
Cooperação Trilateral Moçambique-Brasil-Alemanha  

Fortalecimento do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade de 

Moçambique (INNOQ) 

Contexto  

Moçambique tem alcançado um aumento considerável no acesso 

aos mercados internacionais em consequência do seu crescimento 

econômico na última década.  O crescimento das exportações 

exige maior competitividade do setor privado moçambicano e que 

esteja em conformidade com as normas internacionais de 

qualidade. Adiciona-se a isso, a necessidade de revitalização da 

metrologia legal em todos os distritos e municípios do país, com 

vistas a ofertar uma base efetiva de proteção ao consumidor.  

Para assegurar o cumprimento dessas exigências, o governo 

moçambicano optou por cooperar com o Brasil e a Alemanha para 

o desenvolvimento e fortalecimento do Instituto Nacional de 

Normalização e Qualidade (INNOQ), que é a instituição 

responsável pela implementação da Política Nacional da Qualidade  

que tem como objetivo de longo prazo apoiar o desenvolvimento 

de empresas e proteger os consumidores no país. 

Esta é a terceira fase de uma primeira experiência de cooperação 

trilateral entre Moçambique, Brasil e Alemanha. A nova fase foca 

nas áreas de certificação, metrologia e a ampliação da rede de 

parcerias do Instituto. Ela possui dois anos de duração e um 

volume de aporte que soma US$1.8 milhões entre os 3 países. 

 

Objetivo 

Fortalecimento técnico e institucional do INNOQ para assegurar o 

cumprimento da crescente demanda por padrões de qualidade 

exigidos pela indústria de exportação e pelos consumidores 

moçambicanos. 

 

Resultados e Impactos Gerados  

• O quadro organizacional do INNOQ foi modernizado e as 

capacidades técnicas e de gestão foram ampliadas. O 

Instituto triplicou seu quadro de funcionários de 

aproximadamente 30 para  86  empregados. 

• O INNOQ passou a oferecer serviços em nível municipal  

para o setor privado: entre  2015 e 2016, foram emitidos 

mais de 2500 certificados de calibração, realizadas 

auditorias em  15 municípios e capacitados 256 técnicos, 

sendo 212 técnicos dos Conselhos Municipais (35 

mulheres) e 44 das Direções Provincias do Comércio. 

• O INNOQ conseguiu ampliar o seu reconhecimento pelo 

setor empresarial moçambicano. Apesar da crise financeira 

instalada no país desde 2015, as receitas por venda de 

serviços de metrologia, certificação e normalização 

continuam aumentando.  Exemplo disso é que entre 2015 

e 2016 o instituto gerou mais de USD 160.000,00 e em 

2017 a previsão é de contínua ascensão.    

 

Aportes 
 
O INNOQ é responsável pela coordenação do projeto. O seu 

aporte consiste em: 

• Fornecer profissionais técnicos nas áreas de metrologia, 

normalização, certificação, comunicação, e planificação e 

marketing. 
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• Oferecer serviços de metrologia, normalização e 

certificação. 

• Realizar cursos de formação e capacitação. 

• Assumir a logística local e o monitoramento do projeto. 

 

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) é responsável por 

coordenar a contribuição brasileira. A instituição parceira 

congênere é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO), que presta assessoria técnica nas seguintes 

áreas:  

• Metrologia Legal e Industrial. 

• Certificação de Produtos. 

• Sistema de Gestão da Qualidade. 

• Normalização.  

 

A Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por 

meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH e o Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 

contribuem com assistência técnica nas áreas de:  

 

• Desenvolvimento organizacional e change management. 

• Comunicação externa, marketing e estratégia de parcerias. 
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Fortalecimento do Instituto Nacional de Normalização e Qua-
lidade de Moçambique (INNOQ) -  

Duração total: 2015 -2017 

Parceiro Volume 

INNOQ (Moçambique) US$ 0.4 Milhões 

ABC/INMETRO/ ABNT/INT (Brasil) US$ 0,8 Milhões 

BMZ / GIZ/PTB (Alemanha) US$ 0,6Milhões 

 TOTAL US$ 1,8 Milhões 

Foto acima: profissional trabalha no Instituto INNOQ. 
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