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Estratégias Nacionais de Envolvimento  
Pós-Adopção 
Normas de saneamento não ligado à rede de esgotos (NSS): ISO 30500 & ISO 24521 

Desenvolver parcerias trans-sectoriais para aumentar a sensibilização e 
a eficácia das normas ISO  
As parcerias entre o organismo nacional de normalização, agências governamentais e peritos nacionais 
em água, saneamento e higiene (WASH) são essenciais para implementar as normas. Como decisores e 
líderes na vossa comunidade, o vosso papel é essencial para proteger os membros da comunidade de 
sistemas de saneamento prejudiciais, não higiénicos ou inseguros.  

São adoptadas e publicadas no seu país normas de saneamento sem 
ligação à rede de esgotos: O que se segue?  
Informar o público 

＋ Informe todas as partes interessadas relevantes do 
WASH (membros do comité técnico, meio académico, 
governo, ONGs, etc.) 

＋ Alertar a televisão local e nacional, rádio, jornais, 
revistas académicas, boletins informativos relevantes 
para adopção nacional com:  

＋ Comunicado de imprensa, conteúdo digital, 
publicações nas redes sociais, artigos 
noticiosos, etc. 

 
Envolvimento das partes interessadas 
Está a envolver as partes interessadas dos diferentes sectores que têm um papel a desempenhar para 
garantir a aplicação e a utilização bem-sucedidas das normas ISO após a sua adopção? Alargar o seu 
grupo de partes interessadas, pensando sobre: 

 

 

 

 

Recursos do ANSI:  
Visite o Conjunto de Ferramentas em português, e 
expanda a secção de Materiais de Meios de 
Comunicação para um modelo de comunicado de 
imprensa, um modelo de publicação em redes 
sociais e 6 vídeos curtos que podem ser 
partilhados com os seus parceiros e apresentados 
na página web da sua organização, Facebook, 
LinkedIn, páginas do Twitter. 

Os governos, os parlamentos e as autoridades
públicas locais desempenham um papel essencial
para garantir a aplicação e utilização eficazes das
normas ISO após a sua adopção a nível nacional

O envolvimento institucional tornará o sector da
água e do saneamento mais produtivo e a gestão
dos recursos hídricos mais sustentável

Partilhe com o ANSI Sanitation!  
Publique o seu comunicado de imprensa ou notícia 
em ANSI Sanitation: Nas Notícias 
Partilhar recortes de notícias, informações ou boas 
notícias no Fórum ANSI Sanitation 
 

Há formas de tomar como base as iniciativas ministeriais ou do sector privado existentes e incluir um 
elemento das normas?

Quem precisa de ter conhecimento das normas? Quem falta? 

Quem são as partes interessadas 
relevantes? 

Quem precisa de ter 
conhecimento das normas? 

Onde deve ser partilhada a 
informação sobre as normas NSS? 

Quais são os ministérios 
relevantes? 

https://sanitation.ansi.org/PortugueseToolbox
https://sanitation.ansi.org/News
https://sanitation.ansi.org/Forum
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Planeamento e logística 
Antes da realização de sessões de informação e formação: 

 

  

Sessões de informação e aprendizagem 
＋ Convoque seminários, workshops ou reuniões de cooperação para 

sensibilizar as partes interessadas e os decisores que possam ainda 
desconhecer a adopção. Certifique-se de que as partes interessadas 
relevantes estão conscientes de que estas normas ajudam a cumprir o 
SDG 6 e a manter estas sessões não técnicas. 

Formações 
＋ Realizar formações mais aprofundadas para os peritos técnicos e 

outras partes interessadas que desempenham um papel 
fundamental na aplicação, tais como:  

＋ Gestão e operadores de águas residuais.  

＋ Departamentos nacionais, regionais e/ou municipais 
de água e saneamento 

Sugestões de apresentações eficazes 
＋ Ser específico - definir os conhecimentos e as competências necessários para os postos de trabalho 

relevantes no âmbito de cada norma 

＋ Demonstrar as inter-relações - descrever como cada actividade contribui para um objectivo mais 
vasto 

＋ incluir tempo para discussão – dar aos participantes a oportunidade de fazer perguntas e de 
aprofundar temas do seu interesse 

＋ Acompanhar os participantes - partilhar informações de contacto e recursos e voltar a ligar duas 
semanas depois 

Perguntas adicionais? Vá a sanitation@ansi.org em qualquer altura! 

Estabelecer ligação com os 
parceiros organizacionais

Que organizações poderiam facilitar as 
formações?

Existem formas de envolver o meio 
académico ou o sector privado? 

Identificar os formandos em 
todos os sectores

Elaborar uma lista de partes interessadas 
relevantes que beneficiariam de formações 

sobre as normas ISO de saneamento não 
ligado à rede de esgotos. 

Quem deve receber formação sobre 
instalações de tratamento de águas 

residuais? 

Quem deve receber formação sobre 
normas técnicas de produtos? 

Identificar + organizar formações

Assegurar currículos e materiais de 
formação apropriados

Identificar e orientar os formadores

Reservar locais apropriados

Informe as suas partes interessadas 
nacionais

Recursos do ANSI: 
Visite o Conjunto de Ferramentas em 
português, e expanda a secção de Materiais 
de Formação para ver os materiais de 
formação desenvolvidos pelos parceiros ANSI. 
 

    
     

        
  

 

Recursos do ANSI:  
Visite o Conjunto de 
Ferramentas em português, e 
expanda a secção dos materiais 
de Sensibilização + Workshop 
para ver os PowerPoints de 
Visão Geral que pode adaptar e 
partilhar com as partes 
interessadas 

mailto:sanitation@ansi.org
https://sanitation.ansi.org/PortugueseToolbox
https://sanitation.ansi.org/PortugueseToolbox
mailto:sanitation.ansi.org?subject=Cap-Net%20Training%20Materials%20Inquiry%20(post-adoption%202pager)
https://sanitation.ansi.org/PortugueseToolbox
https://sanitation.ansi.org/PortugueseToolbox
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