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Siglas e Acrónimos 

 

AFRAC Cooperação Africana de Acreditação 

AFRIMETS Sistema Metrológico Intra-Africano 

BIPM Bureau Internacional de Pesos e Medidas 

CFJJ Centro de Formação Jurídica e Judiciária 

CIPM Comité Internacional de Pesos e Medidas 

CONQUA Conselho Nacional da Qualidade 

CSMJ Conselho Superior da Magistratura Judicial  

CSMJA Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa 

CSMMP Conselho Superior da Magistratura ao Ministério Público 

CTN Comissões Técnicas de Normalização 

DPIC´s Direcções Provinciais de Indústria e Comércio  

IDE Investimento Directo Estrangeiro 

IEC International Electrotechnical Commission 

INAE Inspecção Nacional das Actividades Económicas 

INNOQ Instituto Nacional de Normalização e Qualidade 

IPEME Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas 

ISO International Organization for Standardization 

MADER Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

MEF Ministério da Economia e Finanças 

MIC Ministério da Indústria e Comércio 

MINEDH Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 

MISAU Ministério da Saúde 

NM Normas Moçambicanas 

OIML Organização Internacional de Metrologia Legal 

ONU Organização das Nações Unidas 

SADCSTAN Southern African Development Community Cooperation in Standardization 

SDAE´S Serviços Distritais de Actividades Económicas 

SEETP Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional 

SPS Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
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Plano de Acção 

O Plano de Acção é o documento operacional que apresenta o detalhe de todas as acções a 

desenvolver no período 2021-2030 para alcance dos objectivos estratégicos definidos na 

Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade. 

Para além da descrição de cada uma das acções, são também apresentados os responsáveis pela 

operacionalização da acção, as metas a alcançar no período 2021-2030, bem como os 

indicadores de monitoria e o orçamento necessário. 

 

1. Eixos de Intervenção  

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 1 – Eixos de Intervenção 

 

 

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

contribuem para o desenvolvimento e consolidação das infra-estruturas 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 com questões 
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fundamentais para o desenvolvimento da qualidade. 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 da Qualidade.  

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

de, gradualmente, se criar 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 2 – 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. 

 

1.1. Infra-estruturas de Qualidade 

 

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

actuação: 

1. Normalização;  

2. Metrologia;  

3. Avaliação da Conformidade;  

4. Acreditação.  

 

1.1.1. Normalização 

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 (SADCSTAN, ISO, IEC, CODEX) 

A partilha de experiências, metodologias e práticas de trabalho é extremamente importante 

na medida em que permitem aos países delinear as suas perspectivas de desenvolvimento 

e melhorar continuamente a forma como estabelecem e definem as suas prioridades.  

No âmbito da qualidade, Moçambique tem procurado demonstrar um papel mais activo 

junto de organizações regionais e internacionais. Exemplo disto é a admissão do INNOQ, IP 

como membro da SADCSTAN, membro correspondente da ISO (permanente a partir de 

junho de 2021), membro afiliado da IEC e a sua participação activa nas actividades da 

organização.  

Assim, no âmbito da presente estratégia, Moçambique procurará manter as relações 

existentes e identificar outras organizações das quais deverá fazer parte enquanto membro, 

posicionando-se de forma pró-activa na adopção de soluções, metodologias e outras 

directrizes no seio daquelas que são as suas actividades e competências. 

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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Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Organismos 
Internacionais 

Orçamento (MZN) 39.524.813,01 
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

 

Tabela 1 – Indicadores e Metas da acção “Reforçar a Participação de Moçambique em Organizações Regionais e 
Internacionais no âmbito da Normalização” 

 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de organizações regionais e 

internacionais no âmbito da 

normalização de que Moçambique é 

membro efectivo 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Grau de cumprimento do plano de 

participação nos eventos promovidos 

pelas organizações regionais e 

internacionais no âmbito da 

normalização de que Moçambique é 

membro 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Promover a Participação dos vários actores nas Comissões Técnicas de 

Normalização 

Actualmente, o processo de elaboração de uma Norma Moçambicana (NM) surge com base 

numa necessidade identificada pelo sector, pela sociedade ou pelo próprio organismo 

regulador. O pedido de criação de uma NM é submetido ao INNOQ, IP para análise. Caso se 

verifique o mérito, este é levado à Comissão Técnica de Normalização sectorial para 

inserção no Plano Nacional de Normalização da Comissão de estudo pertinente.  

As Comissões Técnicas de Normalização devem reger-se pelos princípios da eficiência e 

eficácia, garantindo que as necessidades dos vários actores são respondidas no âmbito da 

normalização.  

Actualmente, a participação do sector privado e das associações do consumidor nas 

Comissões Técnicas de Normalização (CTN) é opcional, ficando o nível de participação 

aquém do desejado. Uma vez que estas comissões assumem um papel fundamental no 

processo de elaboração das Normas Moçambicanas, é fundamental garantir que os vários 

actores envolvidos participam de forma activa neste processo, fornecendo contributos 

relevantes para o seu desenvolvimento. Neste sentido, importa criar mecanismos que 

estimulem a participação dos vários actores nestas comissões, clarificando os benefícios 

para os seus participantes, para a população e para o desenvolvimento do país.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 
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Orçamento (MZN) 167.000.303,68    
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

Tabela 2 – Indicadores e Metas da acção “Promover a Participação dos vários actores nas Comissões Técnicas de Normalização” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Percentagem de actores relevantes que 

participaram nas Comissões Técnicas 

de Normalização 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 

 

Actualizar Contínuamente as Normas Técnicas 

A existência de um acervo de normas técnicas actualizado é essencial para garantir o 

alinhamento do país com as práticas internacionais, potenciando a defesa dos interesses 

nacionais, a protecção dos interesses dos consumidores, a segurança de pessoas e bens e, 

em última instância, a competitividade do país à escala global.  

Neste sentido, Moçambique, através do INNOQ, IP irá promover a contínua actualização 

das Normas Moçambicanas face aos referenciais internacionais da ISO, assegurando que 

estas reflectem as novas tendências e estão alinhadas com as normas internacionais, bem 

como harmonizadas a nível regional. 

Esta actualização contínua das normas deve ser acompanhada de acções de comunicação 

junto dos seus público-alvo, conforme estratégia de comunicação estabelecida para o efeito 

(vide eixo 4 – Cultura de Qualidade).  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 7.187.778,50 
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

 

Tabela 3 – Indicadores e Metas da acção “Actualizar contínuamente as Normas Técnicas” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Percentagem de Normas 

Moçambicanas actualizadas 
55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

 

Desenvolver Mecanismos de Auscultação e de Retroalimentação do Mercado 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de Normas Moçambicanas tem sido significativo, 

contando actualmente com um acervo superior a 1.100 normas. Não obstante esta 

evolução significativa, é importante assegurar que as normas elaboradas são aquelas que o 

mercado efectivamente necessita.  

O processo de elaboração e aprovação das normas pode ser despoletado pela manifestação 

de necessidade por parte do sector ou por parte do organismo regulador. Uma vez que o 

sector nem sempre tem capacidade operacional de manifestar as suas necessidades, cabe 
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ao regulador procurar ter um papel activo nesta fase do processo, desenvolvendo 

mecanismos que permitam auscultar as necessidades do mercado relativamente ao 

desenvolvimento de normas.  

De forma complementar, devem também ser desenvolvidos e implementados mecanismos 

que permitam obter retroalimentação do mercado face às normas em vigor, identificando 

os aspectos de melhoria que retroalimentarão o ciclo de produção de Normas 

Moçambicanas. 

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 11.469.526,99    
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

 

Tabela 4 – Indicadores e Metas da acção “Desenvolver Mecanismos de Auscultação e de Retroalimentação do 
Mercado” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mecanismos de Auscultação e 

Retroalimentação do Mercado 

desenvolvidos 

X - - - - - - - - - 

Número de Seminários de Auscultação 

do Mercado realizados 
6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 

Inquérito Nacional de Auscultação do 

Mercado realizado 
- X X X X X X X X X 

Mecanismo de Auscultação do 

Mercado implementado no website do 

INNOQ, IP 

X - - - - - - - - - 

 

1.1.2. Metrologia 

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 

As disposições que regem a actividade de metrologia legal no país são apresentadas no 

Decreto-Lei 2/2010 de 31 de Dezembro. Este estabelece que as actividades da Metrologia 

Legal são da responsabilidade do INNOQ, IP. Por delegação de competências, os Conselhos 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Garantir o rigor e a exactidão das medições realizadas, potenciando a 

credibilidade no mercado. 
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Municipais e as Direcções Provinciais da indústria e Comércio fazem a verificação periódica 

de Bombas de Combustível Líquido, Balanças de até 80 kg e Pesos. 

Actualmente, o controlo metrológico é feito ao nível dos instrumentos (balanças, básculas, 

pesos, bombas medidoras de combustíveis líquidos, termómetros clínicos, 

esfigmomanómetros e fitas métricas) e ao nível dos produtos pré medidos ou produtos 

embalados na ausência do consumidor (Produtos alimentares, bebidas alcoólicas e não 

alcoólicas, produtos de higiene e limpeza, produtos de beleza, material de construção, entre 

outros).  

Numa óptica de desenvolvimento do sector da qualidade, deve ser promovida a expansão 

dos serviços de metrologia legal actualmente prestados, quer em termos de âmbito 

geográfico, quer em termos de diversidade de instrumentos e produtos, alargando assim o 

leque de intervenção desta componente da metrologia sobretudo no sector da saúde e 

sector ambiental, ainda incipientes. 

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Conselhos 
Municipais 

Orçamento (MZN) 293.384.242,15 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 5 – Indicadores e Metas da acção“Expandir os Serviços de Metrologia Legal” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Percentagem de Conselhos Municipais 

que, por delegação, prestam Serviços 

de Metrologia Legal 

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Expandir os Serviços de Metrologia Industrial 

Os serviços de metrologia industrial são de extrema importância para o desenvolvimento 

da qualidade na medida em que permitem assegurar a confiança nos resultados obtidos, 

assegurando um processo produtivo que seja eficiente e que produza resultados de acordo 

com as especificações técnicas estabelecidas.  

Actualmente, o INNOQ, IP presta serviços de calibração ao mercado, efectuando a emissão 

de certificados de calibração/ensaios com reconhecimento internacional. No entanto, os 

serviços prestados ainda não cobrem a totalidade das necessidades do mercado, sendo 

necessário evoluir neste sentido.  

Para garantir uma expansão sustentável dos serviços de metrologia industrial, é necessário 

promover o envolvimento do sector privado de forma a que passem a prestar serviços desta 

natureza, sobretudo nas áreas ainda não cobertas actualmente, criando assim uma rede de 

metrologia industrial que tenha a capilaridade adequada às necessidades do mercado. 

Este envolvimento do sector privado deve ser acompanhado de um mecanismo que permita 

atestar a capacidade dos prestadores de serviços desta natureza, garantindo assim a 

qualidade dos serviços prestados.  
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O INNOQ, IP por sua vez, irá procurar focar o seu âmbito de actuação na tipologia de 

serviços mais complexos, deixando os mais simples para o sector privado.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Conselhos 
Municipais, 
DPIC´s, SDAE´s e 
Sector Privado 

Orçamento (MZN) 13.813.766,26    
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 6 – Indicadores e Metas da acção“Expandir os Serviços de Metrologia Industrial” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Percentagem de autarquias onde são 

oferecidos Serviços de Metrologia 

Industrial 

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 

Percentagem de distritos onde são 

oferecidos Serviços de Metrologia 

Industrial 

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 

 

Desenvolver  Serviços de Metrologia Científica 

Como referido anteriormente, a metrologia é fundamental para a indústria e comércio uma 

vez que permite assegurar a precisão e confiança das medidas utilizadas nos vários 

processos. Adicionalmente, mais do que assegurar a conformidade, importa assegurar a 

rastreabilidade das medidas. A metrologia científica é a área que responde pelos padrões 

de medição internacionais e nacionais, dos instrumentos laboratoriais e das pesquisas e 

metodologias científicas relacionadas com um elevado nível de qualidade metrológica.  

O estatuto orgânico do INNOQ, IP estabelece, entre outras, que o instituto tem a atribuição 

de “assegurar a realização, manutenção e desenvolvimento dos padrões nacionais de 

medida e sua rastreabilidade ao Sistema Internacional (SI), promovendo a disseminação dos 

valores das unidades SI no território internacional”. No entanto, os serviços de metrologia 

científica prestados pelo instituto são ainda incipientes, sendo necessário apostar no 

desenvolvimento desta área da metrologia.  

Neste sentido, o desenvolvimento desta área será uma das apostas estratégicas nos 

próximos anos, envolvendo, entre outras actividades, a obtenção do reconhecimento dos 

padrões nacionais de medição em termos internacionais conforme o Acordo de 

Reconhecimento Mútuo elaborado pelo Comité Internacional de Pesos e Medidas (CIPM), 

a manutenção e conservação dos padrões metrológicos nacionais e o desenvolvimento de 

mecanismos que permitam a rastreabilidade das medições. Irá também promover a 

realização de actividades de pesquisa e desenvolvimento nesta área específica, estimulando 

a componente de inovação nesta temática.  

Prioridade  Calendário 2023 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 
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Orçamento (MZN) 50.097.500,00    
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

Tabela 7 – Indicadores e Metas da iniciativa “Desenvolvimento dos Serviços de Metrologia Científica” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Serviços de Metrologia Científica 

desenvolvidos e implementados 
- - X X X X X X X X 

 

Reforçar a Participação de Moçambique em Organizações Regionais e 

Internacionais no âmbito da Metrologia 

Para assegurar que a economia moçambicana se encontra alinhada com as tendências 

internacionais, e dada a relevância da metrologia para assegurar os níveis de confiabilidade 

exigidos pelo mercado, é de extrema importância que o país assuma um papel destacado 

em fóruns regionais e internacionais, bem como no estabelecimento de Acordos de 

Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica que lhe permita dar suporte aos vários 

organismos públicos e privados envolvidos.  

Assim, no âmbito da metrologia, Moçambique irá procurar assumir um papel activo nos 

principais fóruns regionais e internacionais tais como a Organização Internacional de 

Metrologia Legal (OIML), o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) e o Sistema 

Metrológico Intra-Africano (AFRIMETS). 

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 10.677.676,05 
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

 

Tabela 8 – Indicadores e Metas da acção “Reforçar a Participação de Moçambique em Organizações Regionais e 
Internacionais no âmbito da Metrologia” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de organizações regionais e 

internacionais no âmbito da 

metrologia de que Moçambique é 

membro efectivo 

2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Grau de cumprimento do plano de 

participação nos eventos promovidos 

pelas organizações regionais e 

internacionais no âmbito da 

metrologia de que Moçambique é 

membro 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Consolidar e Expandir o Laboratório Nacional de Metrologia 

A criação do Laboratório Nacional de Metrologia constitui um dos principais marcos no 

desenvolvimento desta área, fundamental para a construção do Sistema Nacional da 

Qualidade. Este responde actualmente pelas áreas de massa, volume, comprimento, 

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

A consolidação do Laboratório Nacional de Metrologia assume-se como uma das 

prioridades estratégicas para os próximos anos, sendo fundamental assegurar que este se 

encontra dotado de meios materiais e recursos humanos capacitados, assegurando que 

suporta os serviços de calibração, verificação e rastreabilidade de padrões internacionais. 

Adicionalmente, importa assegurar a acreditação do laboratório nas várias áreas em que 

opera, permitindo elevar o seu prestígio, credibilidade e confiabilidade no panorama 

nacional, regional e internacional.  

Complementarmente, e por forma a assegurar a cobertura das necessidades do mercado, 

importa alargar o âmbito dos serviços prestados pelo Laboratório, nomeadamente nas 

áreas de fluxo, força, densidade e pH. Este alargamento de serviços será realizado numa 

óptica de promoção da sustentabilidade técnica e financeira do laboratório.  

No longo prazo, serão também criadas condições para assegurar o sistema de acreditação 

de laboratórios, com níveis de especialização definidos, e que pretendam prestar serviços 

desta natureza.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2027 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 52.449.000,00 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 9 – Indicadores e Metas da acção “Consolidar e Expandir o Laboratório Nacional de Metrologia” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Laboratório Nacional de Metrologia 

expandido para a região Centro 
- - X - - - - - - - 

Laboratório Nacional de Metrologia 

expandido para a região Norte 
- - - - - - X - - - 

Laboratório Nacional de Metrologia 

acreditado em todas as áreas em 

que opera 

- - X - - - - - - - 

 

 

1.1.3. Avaliação da Conformidade 

Os objectivos estratégicos, bem como as iniciativas subjacentes, são apresentados de seguida.  

 

 
OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Promover o desenvolvimento de mecanismos de certificação, estimulando 

a inovação e a competitividade nacional. 
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Associadas a este objectivo estratégico estão previstas as seguintes acções: 

Consolidar o Sistema de Certificação  

Conforme referido anteriormente, não existe em Moçambique um Organismo Nacional de 

Acreditação. Este organismo será responsável por acreditar os organismos que fazem 

certificação no país, ao reconhecê-los competentes para o efeito. 

Durante os próximos anos, é necessário consolidar o sistema de certificação, assegurando, 

por um lado, que existem entidades certificadoras acreditadas, em quantidade e com a 

dispersão geográfica necessária para cobrir as necessidades existentes. Por outro lado, 

importa garantir que existem esquemas de certificação para as várias áreas e que estes 

estão alinhados com a norma ISO/IEC 17065.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ,IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 36.989.487,50 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 10 – Indicadores e Metas da acção “Consolidar o Sistema de Certificação” 

Indicadores 
ANO 
BASE 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de esquemas de Certificação 

consolidados 

9 
2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 

Número deProdutos certificados  11 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 

Número de empresas certificadas  48 15 2 3 3 12 10 10 10 10 10 

 

Fomentar  a Coordenação e Comunicação entre Entidades Certificadoras 

Com a consolidação do sistema de certificação, é expectável uma expansão do número de 

entidades que passarão a actuar neste âmbito.  

O crescimento traz consigo desafios de coordenação pelo que o estabelecimento de 

mecanismos de comunicação entre as várias entidades certificadoras, numa óptica de 

promoção de partilha de boas práticas e criação de sinergias torna-se fundamental. 

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ,IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 11.953.069,00 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 11 – Indicadores e Metas da acção “Fomentar a Coordenação e Comunicação entre Entidades Certificadoras” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de protocolos estabelecidos 

com entidades certificadoras 
2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 

Número de protocolos implementados 

com entidades certificadoras 
2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 

 

 

 

 

 

 

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  

Os laboratórios assumem um papel importante nas actividades de inspecção e fiscalização 

permitindo assegurar a credibilidade das análises realizadas e os consequentes resultados 

das acções de inspecção e fiscalização.  

A existência de uma rede nacional de laboratórios acreditados é de extrema importância 

para assegurar que as actividades por si desenvolvidas são pautadas pelos princípios da 

confiabilidade e idoneidade, bem como para assegurar o seu reconhecimento no mercado 

nacional, regional e internacional, valorizando a oferta nacional.  

Actualmente, existem 11 laboratórios acreditados, sendo 7 de ensaios, 1 de metrologia e 3 

clínicos. Não obstante, esta rede revela-se ainda insuficiente, não cobrindo as várias áreas.  

Neste sentido, esta acção visa a expansão da rede actual de laboratórios acreditados, 

potenciando a confiança dos consumidores na escolha de um produto e a consequente 

melhoria da sua qualidade de vida. Esta expansão deve ter por base um plano prospectivo, 

que defina claramente as metas e os laboratórios a acreditar, e que seja exequível, 

adequado à realidade e sustentável.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável Todos os sectores 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 100.100.000,00 
Fonte de 
Financiamento  

Parceiros de 
Cooperação 

 

  

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Reforçar os mecanismos de ensaios, inspecção e fiscalização, fortalecendo 

a confiança do consumidor no mercado. 
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Tabela 12 – Indicadores e Metas da acção “Expandiro e consolidar a Rede de Laboratórios Acreditados” 

Indicadores 
ANO BASE Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de 

Laboratórios 

acreditados 

11 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Laboratório de 

Higiene e 

Segurança no 

Trabalho 

acreditado 

0 

- - - - - - - - - X 

Laboratório de 

Análise de ADN 

acreditado 

0 

- - - - - - - X - - 

 

Reforçar a Capacidade de Resposta dos Organismos Inspectivos e Fiscalizadores 

As actividades de fiscalização e inspecção são fundamentais para assegurar a conformidade 

do desempenho de um produto ou serviço com os padrões estabelecidos, potenciando a 

melhoria da sua qualidade.  

De facto, a existência de entidades com este foco permite assegurar uma verificação 

independente e objectiva, produzindo informação fiável e induzindo a transparência no 

mercado. É também uma alavanca para os processos de melhoria contínua das 

organizações, permitindo que adoptem medidas correctivas para atingir os níveis de 

qualidade e eficiência desejados, potenciando a sua competitividade.  

Actualmente existem várias entidades com função fiscalizadora em Moçambique. No 

entanto, o seu nível de maturidade é bastante heterogéneo, sendo que algumas delas estão 

ainda num estado incipiente.  

Por forma a potenciar o desenvolvimento da qualidade no país, garantindo a conformidade 

dos produtos e serviços produzidos, é fundamental que exista um corpo inspectivo que seja 

robusto e credível, intervindo de forma efectiva na sua área de competência.  

Assim, a presente acção visa promover que as várias entidades fiscalizadoras e inspectivas 

sejam fortalecidas, quer em termos de meios materiais, como ao nível de competências 

para a prossecução das suas atribuições.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 
Sector Público e  

Sector Privado 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 

 

348.631.163,15 

 

Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 13 – Indicadores e Metas da acção “Reforçar a Capacidade de Resposta dos Organismos Inspectivos e Fiscalizadores” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cobertura Distrital 

dos Organismos 

Inspectivos 

(quando a 

Inspecção é 

obrigatória por via 

de um 

Regulamento ou 

de uma Lei) 

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 

Capacidade de 

Resposta Técnica e 

Operacional dos 

Organismos 

Inspectivos 

consolidada 

X X X X X X X X X X 

Cobertura Distrital 

dos Organismos 

Fiscalizadores 

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Capacidade de 

Resposta Técnica e 

Operacional dos 

Organismos 

Fiscalizadores 

consolidada 

X X X X X X X X X X 

 

1.1.4. Acreditação  

 

 

 

 

 

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

nomeadamente: 

Criar Organismo Nacional de Acreditação 

A existência de um organismo nacional que responda pela componente da acreditação é 

fundamental para o desenvolvimento desta área de actuação. As boas práticas neste 

âmbito indicam que a acreditação deve ser uma actividade de autoridade pública e exercida 

em regime de exclusividade nacional, ou seja, apenas o organismo nacional de acreditação 

pode prestar estes serviços.  

Apesar de a acreditação ser de natureza voluntária, a crescente exigência do mercado e a 

evolução do quadro legislativo identifica, cada vez mais, a acreditação como sendo uma 

condição necessária para o exercício da actividade. Neste sentido, torna-se imperativa a 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Desenvolver os mecanismos de acreditação, estimulando a confiança e a 

credibilidade nas instituições do país. 
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criação de um organismo nacional de acreditação no país que responda por estas 

componentes de forma eficiente e alinhada com as referências internacionais.  

Prioridade  Calendário 2023 - 2027 

Responsável 
Conselho de 
Ministros 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 14.461.500,00 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 14 – Indicadores e Metas da acção “Criar um Organismo Nacional de Acreditação” 

Indicadores 
Ano 
base 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Organismo Nacional de 

Acreditação criado  

0 
- - - X - - - - - - 

Organismo Nacional de 

Acreditação consolidado 

0 
- - - - - - X - - - 

 

Fazer Parcerias com Órgãos de Acreditação Regionais e Internacionais 

Uma das condições para que o sistema de acreditação funcione e seja credível prende-se 

com o seu reconhecimento a nível internacional. Assim, o organismo de acreditação irá 

procurar ser signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo existentes a nível 

internacional, nomeadamente do Fórum Internacional de Acreditação e da Cooperação 

Internacional de Acreditação de Laboratórios.  

A nível regional, a Cooperação Africana de Acreditação (AFRAC) está a evidenciar esforços 

no sentido de gerir o Acordo de Reconhecimento Mútuo em África pelo que, quando este 

objectivo for atingido, o organismo nacional de certificação deverá ser também signatário 

do acordo regional.  

Para além da questão dos acordos, o organismo nacional de acreditação irá procurar ainda 

estabelecer relações estreitas de cooperação com estes organismos, potenciando a partilha 

de boas práticas e o desenvolvimento de competências.  

Prioridade  Calendário 2025 - 2030 

Responsável 
Organismo 
Nacional de 
Acreditação 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 17.768.295,00 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 15 – Indicadores e Metas da acção “ Criar Parcerias com Órgãos de Acreditação Regionais e Internacionais” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de novos 

memorandos estabelecidos 

com órgãos de acreditação 

regionais e internacionais 

- - - - 1 - 1 - 1 - 

Percentagem de 

memorandos com órgãos de 

acreditação regionais e 

internacionais 

implementados 

- - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

1.2. Quadro Legal e Regulamentar 

 

 

O presente eixo está alicerçado no seguinte objectivo estratégico: 

 

 

 

 

 

 

Para a sua concretização, são propostas as seguintes acções: 

Implementar a Lei do Sistema Nacional da Qualidade e respectivo Regulamento 

A Lei do Sistema Nacional de Qualidade foi aprovada, na generalidade, em Novembro de 

2018. Esta lei cria o Sistema Nacional da Qualidade e, de acordo com o artigo 2, estabelece 

um quadro estrutural para as actividades vinculadas ao desenvolvimento e a demonstração 

da qualidade dos produtos e serviços, de acordo com um conjunto de procedimentos de 

gestão nacional e internacionalmente aceites. 

Neste sentido, a implementação da Lei do Sistema Nacional da Qualidade, enquanto pedra 

basilar para a materialização da Política e Estratégia de Implementação da Qualidade é 

fundamental. Por isso, a aprovação da regulamentação complementar a esta lei afigura-se 

como prioritária. Espera-se que o Regulamento seja aprovado no decurso de 2020. 

No período 2021-2030, serão envidados esforços para a implementação da Lei do Sistema 

Nacional da Qualidade e respectivo Regulamento. 

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

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

matéria de qualidade. 
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Responsável 
CONQUA e 
INNOQ, IP 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 
19.453.832,15 Fonte de 

Financiamento  
Fundo Nacional da 
Qualidade 

  

 

 

 

Tabela 16 – Indicadores e Metas da acções “Implementar a Lei do Sistema Nacional da Qualidade e respectivo Regulamento” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Regulamento da Lei do Sistema 

Nacional de Qualidade em 

implementação 

X X X X X X X X X X 

 

 

Reforçar o Quadro Legal e Regulamentar de Suporte à Metrologia 

No âmbito da presente estratégia, e por forma a potenciar o desenvolvimento da área de 

actuação de metrologia, deve ser acelerada a produção e aprovação da regulamentação 

metrológica dirigida à protecção do consumidor, do ambiente, da saúde, da economia, de 

energia e da segurança.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 
5.864.499,57 Fonte de 

Financiamento  
Orçamento Geral 
do Estado 

 

Tabela 17 – Indicadores e Metas da acção “Reforçar o Quadro Legal e Regulamentar de Suporte à Metrologia” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Números de Regulamentos de 
Suporte a Metrologia elaborados 

1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

 

Reforçar o Quadro Legal e Regulamentar de Suporte à Acreditação 

De forma alinhada com as acções previstas na área de actuação referente à acreditação, 

que visam a criação de um organismo nacional de acreditação, importa assegurar a 

existência de um quadro legal e regulamentar adequado e que responda perante estas 

necessidades de evolução. 
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Prioridade  Calendário 2021 - 2025 

Responsável MIC e INNOQ,IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 9.157.650,00 
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

 

Tabela 18 – Indicadores e Metas da Acção “Reforçar o Quadro Legal e Regulamentar de Suporte à Acreditação” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Quadro legal e regulamentar de 
suporte à acreditação aprovado 

- - - - X - - - - - 

 

Rever e Criar  Regulamentos Técnicos Sectoriais 

As acções no âmbito dos regulamentos técnicos e medidas sanitárias e fitossanitárias são 

levadas a cabo de acordo com as necessidades nacionais, baseadas em princípios científicos 

e em requisitos regionais e internacionais com o objectivo de garantir a protecção dos 

consumidores e do ambiente e a livre circulação de mercadorias. 

A revisão dos regulamentos técnicos sectoriais que estão desajustados à realidade actual, 

bem como a criação de regulamentos de área actualmente não cobertas, assume-se como 

uma acção estrutural no âmbito da Estratégia de Implementação da Política Nacional da 

Qualidade.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável Todos Ministérios 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 
A definir 
posteriormente 

Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 
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Tabela 19 – Indicadores e Metas da acção “Rever e Criar  Regulamentos Técnicos Sectoriais” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Decreto nº 45/2012 de 28 de 
Setembro, revisto. 

 X         

Regulamento de Segurança de 
Instalações Eléctricas de 
material Radioactivo e 
Embalagens, aprovado pelo 
decreto nº 48/2017 de 22 de 
Outubro, revisto. 

 X         

Regulamento de Segurança de 
Instalações de Gás, criado. 

   X       

Regulamento de Empresas de 
Fiscalização do Gás, criado. 

   X       

Regulamento que aprova a 
Segurança de Rede de 
Distribuiçaõ de gás, criado 

   X       

Regulamento das Empresas 
Instaladoras de Gás e dos 
Profissionais de Gás, criado. 

   X       

Regulamentos de 
Radioprotecção, criados. 

     X     

Regulamento de Protecção às 
Exposições Médicas 
Ocupacional e do Público, 
criado. 

     X     

Regulamento de Gestão de 
Resíduos Radioactivos e 
Desmantelamento, criado. 

     X     

Regulamento de Transporte de 
Material Radioactivo e 
Embalagens, criado. 

     X     

 

Consolidar a Implementação da Lei de Defesa do Consumidor e respectivo 

Regulamento 

A Lei n.º 22/2009, de 28 de Setembro constitui a Lei de Defesa do Consumidor e tem como 

objecto principal a regulação das matérias respeitantes a defesa do consumidor. Esta lei é 

suportada pelo respectivo regulamento, recentemente aprovado pelo Decreto n.º 27/2016, 

de 18 de Julho. 

A existência destes instrumentos legais e regulamentares é fundamental para promover um 

ecossistema de protecção e defesa de consumidor.  

No âmbito da presente estratégia, serão implementados esforços no sentido de garantir a 

consolidação da implementação do Regulamento de Defesa do Consumidor, sendo 

preponderante a actuação dos organismos inspectivos e de fiscalização.  
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Prioridade 
 

 
Calendário 2021 - 2030 

Responsável 
Associação de 
Defesa do 
Consumidor  

Entidades 
envolvidas 

Sector Privado e 
Sociedade Civil, 
INAE 

Orçamento (MZN) 51.796.629,95 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

 

Tabela 20 – Indicadores e Metas da acção “Implementar a Lei de Defesa do Consumidor e Respectivo Regulamento” 

Indicadores 
Ano base Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Lei de Defesa 
do Consumidor 
implementada 

 
X X X X X X X X X X X 

Regulamento 
da Lei de 
Defesa do 
Consumidor 
implementado 

 
 

X X X X X X X X X X X 

Implementação 
da Lei de 
Defesa do 
Consumidor 
fiscalizada  

 
X 

X X X X X X X X X X 

Implementação 
do 
Regulamento 
da Lei de 
Defesa do 
Consumidor 
fiscalizada 

 
 

X 
X X X X X X X X X X 

 

Reformar a Legislativa SPS em alinhamento com os Requisitos Internacionais 

As medidas sanitárias e fitossanitárias são desenvolvidas em áreas que se referem à 

protecção da vida humana, animal e vegetal e devem ser definidas com base nas 

recomendações do Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização 

Mundial de Comércio, de que Moçambique é membro. Este tem como objectivo garantir 

que as medidas sanitárias e fitossanitárias, não se transformem em obstáculos 

desnecessários ao comércio. Para potenciar a capacidade de Moçambique competir no 

mercado global, é fundamental o alinhamento dos regulamentos de medidas sanitárias e 

fitossanitárias com o acordo SPS. Assim, a presente acção visa desenvolver mecanismos 

para garantir este alinhamento.  

Para operacionalizar esta acção, será primeiramente definida uma Estratégia Nacional de 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias que visa orientar o desenvolvimento do país nesta área, 

respondendo de forma adequada aos requisitos SPS dos parceiros comerciais de 

Moçambique. Será com base nesta Estratégia SPS que será acelerada a reforma legislativa 

das medidas sanitárias e fitossanitárias. 
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Prioridade 
 

Calendário 2021 - 2030 

Responsável 

Conselho de 

Ministros, MIC, 

MADER, MISAU e 

Sub-Comité SPS  

Entidades 

envolvidas 

Todas as partes 

interessadas 

Orçamento (MZN) 123.446.100,00 
Fonte de 

Financiamento  

Parceiros de 

Cooperação 

 

Tabela 21 – Indicadores e Metas da acção “Reformar a Legislativa SPS em alinhamento com os Requisitos Internacionais” 

Indicadores 
Ano 
base 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Estratégia Nacional de Medidas 
Sanitárias e Fitossanitárias definida 

 
X - - - - - - - - - 

Estratégia Nacional de Medidas 
Sanitárias e Fitossanitárias em 
implementação 

 
X X X X X X X X X X 

Revisao da legislação  sobre as 
medidas sanitárias e fitossanitárias 
realizada 

 
X X X X - - - - - - 

 

 

 

1.3. 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.  

No âmbito do estabelecimento de um Sistema Nacional da Qualidade, o desenvolvimento dos 

recursos humanos, estão alinhados os objectivos estratégicos definidos, cujo detalhe das acções 

subjacentes se encontra apresentado de seguida: 

 

 

 

 

 

Para a concretização deste objectivo estratégico estão previstas as seguintes acções: 

Criar o Programa “A Academia contribui para a Qualidade" 

O Ensino Superior é, em qualquer sociedade, um dos motores do desenvolvimento 

económico na medida em que actua como criador e repositório de conhecimento. A 

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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presente acções visa a criação de um programa que visa a inclusão de conteúdos 

programáticos relacionados com a Qualidade nos cursos de licenciatura, pós-graduação, 

mestrados e doutoramentos. A inclusão destes conteúdos passará pela criação de uma 

disciplina ou de um módulo dentro de uma disciplina onde são leccionadas temáticas 

relacionadas com a qualidade em duas componentes: uma componente mais global, 

visando proporcionar conhecimento básicos sobre as principais temáticas da qualidade, e 

uma componente mais específica, que pretende demonstrar a aplicabilidade da qualidade 

à área específica do curso.  

Para os cursos já existentes e actualmente leccionados, o objectivo passa por, 

gradualmente, introduzir estes temas nos currículos actuais. Para os novos cursos, esta 

passaria a ser uma condição para assegurar a acreditação, ou seja, a temática da qualidade 

passaria a ser uma componente obrigatória nos currículos dos vários cursos de ensino 

superior.  

Prioridade  Calendário 2023 - 2030 

Responsável 

INNOQ, IP 
Conselho Nacional 
de Avaliação da 
Qualidade do 
Ensino Superior, 
Universidades e 
Institutos 
Superiores 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 
44.000.000,00 Fonte de 

Financiamento  
Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 22 – Indicadores e Metas da Acção “ Criar o Programa "A Academia Contribui para a Qualidade” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

% de Novos Cursos de Licenciatura 
Acreditados que Integram Conteúdos 
Programáticos relacionados com a 
Qualidade 

- - 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% de Cursos de Licenciatura já 
Acreditados que passam a Integrar 
conteúdos Programáticos relacionados 
com a Qualidade 

- - 20% 30% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 

Número de Novos Cursos de Pós-
Graduação Acreditados que integram 
conteúdos Programáticos relacionados 
com a Qualidade 

- - 1 0 1 0 1 0 1 0 

Número de Novos Cursos de Mestrado 
Acreditados que integram conteúdos 
Programáticos relacionados com a 
Qualidade 

- - - 1 0 1 0 1 0 1 

Número de Novos Cursos de 
Doutoramento Acreditados que 
integram conteúdos Programáticos 
relacionados com a Qualidade 

- - - 1 0 0 0 1 0 0 

 

Promover a Criação de  Bolsas de Investigação na Área da Qualidade 

A ciência exerce uma grande influência na sociedade sendo responsável pelas 

transformações que têm suportado a evolução das nações. Esta assume um papel 

determinante no estímulo à inovação e, consequentemente, no desenvolvimento 

económico e social.  

No âmbito do desenvolvimento da qualidade do país, e tendo em conta a preponderância 

da investigação e desenvolvimento, será promovida a criação de bolsas de investigação 

específicas para a área da qualidade, estimulando a pesquisa a realizar nesta área.  

A promoção da criação de bolsas de investigação revela-se fundamental para a construção 

de uma base de conhecimento sólida nesta temática bem como para estimular o progresso 

tecnológico em áreas que contribuem directa e indirectamente para o desenvolvimento da 

qualidade no país.   

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 
Fundo de 
Investigação e 
Investigadores 

Entidades 
envolvidas 

Universidades e 
Institutos 
Superiores 

Orçamento (MZN) 
10.445.734,73 Fonte de 

Financiamento  
Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 23 – Indicadores e Metas da acção "Criar Bolsas de Investigação na Área da Qualidade” 

 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de Bolsas 
atribuídas para 
Investigação de 
Temas na área da 
Qualidade 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 

Número de Artigos 
Científicos sobre 
Temas de 
Qualidade 
publicados 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Número de artigos 

policy briefs 
1  - - - 1 - - - - 

 

 

Desenvolver Bolsas de Especialistas da Qualidade em todos os Sectores  

Com o processo de globalização e a necessidade das economias se tornarem cada vez mais 

competitivas, a existência de uma base sólida de conhecimento, acessível e com potencial 

de disseminação, assume uma importância significativa para o desenvolvimento 

socioeconómico. 

Apesar dos desafios existentes ao nível da educação no país, os progressos são notórios, 

sendo que cada vez mais pessoas têm acesso à educação de níveis mais avançados. Assim, 

gradualmente, começa a gerar-se um conjunto de pessoas altamente qualificadas, que 

dispõem de conhecimento diverso em várias áreas.  

Para potenciar o desenvolvimento do Sistema Nacional da Qualidade, importa garantir que 

a população qualificada contribui activamente para a disseminação do conhecimento em 

várias áreas de especialidade.  

Neste sentido, pretende-se desenvolver  bolsas de especialistas da qualidade em todos 

sectores, composta por consultores, auditores, técnicos e outros profissionais que actuem 

em vários sectores, melhorando o acesso à informação e, em simultâneo, criando 

mecanismos para que o conhecimento seja disseminado não só entre eles mas também 

junto de outros intervenientes na promoção do desenvolvimento da qualidade no país.  

 

Prioridade  Calendário 2022 - 2030 

Responsável 

INNOQ, IP ,  todos 
Ministérios e 
Instituto de Bolsas 
de Estudo 

Entidades 
envolvidas 

Todos Ministérios 
e Academia 

Orçamento (MZN) 29. 087. 157,49 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 24 – Indicadores e Metas da acção "Desenvolver uma Bolsa de Especialistas da Qualidade em todos os 
Sectores” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de Especialistas da Qualidade 
capacitados por Sector 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Número de Bolsas de Estudo atribuídas 
á Funcionários Públicos para Cursos 
relacionados com Qualidade 

- 0 3 0 0 3 0 0 3 0 

 

Estabelecer Parcerias com Instituições Regionais e Internacionais para Formação, 

Pesquisa e Desenvolvimento em Matéria de Qualidade 

A aposta na promoção de actividades de pesquisa e desenvolvimento no sector da 

qualidade não deve ser encarada como uma actividade apenas de âmbito nacional.  

De facto, a existência de várias instituições de pesquisa e desenvolvimento, dispersas a nível 

mundial, pode constituir uma alavanca para a criação e consolidação da investigação e 

matérias de qualidade. 

Assim, Moçambique procurará estabelecer acordos de parceria e cooperação com 

instituições desta natureza, em termos regionais e internacionais, no sentido de promover 

a partilha de experiências, conhecimento e o desenvolvimento de recursos humanos 

altamente qualificados em matéria de qualidade.   

 Prioridade  Calendário 2023 - 2030 

Responsável 

INNOQ, IP 
Universidades e 
Institutos 
Superiores 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 13.220.379,00 
Fonte de 
Financiamento  

Parceiros de 
Cooperação 

 

Tabela 25 – Indicadores e Metas da acções " Estabelecer Parcerias com Instituições Regionais e Internacionais para 
Formação, Pesquisa e Desenvolvimento em Matérias de Qualidade” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de Parcerias estabelecidas 
com Instituições Regionais e 
Internacionais para Formação, Pesquisa 
e Desenvolvimento em Matérias de 
Qualidade 

- - 1 0 1 0 1 0 1 0 

Percentagem de Memorandos de 
Entendimento em Implementação para 
Operacionalização das Parcerias 
estabelecidas com Instituições 
Regionais e Internacionais para 
Formação, Pesquisa e Desenvolvimento 
em Matérias de Qualidade 

- - 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Para assegurar o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada em matérias de 

qualidade, estão definidas as seguintes acções: 

Criar  Programas de Capacitação do Sector Privado em Matérias da Qualidade 

O sector privado é um dos principais actores no estabelecimento de um Sistema Nacional 

da Qualidade que seja robusto e que estimule a competitividade do país.  

Dada a elevada preponderância do seu papel, é fundamental assegurar que este esteja 

capacitado para responder aos desafios relacionados com a produção de produtos e 

prestação de serviços de qualidade.  

O INNOQ,IP enquanto instituto de normalização e qualidade, tem desenvolvido e 

implementado várias acções de formação relacionadas com sistemas de gestão, metrologia, 

normas técnicas, entre outras. Não obstante a importância destas acções de formação para 

o desenvolvimento de competências no sector privado, importa criar um programa de 

formação que seja mais intensivo, capilar em termos geográficos e sectoriais, que tenha 

uma dinâmica pró-activa junto do mercado e que visa responder perante as suas 

necessidades, de forma alinhada com os desígnios estratégicos do país para o 

desenvolvimento da qualidade.  

Este programa será desenvolvido numa óptica prospectiva, procurando integrar várias 

instituições de formação do país tais como Universidades, Politécnicos e instituições de 

formação profissional, potenciando a sua abrangência.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 
INNOQ,IP,  IPEME, 
IP, MIC, MEF, 
Sector Privado 

Entidades 
envolvidas 

Academia 

Orçamento (MZN) 39.364.027,77 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

 

 

 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

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

matérias da qualidade. 
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Tabela 26 – Indicadores e Metas da acção  "Criar um Programa de Capacitação do Sector Privado em Matérias da 
Qualidade” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Programas de Capacitação do Sector 
Privado em matérias de Qualidade 
definidos 

X - - - - - - - - - 

Programas de Capacitação do Sector 
Privado em matérias de Qualidade 
actualizados 

- - - X - - X - - X 

Número de Empresários Individuais 
capacitados em matérias de Qualidade 

- 200 330 330 660 660 660 660 660 660 

Número de Colaboradores de Micro e 
Pequenas Empresas capacitados em 
matérias de Qualidade 

- 200 330 330 660 660 660 660 660 660 

Número de Colaboradores de Médias 
Empresas capacitados em matérias de 
Qualidade 

- 200 330 330 660 660 660 660 660 660 

Número de Colaboradores de Grandes 
Empresas capacitados em matérias de 
Qualidade 

- 200 330 330 660 660 660 660 660 660 

Número de Relatórios de Avaliação de 
Impacto dos Programas de Capacitação 
do Sector Privado em matérias de 
Qualidade 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Promover o Desenvolvimento de  Programas de Capacitação das Entidades do 

Sector Público, nos vários níveis, em Matérias da Qualidade  

O sector público em Moçambique é um dos principais compradores de produtos e serviços 

ao mercado, podendo assumir um papel fundamental no desenvolvimento da qualidade no 

país. De facto, se as várias instituições do sector público, através das suas unidades de 

compras, se tornar mais exigente com os seus fornecedores, assegurando que apenas 

compra produtos e serviços que satisfazem os requisitos mínimos estabelecidos, irá 

estimular que o sector privado gradualmente invista na componente da qualidade por 

forma a ser competitivo no mercado.   

O aumento do nível de exigência proposto só será possível com a capacitação das várias 

entidades do sector público para as matérias da qualidade. Assim, será desenvolvido um 

programa que visa a capacitação gradual dos funcionários públicos, a nível central, 

provincial e local, em matérias da qualidade, clarificando os benefícios da qualidade para os 

vários actores e para o desenvolvimento socioeconómico.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 

INNOQ,IP todos 
Ministérios, 
Assembleia da 
República, CSMJ, 
CSMJA e CSMMP 

Entidades 
envolvidas 

Academia e CFJJ 
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Orçamento (MZN) 34.339.322,06 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 27 – Indicadores e Metas da acção "Desenvolver um Programa de Capacitação das Entidades do Sector 
Público, nos vários níveis, em Matérias da Qualidade” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Programas de Capacitação do Sector 
Público em matérias de Qualidade 
definidos 

X - - - - - - - - - 

Programas de Capacitação do Sector 
Público em matérias de Qualidade 
actualizados 

- - - X - - X - - X 

Número de Funcionários Públicos de 
nível Central, capacitados em matérias 
de Qualidade 

- 150 300 300 300 300 300 300 300 300 

Número de Funcionários Públicos de 
nível Provincial, capacitados em 
matérias de Qualidade 

- 330 330 330 330 330 330 330 330 330 

Número de Funcionários Públicos de 
nível Distrital, capacitados em matérias 
de Qualidade 

- 330 660 660 660 660 660 660 660 660 

Número de deputados capacitados em 
matérias de qualidade 

- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Número de magistrados capacitados 
em matérias de qualidade 

- 50 75 75 75 75 75 75 75 75 

Número de oficiais de justiça 
capacitados em matérias de qualidade 

- 50 75 75 75 75 75 75 75 75 

 

Desenvolver e Fortalecer as Competências dos Principais actores envolvidos no 

Sistema Nacional da Qualidade 

Para além do sector público e privado, existem outros actores que estão envolvidos e 

contribuem para o desenvolvimento e consolidação do Sistema Nacional da Qualidade. 

Estes actores não podem ser descurados, sendo necessário garantir o fortalecimento das 

suas competências. 

Assim, no âmbito da presente estratégia, será feito um diagnóstico, junto dos principais 

actores, das necessidades existentes em termos de capacitação, desenvolvendo um 

programa que permita responder perante essas necessidades. Este programa irá procurar 

sinergias junto dos programas de capacitação do sector público e sector privado, 

maximizando a sua eficiência e nível de implementação.  

Prioridade  Calendário 2022 - 2030 

Responsável INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 24.371.776,20 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 28 – Indicadores e Metas da iniciativa "Desenvolver e Fortalecer as Competências dos Principais actores 
envolvidos no Sistema Nacional da Qualidade” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mapeamento das Necessidades de 
Desenvolvimento de Competências dos 
Principais Actores envolvidos no 
Sistema Nacional da Qualidade 
efectuado 

- X - - - - - - - - 

Programa de Desenvolvimento e 
Fortalecimento de Competências dos 
Principais Actores envolvidos no 
Sistema Nacional da Qualidade 
definido 

- X - - - - - - - - 

Grau de Execução do Programa de 
Desenvolvimento e Fortalecimento de 
Competências dos Principais Actores 
envolvidos no Sistema Nacional da 
Qualidade face ao planeado 

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Criar e Operacionalizar Cursos de Formação Específica sobre Certificação de 

Sistemas de Gestão  

O desenvolvimento da qualidade no país passa, entre outras prioridades, por assegurar que 

as várias empresas que actuam no mercado cumprem com os requisitos mínimos 

estabelecidos em termos de qualidade, de acordo com as respectivas normas e 

regulamentos técnicos.  

As empresas, ao possuírem os seus sistemas de gestão certificados, dão ao mercado provas 

de que os seus produtos e serviços estão em conformidade com estas mesmas normas e 

regulamentos. Assim, ao promover que o tecido empresarial veja esta certificação como um 

diferenciador competitivo, está a contribuir-se para uma melhoria dos níveis de qualidade 

estabelecidos. A criação e operacionalização de cursos de formação específica sobre esta 

matéria visa criar, junto do sector empresarial, a necessidade de se proporem a obter a 

certificação, contribuindo para o alcance dos desígnios estratégicos estabelecidos.  

Prioridade  Calendário 2022 - 2030 

Responsável 
INNOQ,IP e Sector 
Privado 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 4.325.000,00 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 29 – Indicadores e Metas da acção " Criar e Operacionalizar Cursos de Formação Específica sobre Certificação de 
Sistemas de Gestão” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cursos de Formação Específica sobre 
Certificação de Sistemas de Gestão 
definidos 

- X - - - - - - - - 

Cursos de Formação Específica sobre 
Certificação de Sistemas de Gestão 
actualizados 

- - - X - - X - - X 

Número de Empresas Capacitadas 
sobre Certificação de Sistemas de 
Gestão 

- 20 40 60 60 80 80 80 100 100 

 
 

Criar Programas de Capacitação dos Midia para Fomentar a Disseminação de 

Temáticas da Qualidade 

Nas últimas décadas, a proliferação de meios de comunicação e a sua proximidade junto da 

população contribuiu significativamente para a disseminação de informação e a 

consequente educação das comunidades para temas de elevada relevância para a melhoria 

da sua qualidade de vida.  

Para o desenvolvimento da qualidade no país é importante a criação de mecanismos ágeis 

para a divulgação de informação relevante em matérias de qualidade, contribuindo para 

um consumidor cada vez mais informado e, consequentemente, cada vez mais exigente.  

Os midias assumem um papel determinante na disseminação de informação pelo que é 

necessário assegurar que estes estão sensibilizados e capacitados para falar de temáticas 

relacionadas com a qualidade, garantindo que informação clara, correcta e concisa é 

passada à população. Assim, a criação de um programa de capacitação específico para os 

meios de comunicação social será vista como uma prioridade estratégica para o 

desenvolvimento da qualidade no país.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 

INNOQ,IP  Sindicato 
Nacional dos 
Jornalistas e Órgãos 
de Comunicação 
Social 

Entidades envolvidas 
Órgãos de 
Comunicação Social 

Orçamento (MZN) 1.797.434,61 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 
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Tabela 30 – Indicadores e Metas da acção  "Criar um Programa de Capacitação dos Media para Fomentar a 
Disseminação de Temáticas da Qualidade” 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Programas de Capacitação dos Media 
em matérias de Qualidade definidos 

X - - - - - - - - - 

Programas de Capacitação dos Media 
em matérias de Qualidade actualizados 

- - - X - - X - - X 

Número de Jornalistas Capacitadas em 
matérias de Qualidade 

- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Número de Peças Jornalísticas 
relacionadas com matérias de 
Qualidade disseminadas 

- 36 36 72 72 108 108 108 144 144 

 

 

 

 

 

 

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

Criar o Programa “A Qualidade nas Escolas” 

O papel dos jovens na sociedade em relação à qualidade é extremamente importante. Este 

segmento da população espelha o futuro de uma nação pelo que eles serão um veículo 

fundamental para a consciencialização da importância da qualidade no desenvolvimento 

socioeconómico do país. A concepção e implementação de campanhas de educação e 

sensibilização junto das escolas é fundamental para esta consciencialização.  

Assim, será criado o programa “A Qualidade nas Escolas” que estabelece uma abordagem 

integrada à sensibilização dos jovens para as temáticas da qualidade. O programa, de 

âmbito nacional, irá incluir actividades como campanhas de comunicação, realização de 

palestras, promoção de debates e workshops sobre temas relacionados directa ou 

indirectamente com a qualidade, contribuindo gradualmente para um aumento da 

consciencialização para importância destas temáticas.  

Prioridade  Calendário 2023 – 2030 

Responsável 
INNOQ, IP  e  
MINEDH 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 2.521.793,00   
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Promover a introdução gradual de conceitos de qualidade no sistema de 

ensino. 
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Tabela 31 – Indicadores e Metas da acção "Criar o  Programa "A Qualidade nas Escolas" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Programa "A Qualidade nas Escolas" 
definido 

- - X - - - - - - - 

Campanha de Comunicação para 
Sensibilização dos Alunos sobre 
matérias de Qualidade em 
implementação 

- - . X X X X X X X 

Número de Palestras, Workshops e 
Debates sobre matérias de Qualidade 
realizados nas Escolas 

- - . 33 33 33 33 33 33 33 

 

Assegurar a adaptação Curricular  da Formação Geral e da formação Técnico-

Profissional 

Complementarmente aos programas educativos junto das escolas, acção descrita 

anteriormente, torna-se fundamental assegurar que os currículos contemplam na sua 

estrutura conteúdos relacionados com a temática da qualidade e que potenciam o 

desenvolvimento de competências necessárias para responder perante os desafios 

existentes no país neste domínio.  

A implementação desta acção irá envolver a identificação de competências críticas da 

sociedade moçambicana em relação ao tema da qualidade e a revisão dos currículos da 

formação geral e formação técnico-profissional, de forma faseada, por forma a 

responderem a estas competências. Esta é uma acção dinâmica na medida em que os 

resultados obtidos devem alimentar a melhoria contínua dos conteúdos, metodologia e 

métodos utilizados para responder face aos desafios identificados.  

Prioridade  Calendário 2023 - 2028 

Responsável 
MINEDH e SEETP 

INNOQ,IP 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 11.573.415,00 
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

 

Tabela 32– Indicadores e Metas da acção " Adaptar o Curriculo da Formação Geral e Técnico-Profissional" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Adaptação curricular do Ensino 
Primário realizada 

- - - - - - - X - - 

Adaptação curricular do Ensino 
Secundário Geral realizada 

- - - - - X - - - - 

Adaptação curricular da Educação 
Profissional 

- - - - X - - - - - 

Adaptação curricular da Alfabetização e 
Educação de Adultos 

- - - - - - X - - - 
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1.4. 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. 

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 do 

consumidor estão previstas as seguintes acções: 

Promover a expansão da Rede de Associações de Defesa do Consumidor 

Um dos princípios subjacentes ao desenvolvimento de uma Política Nacional e Estratégia 

de Implementação da Qualidade remete para a protecção do consumidor e a garantia do 

seu bem-estar. Neste sentido, a promoção da expanção da rede de associações que 

representem o consumidor e assegurem que este tem os direitos fundamentais de escolha, 

informação, segurança e audição torna-se de extrema importância para potenciar o 

desenvolvimento da qualidade. Um consumidor informado torna-se um consumidor 

exigente e este nível de exigência deve ser acompanhado pelo mercado, tornando a 

economia mais competitiva numa escala global.  

Em Moçambique, a defesa do consumidor tem vindo a ser uma preocupação crescente, 

reflectida através da aprovação da Lei de Defesa do Consumidor em 2009 e, mais 

recentemente, o respectivo regulamento através do Decreto n.º 27/2016 de 18 de Julho. 

Esta recente preocupação é reflectida no panorama de associações de defesa do 

consumidor existentes no país que, apesar de estarem a evoluir em número e capacidade, 

não são ainda suficientes para responder aos desafios existentes.  

Em termos da Estratégia para a Qualidade pretende-se promover a expansão das 

associações de defesa do consumidor, quer em termos de número, quer em termos de 

cobertura geográfica, quer em termos de sectores abrangidos. Pretende-se também 

promover que estas associações se tornem mais dinâmicas e capazes de velar pelos direitos 

dos consumidores, potenciando uma melhoria gradual do nível de qualidade no país. 

  

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Assegurar a existência e eficiência dos mecanismos de auscultação e defesa 

dos consumidores. 
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Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 

Sociedade Civil e 
Associações de 
Defesa do 
Consumidor 

Entidades 
envolvidas 

Sector Público e 
Governos 
Provinciais 

Orçamento (MZN) 28.849.990,86 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 33 – Indicadores e Metas da acção "Expandir e Consolidar a Rede de Associações de Defesa do Consumidor" 

 

 

Promover a Criação de Estruturas  dedicadas ao Consumidor no Sector Público 

A defesa do consumidor e a garantia dos seus direitos não deve ser apenas uma 

incumbência das associações existentes para o efeito mas também do sector público, que 

deve contribuir para a elaboração, definição e execução das políticas de defesa do 

Indicadores 
Ano 
base 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de Associações de Defesa do 
Consumidor em funcionamento no 
País 

 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 

Número de Províncias com, uma 
Delegação da Associação de Defesa 
do Consumidor em funcionamento  

 
4/2 5/1 6/2 7/1 8/2 9/1 10/1 11 11/0 11/0 
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consumidor, assegurando um elevado nível de protecção. Assume também uma função 

determinante na dinamização do sistema de defesa do consumidor, coordenando as 

actividades das várias entidades envolvidas neste sistema.  

Por forma a fomentar uma cultura de qualidade no país, e em complementaridade com a 

acção anterior, serão promovidas estruturas dedicadas ao consumidor no sector público. 

Note-se que com isto não se pretende criar mais um organismo mas sim assegurar que 

existe uma estrutura orgânica dedicada às temáticas relacionadas com a defesa do 

consumidor.  

 

 

 

 

 

Prioridade  Calendário 2022 - 2030 

Responsável 

Entidade 
Competente, 
Estrutura 
dedicada ao 
Consumidor no 
Sector Público 

Entidades 
envolvidas 

Associações de 
Defesa do 
Consumidor e 
Sociedade Civil 

Orçamento (MZN) 14.323.065,72 
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

 

 

Tabela 34 – Indicadores e Metas da acção "Criar uma Estrutura dedicada ao Consumidor no Sector Público" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Estrutura dedicada ao Consumidor 
criada no Sector Público 

- - X - - - - - - - 

Política de Defesa do Consumidor e 
respectiva Estratégia definida 

- - - X - - - - - - 

Política de Defesa do Consumidor e 
respectiva Estratégia em 
implementação 

- - - - X X X X X X 

 

Fiscalizar o cumprimento do regime do Livro de Reclamações 

Os livros de reclamações são instrumentos fundamentais para assegurar a monitorização 

dos processos, o empoderamento do cliente e a melhoria contínua dos produtos 

comercializados e serviços prestados.  

Com a aprovação do Decreto n.º 27/2016, de 18 de Julho, passou a ser obrigatório que os 

fornecedores de bens ou prestadores de serviços possuam um livro de reclamações 

disponível para o consumidor.  
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Assim, importa agora comunicar e sensibilizar para esta necessidade junto do sector 

empresarial, bem como disseminar a prática do sector público, criando um ecossistema de 

melhoria contínua que seja transversal a todas as instituições e organizações do país.  

Importa também definir o modelo de gestão destas reclamações, assegurando que o 

instrumento produz os benefícios desejados e contribui para a melhoria do nível de 

qualidade no país. Por outro lado, é preciso assegurar que é feita a devida fiscalização do 

regime do Livro de Reclamações. 

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 
Autoridades 
Competentes  

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 17.095.372,29 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 35 – Indicadores e Metas da acção " Fiscalizar o cumprimento do regime do Livro de Reclamações" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mecanismos de Gestão das 
Reclamações definidos 

X - - - - - - - - - 

Campanha de Divulgação da 
obrigatoriedade de possuir Livro de 
Reclamações nos Estabelecimentos 
Públicos produzida 

X - - - - - - - - - 

Campanha de Divulgação da 
Obrigatoriedade de possuir Livro de 
Reclamações nos Estabelecimentos 
Públicos em implementação 

- X X X X X X X X X 

Número de Livros de Reclamações 
Fiscalizados  

- 1.320 2.640 3.300 3.960 4.620 5.280 5.940 6.600 7.260 

 

 

 

 

 

Operacionalizar o  CONQUA – Conselho Nacional da Qualidade 

O Conselho Nacional da Qualidade (CONQUA) é o órgão consultivo do Governo responsável 

pela coordenação da implementação da Política Nacional da Qualidade. O CONQUA é 

responsável pela monitoria e avaliação da implementação da Política Nacional da Qualidade 

e respectiva Estratégia de Implementação, com vista a aferir a sua eficácia e propor ao 

Governo os ajustes que se revelarem necessários. 

Considerando a função determinante que o CONQUA assume na implementação, 

monitorização e avaliação da presente estratégia, é fundamental assegurar a sua 

operacionalização, garantindo que estão criadas as condições e os mecanismos de 

coordenação necessários para o seu pleno funcionamento e cumprimento das suas 

atribuições.  

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Desenvolver mecanismos que promovam a sustentabilidade da política, 

estratégia e demais instrumentos operacionais no âmbito da qualidade. 
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Prioridade  Calendário 2021-2030 

Responsável MIC e INNOQ, IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 13.749.939,68 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 36 – Indicadores e Metas da acção "Operacionalizar o CONQUA - Conselho Nacional da Qualidade" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Conselho Nacional da Qualidade 
operacionalizado 

X - - - - - - - - - 

Grau de Cumprimento do Plano de 
Sessões do Conselho Nacional da 
Qualidade  

50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Grau de Cumprimento do Plano de 
Actividades do Conselho Nacional 
da Qualidade  

50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Implementar um Observatório da Qualidade  

A existência de informação relevante, de qualidade e sistematizada é fundamental para 

assegurar uma tomada de decisão informada por parte do Governo, sector público, sector 

privado, consumidores e demais intervenientes no ecossistema do Sistema Nacional da 

Qualidade. É também fundamental para assegurar a melhoria contínua das políticas, 

estratégias e iniciativas delineadas no âmbito dos vários programas de desenvolvimento do 

país.  

Neste sentido, pretende-se implementar um Observatório da Qualidade que se constitua 

uma referência para a pesquisa de informação de gestão sobre qualidade em Moçambique. 

O estabelecimento deste Observatório será realizado através de uma parceria entre o 

sector público e o sector privado, procurando envolver também outros actores relevantes.  

O observatório terá assim a incumbência de estimular a recolha, tratamento, organização e 

comparação dos principais indicadores e informação relacionada com a qualidade, 

disponibilizando esta informação para as várias entidades que a pretendam utilizar. Terá 

também a atribuição de analisar criticamente a informação obtida e identificar 

oportunidades de melhoria para o desenvolvimento da qualidade em Moçambique.  

 

Prioridade  Calendário 2021 -2030 

Responsável 
Sector Público e 
Privado 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 21.927.163,06 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

 Tabela 37 – Indicadores e Metas da acção  "Implementar o Observatório da Qualidade" 
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Indicadores 
Ano 
base 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Observatório da 
Qualidade criado 

0 
X - - - - - - - - - 

Número de Relatórios 
do Observatório da 
Qualidade publicados 

0 
0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

Criar um Modelo Sustentável de Financiamento  

A implementação da presente estratégia só será possível com o estabelecimento de um 

mecanismo de financiamento sustentável. Este é, sem dúvida, um factor crítico de sucesso 

da implementação de planos desta natureza pois, dada a limitação dos recursos internos, o 

sucesso da sua implementação dependerá em grande parte da capacidade de mobilização 

de apoio externo, conforme supramencionado, e da apresentação de uma estratégia 

integrada, credível, consistente e coerente com os elementos centrais da estratégia de 

desenvolvimento do país. 

A presente acção visa não só conceber o modelo de financiamento, de forma alinhada com 

as orientações emanadas pela Política Nacional da Qualidade, mas também criar e 

estabelecer os mecanismos necessários para a implementação do modelo desenhado.  

 

Prioridade  Calendário 2021 

Responsável 
MEF, MIC e 
INNOQ, IP 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 0,00 
Fonte de 
Financiamento  

Não se aplica 

 

 Tabela 38 – Indicadores e Metas da acção "Criar  um Modelo Sustentável de 

Financiamento" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Modelo Sustentável 
de Financiamento 
definido 

X - - - - - - - - - 

Mecanismos para a 
Implementação do 
Modelo Sustentável 
de Financiamento 
estabelecido 

X - - - - - - - - - 

 

Mobilizar Parceiros de Cooperação para Financiamento de Projectos 

A qualidade, enquanto alavanca para a competitividade do país, deve ser vista como uma 

das prioridades de investimento do Governo, sendo crítico assegurar não só o seu 

financiamento, como também apoio técnico especializado. Os parceiros de cooperação 
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assumem um papel preponderante na sociedade e economia moçambicana enquanto 

entidades que apoiam o desenvolvimento de áreas estratégicas. 

Para assegurar a prossecução dos objectivos e acções definidas no âmbito da Política e 

Estratégia para a Qualidade, é importante mobilizar os parceiros de cooperação para que 

vejam aqui uma oportunidade de contribuírem para o desenvolvimento do país.  

Esta mobilização deve ser feita ao mais alto-nível e deve considerar as prioridades e 

programas de cooperação existentes por parte das várias organizações multilaterais, 

procurando criar sinergias e plataformas de cooperação que sejam vantajosas para ambas 

as partes.  

 

Prioridade  Calendário 2022 - 2030 

Responsável 
MIC, MEF  e 
INNOQ,IP 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 0,00 
Fonte de 
Financiamento  

Não se aplica 

 

Tabela 39 – Indicadores e Metas da acção "Mobilizar  Parceiros de Cooperação para Financiamento de Projectos" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de Parceiros de Cooperação 
para Financiamento de Projectos 
mobilizados 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

A concretização deste objectivo estratégico tem subjacente as seguintes acções: 

Promover o Desenvolvimento de Estratégias de Informação, Educação e 

Comunicação para a Qualidade 

A estratégia de informação, educação e comunicação é o documento de carácter 

estratégico-operacional, alinhado com os documentos orientadores do país, que detalha as 

acções de comunicação a realizar no âmbito da sensibilização e consciencialização dos 

vários públicos-alvo para as temáticas da qualidade. 

O desenvolvimento de uma estratégia específica de informação, educação e comunicação 

para a área da qualidade visa promover uma visão integrada sobre as actividades que 

devem ser desenvolvidas, criando sinergias entre as várias acções em curso ou previstas por 

parte dos vários actores envolvidos no ecossistema.  

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:  

Sensibilizar, informar e educar a população e os vários stakeholders para a 

importância das questões da qualidade para o desenvolvimento 

socioeconómico do país. 
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A elaboração da estratégia passa por proceder a uma identificação clara de quem são os 

seus públicos-alvo, as suas necessidades de informação e os meios que deverão ser 

utilizados para endereçar as suas necessidades. Deve ainda ser definido um conjunto de 

indicadores e metas para permitir a avaliação da sua eficácia e impacto junto dos públicos-

alvo.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ,IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 56.517.907,64 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 40 – Indicadores e Metas da Acção "Desenvolver uma Estratégia de Informação, Educação e Comunicação para a 
Qualidade" 

Indicadores 
Ano 
base 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Estratégia de Informação, 
Educação e Comunicação para a 
Qualidade elaborada 

0 
X - - - - - - - - - 

Grau de Execução da Estratégia 
de Informação, Educação e 
Comunicação face ao planeado 

0 
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Implementar Prémios da Qualidade 

Uma sociedade assente na meritocracia potencia a implementação de boas práticas e a 

adopção de comportamentos positivos perante várias matérias. Os Prémios da Qualidade, 

acção promovida pelo INNOQ,IP estão alinhados com este pressuposto. Actualmente, estão 

organizados em cinco categorias: (i) Empresa/Organização do Ano, (ii) Produto do Ano, (iii) 

Serviço do Ano, (iv) Exportador do Ano, (v) Indivíduo do Ano e (vi) Empresária do Ano. Os 

vencedores dos prémios obtêm um conjunto de vantagens relacionadas com o 

fortalecimento da sua imagem pública no mercado, identificação de oportunidades de 

melhoria internas, entre outras.  

Numa óptica de promoção de uma cultura de qualidade no país, a implementação destes 

prémios será continuada alargando o âmbito e fomentando o envolvimento de diversas 

organizações.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável INNOQ,IP 
Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 21.912.394,44 
Fonte de 
Financiamento  

Fundo Nacional da 
Qualidade 

 

Tabela 41 – Indicadores e Metas da acção " Implemetar  Prémios da Qualidade" 

Indicadores Ano 
base 

Metas 



Plano de Acção da Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade 2021 - 2030 

 
 

Versão Final Junho de 2021  Página 44 de 57 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de Prémios da Qualidade 
atribuídos 

14 
5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Gala de Premiação da Qualidade em 
Moçambique realizada 

 
0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Expandir acções de comemoração da Semana da Qualidade a nível Nacional 

O Dia Mundial da Qualidade, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 

1990, é celebrado desde então, na segunda quinta-feira do mês de Novembro, constituindo 

um momento único de celebração, de evocação, mas também de alerta social e de 

sensibilização, para a importância estratégica da Qualidade, enquanto contributo para a 

melhoria do desempenho das organizações, para o crescimento e para a prosperidade e o 

bem-estar dos indivíduos, das organizações e das Nações. 

No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Qualidade, Moçambique irá criar a Semana 

da Qualidade, na qual existirá espaço para palestras, debates e eventos que promovam a 

disseminação de uma cultura de qualidade no país.  

Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 

INNOQ,IP Sector 
Público, Sector 
Privado, 
Sociedade Civil e 
Academia 

Entidades 
envolvidas 

Todas as partes 
interessadas 

Orçamento (MZN) 119.569.704,01 
Fonte de 
Financiamento  

Todos os sectores 

 

Tabela 42 – Indicadores e Metas da acção "Criar Semana da Qualidade a Nível Nacional" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Número de Eventos realizados no 
âmbito da Comemoração da Semana 
da Qualidade 

25 50 50 75 75 100 100 125 125 125 

Cobertura distrital dos eventos de 
comemoração da Semana da 
Qualidade 

15% 30% 30% 45% 45% 60% 60% 75% 75% 75% 

 

Promover e Apetrechar Bibliotecas Nacionais e  Provinciais da Qualidade   

A disseminação de conteúdos na área de qualidade contribui positivamente para a 

implementação de uma cultura focada na melhoria contínua dos processos, produtos, 

serviços e organizações.  

As bibliotecas assumem um papel fundamental enquanto veículo de disseminação do 

conhecimento pelo que, no âmbito da presente estratégia, será promovida a incorporação 

de conteúdos relacionados com a qualidade nas bibliotecas de âmbito nacional e provincial.  

Será também promovida a digitalização do acervo de informação do INNOQ,IP criando uma 

biblioteca digital na temática da qualidade. Esta biblioteca digital terá ligação com outras 



Plano de Acção da Estratégia de Implementação da Política Nacional da Qualidade 2021 - 2030 

 
 

Versão Final Junho de 2021  Página 45 de 57 

bibliotecas regionais e internacionais, criando assim uma base de conhecimento acessível 

aos cidadãos, empresas e instituições.  

 Prioridade  Calendário 2021 - 2030 

Responsável 
INNOQ,IP Sector 
Público e 
Academia 

Entidades 
envolvidas 

Editoras 

Orçamento (MZN) 16.550.759,15 
Fonte de 
Financiamento  

Orçamento Geral 
do Estado 

 

Tabela 43 – Indicadores e Metas da acção "  Criar Bibliotecas Nacionais e Provinciais da Qualidade" 

Indicadores 
Metas 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Biblioteca Nacional da Qualidade 
criada  

X - - - - - - - - - 

Biblioteca Digital da Qualidade 
criada 

- X - - - - - - - - 

Percentagem de Bibliotecas 
Públicas que Contemplam uma 
área Específica com Conteúdos 
relacionados com Qualidade 

- 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 
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2. 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 1.910.768.674,00  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. 

Tabela 44 – Orçamento para o período 2021-2030 (em Meticais e Percentagem) por eixo de intervenção 

Eixo de Intervenção Área de Actuação Orçamento (Meticais)  Percentagem do Orçamento 

 
 

1. Infra-estrutura da 
Qualidade 

 
 

Normalização 225,182,424.00    11,78% 

Metrologia 420,422,187.00    22% 

Avaliação da Conformodidade 497,673,720.00    26,% 

Acreditação 32,229,795.00    1,68% 

Sub-total 
 

                                     1,175,507,626,00 
 

61,5% 

Eixo de Intervenção Orçamento (Meticais) Percentagem do Orçamento 

2. Quadro Legal e Regulamentar 209,718,710.00   10,98% 

3. Recursos Humanos 215,046,042.00    11,25% 

4. Cultura da Qualidade 310.496.296,00    16,25% 

Total 
 

                                    1.910.768.671,00    100% 

 

O orçamento das acções de cada um dos eixos de intervenção é apresentado de seguida.  
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Tabela 45  – Orçamento anual das acções  do eixo 1. Infra-estruturas da Qualidade (Valores em Meticais) 

 

Açções 

Orçamento Anual 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 
Fonte de 

Financiame
nto  

Área de 
Actuação A. Normalização 225,182,424   

Objectivo 
Estratégico 

A1. Desenvolver o Acervo de Normas Moçambicanas adequado às Necessidades do Sector Público e Privado e Harmonizado Regional e 
Internacionalmente  

225,182,424   

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

2,480,000 2,728,000 3,000,000 3,300,000 3,630,968 3,994,065 4,393,472 4,832,819 5,316,101 5,849,388 39,524,813 
Orçamento 

Geral do 
Estado 

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

10,478,500 
11,526,35

0 
12,678,985 13,946,884 15,341,572 16,875,729 18,563,302 

20,419,63
2 

22,461,596 24,707,754 167,000,304 
Orçamento 

Geral do 
Estado 

A.1.3. Actualizar  
contínuamente 
as Normas 
Técnicas 

451,000 496,100 545,710 600,281 660,309 726,340 798,974 878,872 966,759 1,063,435 7,187,780 
Orçamento 

Geral do 
Estado 

A.1.4. 
Desenvolver  
Mecanismos de 
Auscultação e de 
Retroalimentaçã
o do Mercado 

71,966 791,926 870,789 957,868 1,053,654 1,159,019 1,274,921 1,402,414 1,542,655 2,344,315 11,469,527 
Orçamento 

Geral do 
Estado 

Área de 
Actuação 

B. 
Metrologia
  

                  420,422,187   
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Objectivo 
Estratégico 

B2. Garantir o Rigor e a Exactidão das Medições realizadas, Potenciando a Credibilidade no Mercado       420,422,187   

B.2.1. Expandir 
os Serviços de 
Metrologia Legal 

28,018,750 
19,820,62

5 
21,802,688 23,583,657 25,942,022 28,536,224 31,389,847 

34,528,83
1 

37,981,714 41,779,884 293,384,242 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

B.2.2. Expandir 
os Serviços de 
Metrologia 
Industrial 

276,875 9,417,063 429,394 339,646 222,360 184,467 211,539 2,456,568 44,212 231,645 13,813,769 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

B.2.3. 
Desenvolver  
Serviços de 
Metrologia 
Científica 

- - - - 97,500.00 - - - 50,000,000 - 50,097,500 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

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

669,975 736,973 81,067 891,737 98,091 1,079,002 1,189,902 1,305,592 1,436,151 3,189,186 10,677,676 
Orçamento 

Geral do 
Estado 

B.2.5. Consolidar 
e Expandir o 
Laboratório 
Nacional de 
Metrologia 

690,000 
50,259,00

0 
- - - - 1,500,000 - - - 52,449,000 

Fundo 
Nacional da 
Qualidade 

Área de 
Actuação C. Avaliação da Conformidade 497,673,720   

Objectivo 
Estratégico 

C.3. Promover o Desenvolvimento de Mecanismos de Certificação, estimulando a Inovação e a Competitividade Nacional  48,942,557   

C.3.1. Consolidar 
o Sistema de 
Certificação 

2,320,920 2,553,012 2,808,313 3,089,145 3,398,059 3,737,865 4,111,652 4,522,817 4,975,098 5,472,607 36,989,488 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade  

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

750 825 907,5 998,25 1,098,075 1,207,883 1,328,671 1,461,538 1,607,692 5,247,635 11,953,069 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

Objectivo 
Estratégico 

C.4.  Reforçar os Mecanismos de Ensaios, Inspecção e Fiscalizaçao, fortalecendo a Confiança do Consumidor no Mercado 448,731,163   
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C.4.1. Expandir  e 
Consolidar a 
Rede de 
Laboratórios 
Acreditados 

- - - 92,350,000 - 2,500,000 - 250000 5,000,000 - 100,100,000 
Parceiros de 
Cooperação 

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

21,875,000 
24,062,50

0 
26,468,750 29,115,625 32,027,188 35,229,907 38,752,897 

42,628,18
7 

46,891,005 51,580,104 348,631,163 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

Área de 
Actuação D. Acreditação  32,229,295   

Objectivo 
Estratégico 

D.5. Desenvolver os Mecanismos de Acreditação, estimulando a Confiança e a Credibilidade nas Instituições do País  32,229,295   

D.5.1. Criar um 
Organismo 
Nacional de 
Acreditação 

_ _ 7,500,000 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,000 - - - 14,461,000 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

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

_ _ - - 750,000.00 1,125,000 2,145,000 3,506,000 4,093,075 6,149,220 17,768,295 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

Total Infra-
Estruturas da 
Qualidade 

                    1,175,507,626  
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Tabela 46  – Orçamento anual das acções  do eixo 2. Quadro Legal e Regulamentar  (Valores em Meticais) 

 

Acções 

Orçamento anual 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 
Fonte de 

Financiamento  

Área de Actuação Eixo 2. Quadro Legal e Regulamentar                                                                                                   209,718,710 
Objectivo 
Estratégico 

6. Adequar o Quadro Legal e Regulamentar existente aos Desafios do País em Matéria de Qualidade 209,718,710   

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

2,750,000 1,650,000 1,815,000 1,996,000 2,196,150 2,415,765 2,657,341 2,923,075 1,049,951 550 19,453,832 
Fundo Nacional 
da Qualidade 

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

149,999 329,999 362,999 399,299 439,229 483,153 797,201 876,922 964,615 1,061,083 5,864,499 
Orçamento 

Geral do Estado 

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

1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,000 2,196,650 - - - - - 9,157,650 
Orçamento 

Geral do Estado 
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6.4. Rever e 
Criar 
Regulamentos 
Técnicos 
Sectoriais 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 

A definir 
posteriorment

e 
A definir posteriormente - 

Orçamento 
Geral do Estado 

6.5. Consolidar 
a 
Implementaçã
o da   Lei de 
Defesa do 
Consumidor e 
respectivo 
Regulamento 

3,250,000 3,575,000 3,952,500 4,325,750 4,758,325 5,234,158 5,757,574 6,333,331 6,966,664 7,643,327 51,796,629 
Fundo Nacional 
da Qualidade 

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

16,500,000 9,000,000 9,900,000 10,890,000 10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,461,000 16,285,100 123,446,100 
Parceiros de 
Cooperação 

Total eixo 2.  Quadro Legal e Regulamentar                  209,718,710.00  
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Tabela 47  – Orçamento anual das acções  do eixo 3. Recursos Humanos (Valores em Meticais) 

 

Acções 

Orçamento anual 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 
Fonte de 

Financiamento  

Área de 
Actuação Eixo 3. Recursos Humanos 215,046,042   

Objectivo 
Estratégico 

7. Fomentar a Participação da Academia no Sistema Nacional da Qualidade, Promovendo acções de Pesquisa e Desenvolvimento neste 
âmbito  

96,753,272   

7.1.  Criar o 
Programa "A 
Academia 
contribui para a 
Qualidade" 

- - 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 44,000,000 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

7.2. Promover a 
Criação de Bolsas 
de Investigação 
na área da 
Qualidade 

100,000 1,110,000 121,000 1,476,200 292,820 1,786,202 354,312 2,161,305 428,718 2,615,178 10,445,735 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

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

- 1,000,000 2,900,000 3,190,000 1,331,000 3,859,900 4,245,991 1,771,561 5,137,527 5,651,179 29,087,158 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

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

- - 250,000 1,250,000 1,677,500 1,512,500 2,029,775 1,830,125 2,456,028 2,214,451 13,220,379 
Parceiros de 
Cooperação 
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Objectivo 
Estratégico 

8. Desenvolver uma Força de Trabalho Qualificada, nos vários níveis, em Matérias de 
Qualidade 

      104,197,562   

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

- 912,000 1,742,400 1,916,640 4,509,428 4,960,371 5,456,408 6,002,049 6,602,254 7,262,479 39,364,029 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

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

- 1,683,000 2,855,600 3,141,160 3,455,276 3,800,804 4,180,884 4,598,973 5,058,869 5,564,756 34,339,322 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

8.3. Desenvolver  
e Fortalecer  
Competências 
dos Principais 
Actores 
envolvidos no 
Sistema Nacional 
da Qualidade 

0 1,500,000 2,000,000 4,400,000 2,420,000 2,662,000 2,928,200 3,221,020 1,343,122 3,897,434 24,371,776 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

8.4. Criar e 
Operacionalizar 
Cursos de 
Formação 
Específica sobre 
Certificação de 
Sistemas de 
Gestão 

0 150,000 250,000 425,000 400,000 475,000 600,000 550,000 700,000 775,000 4,325,000 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 

8.5. Criar  
Programas  de 
Capacitação dos 
Media para 
Fomentar a 
Disseminação de 
Temáticas da 
Qualidade 

100,000 125,000 137,500 151,250 166,375 183,013 201,315 221,445 243,589 267,948 1,797,435 
Fundo 

Nacional da 
Qualidade 
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Objectivo 
Estratégico 

9. Promover a Introdução Gradual de Conceitos de Qualidade no Sistema 
de Ensino 

        14,095,208   

9.1.Criar o  
Programa "A 
Qualidade nas 
Escolas" 

- - 150,000 250,000 275,000 302,500 332,750 366,025 402,628 442,890 2,521,793 
Orçamento 

Geral do 
Estado 

9.2. Assegurar a 
adaptação 
Curriculor na  
Formação Geral 
e  
formaçãoTécnico 
-Profissional 

- - 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500 2,196,150.00 2,415,765 - - 11,573,415 
Orçamento 

Geral do 
Estado 

Total eixo 3. 
Recusros 
Humanos 

               215,046,042  
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Tabela 48  – Orçamento anual das acções  do eixo 4. Cultura da Qualidade  (Valores em Meticais) 

 

Acções 

Orçamento anual 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 
Fonte de 

Financiamento  

Área de 
Actuação Eixo 4. Cultura da Qualidade 310,496,296   

Objectivo 
Estratégico 

10. Assegurar a Existência e Eficiência dos Mecanismos de Auscultação e Defesa dos Consumidores  60,268,429   

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

800,000 1,210,000 1,452,000 1,996,500 2,342,560 3,059,969 3,543,125 4,092,306 4,930,252 5,423,279 28,849,991 
Fundo Nacional da 

Qualidade 

10.2. Promover a 
criação de  
Estruturas  
Dedicadas ao 
Consumidor no 
Sector Público 

- 600,000 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920 1,932,613 2,125,873 2,338,460 14,323,066 
Orçamento Geral do 

Estado 

10.3.  Fiscalizar o 
cumprimento do 
regime do Livro 
de Reclamações 

800,000 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,612 1,932,612 2,125,873 2,338,460 2,572,615 17,095,372 
Fundo Nacional da 

Qualidade 

Objectivo 
Estratégico 

11. Desenvolver Mecanismos que Promovam a Sustentabilidade da Política, Estratégia e demais Instrumentos Operacionais no 
Âmbito da Qualidade  

35,677,102   
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11.1. 
Operacionalizar 
o CONQUA - 
Conselho 
Nacional da 
Qualidade 

1,800,000 880,000 968,000 1,064,800 1,171,280 1,288,408 1,417,249 1,558,973 1,714,871 1,886,358 13,749,939 
Fundo Nacional da 

Qualidade 

11.2. Implemetar  
um Observatório 
da Qualidade 

1,000,000 800,000 1,760,000 1,936,000 2,129,600 2,342,560 2,576,816 2,834,498 3,117,947 3,429,742 21,927,163 
Fundo Nacional da 

Qualidade 

11.3. Criar  
Modelos 
Sustentável de 
Financiamento 

- - - - - - - - - - - Não Aplicável 

11.4. Mobilizar 
Parceiros de 
Cooperação para 
Financiamento 
de Projectos 

- - - - - - - - - - - Não Aplicável 

Objectivo 
Estratégico 

12. Sensibilizar, Informar e Educar a População e os vários Stakeholders para a Importância das Questões da Qualidade para o 
Desenvolvimento Sócio Económico do País 

214,550,765   
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12.1. Promover o 
Desenvolvimento 
de Estratégias de 
Informação, 
Educação e 
Comunicação 
para a Qualidade 

2,200,000 4,000,000 4,400,000 4,850,000 5,324,000 5,856,400 6,432,058 7,086,240 7,794,860 8,574,350 56,517,908 
Fundo Nacional da 

Qualidade 

12.2.  
Implementar 
Prémios da 
Qualidade 

1,000,000 1,540,000 1,694,000 1,863,400 2,049,740 2,254,714 2,480,186 2,728,203 3,001,024 3,301,127 21,912,394 
Fundo Nacional da 

Qualidade 

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

2,000,000 4,400,000 4,850,000 7,986,000 8,784,600 12,884,080 14,172,488 19,481,172 21,431,888 23,579,476 119,569,704 Todos os sectores 

12.4.Promover e 
Apetrechar  
Bibliotecas 
Nacionais e 
Provinciais da 
Qualidade 

1,200,000 3,000,000 1,080,000 1,188,000 1,306,800 1,437,480 1,581,319 1,739,350 1,913,200 2,104,610 16,550,759 
Orçamento Geral do 

Estado 

Total eixo 4. Cultura da Qualidade 310,496,296  

 

 

 

 


