Programa de Países Afiliados da IEC
Uma abordagem exclusiva para chegar a países em desenvolvimento

Por que o programa é original?
Um desafio proposto pela OMC
—
Encontrar formas para que os países em desenvolvimento:
usem normas internacionais como base para normas ou
regulamentos nacionais ou regionais (Acordo sobre Obstáculos
Técnicos ao Comércio da OMC)
participem mais de atividades internacionais de normalização

A IEC responde a este desafio
—
Lançado em 2001, o Programa de Países Afiliados:
permite que países em desenvolvimento participem ativamente
do desenvolvimento das Normas Internacionais da IEC, sem
taxas de adesão
motiva os países em desenvolvimento a adotarem as Normas
Internacionais da IEC
faz uso pleno do presente ambiente de trabalho 100%
eletrônico da IEC
facilita o acesso aos certificados dos Sistemas de Avaliação da
Conformidade da IEC
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Quais são os benefícios do programa?
Adoção e utilização das Normas Internacionais
da IEC
—
Países afiliados recebem gratuitamente 200 Normas
Internacionais da IEC para adoção como normas nacionais

Status Afiliado Plus
—
Adoção gratuita de 400 Normas Internacionais da IEC (ou seja,
200 a mais)
Mentoria para Comitês Electrotécnicos Nacionais em países
afiliados à IEC

Participação das atividades de normalização
internacional
—
Países Afiliados podem designar até cinco especialistas
Epecialistas afiliados tem acesso eletrônico aos documentos
de trabalho de um Comitê Técnico e seus Subcomitês
 Especialistas afiliados podem comentar e/ou enviar perguntas
sobre os documentos de trabalho
Especialistas afiliados podem participar de reuniões técnicas
durante a Reunião Geral da IEC, realizada anualmente
Os países em desenvolvimento são motivados a criar um
Comitê Electrotécnicos Nacionais, abrangendo todas as partes
interessadas do país

Conhecendo os Sistemas de Avaliação da
Conformidade da IEC
—
O Affiliate Conformity Assessment Status (ACAS) oferece aos países
afiliados novos benefícios em todos os Sistemas de Avaliação
da Conformidade da IEC (IECEE, IECEx, IECQ e IECRE), além de
quaisquer sistemas de Avaliação da Conformidade estabelecidos
pela IEC no futuro. Os benefícios incluem:
módulos de e-learning
workshops regionais
recursos online
status de observador nas reuniões de gestão

A IEC opera quatro Sistemas de Avaliação da Conformidade global: IECEE, IECEx, IECQ e IECRE. Eles abarcam testes, certificação e aprovação de equipamentos,
sistemas e componentes em eletrotecnologia usados em residências, escritórios, instituições de saúde, sistemas de transportes, atmosferas explosivas e
programas de energias renováveis.

IECQ
www.iecee.org

www.iecex.com

www.iecq.org
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www.iecre.org

Líder do Programa de Países Afiliados
Rojas Manyame assumiu o papel de
Líder dos Países Afiliados em janeiro
de 2018. Ele é Gerente Geral de
Regulação para o Conselho de Controle
de Eletricidade da Namíbia, presidente
do Comitê Eletrotécnico Namibiano,
bem como o primeiro vice-presidente
da AFSEC. Como Líder dos Afiliados, ele
representa a voz dos Afiliados durante a
Reunião Geral anual da IEC, e preside o Fórum dos Afiliados. Ele
também se comunica com os participantes do Programa através
das Mensagens do Líder e do Boletim dos Afiliados.

Para obter mais informações, entre em contato:
Thomas Robertson (Sr.)
Secretário Executivo do Programa de Países Afiliados da IEC
Telefone: +41 22 919 0294
Sei-Yun Park El-Darwish (Sra.)
Coordenadora de Projeto dos Afiliados
Telefone: +41 22 919 0270
E-mail: affiliates@iec.ch
Acesse o site do Programa de Países Afiliados da IEC:
www.iec.ch/affiliates

Uma líder incentivando os participantes a avançar
e a:
—
adotar e usar as Normas Internacionais da IEC
 identificar áreas técnicas correspondentes para acesso aos
documentos de trabalho de até no máximo 10 comissões ou
subcomissões técnicas pré-selecionadas
 aumentar a quantidade de comentários sobre o trabalho
técnico da IEC
estabelecer Comitês Electrotécnicos Nacionais
identificar certificados dos Sistemas de Avaliação da
Conformidade da IEC

3 rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

T +41 22 919 0211
info@iec.ch
www.iec.ch
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