Modelo de Monitoria 

A monitorização sistemática dos indicadores e o acompanhamento da execução das acções 

é chave para aferir não só o grau de execução da Estratégia, mas também a evolução dos 

indicadores globais e o respectivo grau de cumprimento das metas e o grau de 

envolvimento da comunidade: 
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 Grau de execução das acções programadas: a Estratégia de Implementação da 

Política Nacional da Qualidade é alavancada por um conjunto de financiadores e 

partes interessadas com os quais se responsabilizará por levar a cabo um conjunto 

de acções definidas. É importante acompanhar continuamente a execução das 

acções; 

 Evolução dos indicadores de impacto: a evolução de Moçambique no que concerne 

a indicadores de impacto é uma forma de promoção do país junto da comunidade 

internacional, potenciadora da atracção de investimentos e da elevação da imagem 

do país. Assim, importa medir os impactos do projecto no que concerne a estes 

indicadores; 

 Nível de envolvimento da sociedade moçambicana: o grande destinatário da 

Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade é o cidadão, sendo 

essencial promover a sua auscultação e participação em todo este processo, bem 

como medir e acompanhar os seus níveis de satisfação. 

O processo de monitoria deve servir não só para aferir o grau de cumprimento dos 

objectivos estabelecidos, mas também para avaliar o funcionamento de toda a estrutura 

num processo de melhoria e aprendizagem contínua. 

O ciclo de monitorização da Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade 

compreende três grandes momentos: 

 Planeamento Anual: É desenvolvido no final do ano anterior, tendo por base a 

Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade e o grau de 

execução e impacto até à data, e compreende interacções entre a coordenação 

política e operacional do Ministério da Indústria e Comércio, o Conselho Nacional 

da Qualidade e os seus grupos de acompanhamento. Tem por output final o Plano 

Anual das Actividades; 

 Acompanhamento e Monitoria: É desenvolvido durante o ano com periodicidade 

semestral, tendo por base os relatórios de acompanhamento e monitorização.   

 Análise da Execução e do Impacto: é realizado no final do ano compreendendo 

interacções entre a coordenação política e operacional do Ministério da Indústria e 

Comércio, do INNOQ, IP do CONQUA e dos grupos de acompanhamento. Tem por 

output final o Relatório anual de Execução e Impacto. 
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Imagem 7 – Ciclo de Monitoria da Estratégia 

 

Em paralelo com o ciclo de monitoria serão desenvolvidas semestralmente reuniões com 

os órgãos consultivos que visam aferir a sensibilidade da sociedade moçambicana e das 

entidades internacionais sobre a Estratégia de Implementação da Política Nacional da 

Qualidade, contribuindo para a dinamização e socialização da implementação. 

A actividade de monitoria será suportada pelo Observatório da Qualidade e pelo sistema 

integrado de monitoria da estratégia que permitirá acompanhar o desenvolvimento das 

acções previstas e o seu impacto nos indicadores nacionais e internacionais. 

 

7. Orçamento 

O orçamento da Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade para o 

período 2021-2030 resulta das previsões de custos efectuadas para a realização das acções 

previstas.  

No caso de acções que se implementam em mais do que um ano, o custo estimado 

incorpora um incremento de 10% para fazer face à taxa de inflação.   

O valor total orçamentado para implementar a Estratégia é de 1.910.768.671,00 Meticais, 

sendo 61.52% para operacionalizar as acções do eixo da infra-estrutura da qualidade, 

16.25% para operacionalizar as acções do eixo da cultura da qualidade, 10.98% para 

operacionalizar as acções do eixo do quadro legal e regulamentar e 11.25% para 

operacionalizar as acções do eixo de recursos humanos. 
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Tabela 2  – Orçamento anual dos Eixos de Intervenção (Valores em Meticais) 

 

 

EIXOS DE 

INTERVENÇÃO 
ÁREAS DE ACTUAÇÃO ORÇAMENTO (MZN) 

Infra-Estrutura da 

Qualidade 

Normalização 225,182,424.00    

Metrologia 420,422,187.00    

Avaliação da 

Conformidade 497,673,720.00    

Acreditação 32,229,795.00    

Sub Total 

                                      

1,175,507,626,00 

 

Quadro Legal e 

Regulamentar 
Transversal 

 
209,718,710.00   

Recursos Humanos Transversal 215,046,042.00    

Cultura da Qualidade Transversal 310.496.296,00    

Total                       1.910.768.671,00    


