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Processo de votação europeu e internacional
Objetivos
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes tenham consolidado os conhecimentos
sobre o processo de votação de documentos normativos europeus e internacionais e conheçam as suas
atribuições e competências no âmbito desses procedimentos.
Pretende-se que o voto e comentários das comissões técnicas nacionais consigam influenciar, de forma mais
eficaz, o conteúdo dos documentos normativos, a favor dos interesses nacionais.

Destinatários/as
Vogais, presidentes, secretários/as das Comissões Técnicas de normalização, coordenadores de
Grupos de Trabalho e elementos de ligação dos Organismos de Normalização Setorial (ONS).

Conteúdo programático
Módulos

Duração

Formadores

Data e Local

1. As Plataformas de votação. Perfis de acesso.
‒ Qual a política de acesso às Plataformas?
‒ Como aceder ao boletim de voto e aos
documentos em votação?
2. Regras de obrigatoriedade do voto.
‒ Regras europeias e internacionais
‒ O que motiva a desclassificação de
Portugal de Membro-P para Membro-O
e como podemos evitar?
3. Tipos de votação
‒ Em que fases da elaboração das normas
aparecem?
‒ Quais são os boletins de voto que têm
perguntas fixas? O que se pretende com
cada uma das perguntas?
‒ Processo europeu: Em que consiste o
Desvio-A e quando deve ser solicitado?

Data a definir

3,5 horas

4. Votos paralelos ISO-CEN e IEC-CENELEC
‒ Em que consistem os Acordos de Viena
e de Frankfurt?
‒ Objetivos e modos de cooperação

Técnicos/as
de Normalização
do IPQ/ONN

Almada
IPQ
Porto
CATIM

5. Regras e boas práticas de redação dos
comentários e envio do voto
‒ Como redigir comentários aos documentos
europeus e internacionais
‒ Regras e as boas práticas para envio do voto
6. O princípio do consenso - Como gerir
e alcançar o consenso nacional
O Instituto Português da Qualidade, I.P. integra a rede de entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações. (Artigo 3º/3 al. g)
do DL 71/2012, de 21/3, alterado pelo DL 80/2014, de 15/5, conjugado com o artigo 16º do DL 396/2007, de 31/12).

Métodos Pedagógicos: Expositivo; Demonstrativo; Interrogativo
Duração Total: 3,5 horas
Número de participantes previstos: 30
Horário: IPQ - 9:30 às 13:00; CATIM - 14:00 às 17:30
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