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1. Enquadramento 
 
O crescimento de qualquer economia exige em si um intercâmbio nas trocas comerciais e, durante esse 

processo, a padronização da qualidade dos produtos é um elemento crucial para a competitividade das 

empresas, tanto no mercado nacional assim como internacional. Com a entrada dos grandes projectos no 

nosso País, um dos desafios verificados a priori foi o pouco aproveitamento das empresas locais no 

fornecimento de serviços complementares, dado que maior parte destas não tinham certificação. 

 

O Censo as Empresas 2014-2015 evidencia que de um total de 51.237 empresas com fins lucrativos, dos 

cerca de 40% ou seja, mais de 30 mil pertencem ao sector de Comércio e Serviços de Reparação de 

Veículos Automóveis e Motociclos. Com base nestes números e olhando para os dados fornecidos pelo 

INNOQ1, pode-se concluir que o País ainda está muito além para abranger o número total de empresas no 

que respeita à matéria de certificação, conforme pode se verificar através dos gráficos 1 e 2 abaixo.   

 

Gráfico 1. Número de empresas certificadas e suspensas   Gráfico 2. Número de empresas existentes       

                                                                        
    Fonte: INNOQ, 2021      Fonte: INE (CEMPRE 2014-2015), 2021 

 

No conjunto dos factores que podem estar por detrás da fraca adesão por parte das empresas nacionais 

aos serviços de certificação podemos destacar: 

i. A fraca capacidade financeira por das empresas2 para aderir aos serviços de certificação, dado que, 

o processo em si está associado a elevados custos derivados, por seu turno, pela fraca capacidade 

em termos de infraestruturas de certificação; 

ii. A falta da Cultura de Qualidade por parte do sector privado e da sociedade em geral e neste campo, 

mostra-se o fraco desempenho da academia e a inexistência de entidades responsáveis pela 

promoção da Qualidade.      

                                                        
1 Instituto Nacional de Normalização e Qualidade 
2 Mais de 80% são micro, pequenas e medias empresas 
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2. Parecer em relação a Política de Qualidade e Sua Estratégia de Implementação 

 
2.1. Comentários gerais 

Pode se verificar, na presente proposta da revisão da Política de Qualidade e sua Estratégia de 

Implementação, o esforço do Governo na revisão de instrumento em prol da melhoria do ambiente de 

negócios e o reconhecimento, em particular da Qualidade, como elemento crucial para a competividade das 

empresas na transação dos seus produtos e serviços, o que ao nosso entender, vai de acordo com o 

plasmado na Estratégia Nacional de Desenvolvimento, na criação dum ambiente favorável assente num 

modelo de desenvolvimento que preconiza a transformação estrutural da economia. 

Num cenário em que tanto o mercado interno e externo mostra-se cada vez mais exigente no que respeita 

à matéria da Qualidade, somos da opinião que a implementação destes instrumentos numa perspectiva que 

permita maior adesão das Micro, Pequenas e Médias Empresas através de redução de custos, vai trazer 

ganhos para a economia nacional em duas perspectivas: 

i. Vai permitir as MPME´s aproveitarem as oportunidades para fornecer os seus produtos e serviços, 

tanto para os grandes projectos a nível interno assim como exportarem além fronteiras; 

ii. Verificado o primeiro aspecto, teremos aumento do nível de emprego como resultado da 

necessidade de expansão por parte das empresas e teremos a entrada de divisas que vão, por seu 

turno, melhorar a balança de pagamentos e consequente um aumento do crescimento económico.    

 

2.2. Comentários na especialidade 

 

Relativamente à proposta da Política, o Sector Privado propõe a criação, conforme a prática internacional, 

de um industrial responsável pela certificação dos produtos das pequenas indústrias no que respeita aos 

padrões mínimos de qualidade exigidos para a sua produção. Por exemplo, destaca-se hoje na nossa 

economia, um aumento do número de indústrias/fábricas que produzem materiais de construção (blocos, 

zinco e ferro para construção) que, por seu turno, obedecem a um standard para sua produção. 
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O industrial certificado retro mencionado, desempenha um papel fulcral neste processo, visto que será a 

entidade responsável pela determinação dos parâmetros de padrão que um certo produto deve observar 

durante o processo de produção.  

Outro elemento importante é a criação, no seio do Sector Privado e na sociedade em geral, da Cultura de 

Qualidade. Somos da opinião que este trabalho deve ser levado a cabo a partir da base, isto é, a partir das 

Micro, Pequenas e Médias Empresas envolvendo a comunidade civil (academia e os centros de formação).  

Outro aspecto de grande relevo para a implementação efectiva da presente proposta, é a criação do 

Conselho Nacional da Qualidade, que se  mostra-se sob ponto de vista do Sector Privado, como elemento 

crucial visto que vai congregar todos os Stakeholders que participam no processo e será responsável em 

outras matérias, no desenho das perspectivas e prioridades no que concerne à Qualidade.   

Relativamente à Acreditação, a presente proposta refere que não existe uma entidade central responsável 

por esta actividade sendo que, a mesma é realizada por diversas entidades públicas. Quanto a este aspecto, 

somos da opinião que, existindo diversas entidades a desempenhar o mesmo papel, deve se conjugar 

esforços para criar uma Entidade Única Responsável pela Acreditação, conforme a prática internacional, 

a qual deve ser estruturada de forma a responder às necessidades de todos os sectores. 

Relativamente à Estratégia de Implementação, o que se verifica actualmente é que a qualidade não é feita 

de forma consistente e muito menos de forma inter-relacionada, devido à fraca ou mesmo inexistência de 

Infraestruturas da Qualidade (laboratórios para testes), o que faz com que nalguns casos se recorra a outros 

países como a África do Sul para a realização de testes.  Este facto resulta num aumento de custos com a 

Certificação e, nesta perspectiva, propomos para maior implementação efectiva dos instrumentos, maior 

foco em investimentos de infraestruturas de qualidade de forma reduzir o custo da Certificação.  

 

Pela melhoria de ambiente de negócios!  


