
ESTUDO DE CASO DO PAÍS DO

QUÉNIA

RESUMO EXECUTIVO 

Nos últimos anos, a mudança mais significativa na governação da saúde pública no Quénia foi a nova constituição 
que descentralizou a tomada de decisões significativas do nível nacional para os quarenta e sete municípios. 
No entanto, reconhecendo que a cadeia de abastecimento é um facilitador crítico da saúde pública, a Lei da 
KEMSA de 2013 designou a KEMSA a autoridade centralizada responsável pela aquisição, armazenagem e 
distribuição de todos os medicamentos para condições agudas e crónicas e medicamentos estratégicos. O 
papel centralizado da KEMSA, e o ambiente estabelecido pela Política de Saúde do Quénia 2014-2030, e o 
quadro político da Parceria Público-Privada na área de Saúde (PPPH), permitiram parcerias público-privadas 
significativas. 

A KEMSA passou por um processo significativo de reforma organizacional para racionalizar e melhorar o 
funcionamento da cadeia de abastecimento. Este processo de reforma exigiu o início de um programa de 
gestão estratégica da mudança, incluindo:

• Assistência técnica do sector privado:  Na sequência de uma avaliação da força-tarefa nacional, 
a KEMSA foi mandatada para manter as principais funções da cadeia de abastecimento e externalizar as 
funções de desalfandegamento, expedição de mercadorias, armazenagem e transporte para o sector privado. 
A designação de ‘gestores de mudança’ departamentais. Como resultado, a disponibilidade de medicamentos 
foi substancialmente melhorada em todo o país.
  
• Nova Abordagem à Contratação:  Contratos bem elaborados, mutuamente benéficos e comercialmente 
viáveis com parceiros do sector privado forneceram uma pedra angular para o sucesso do Quénia no que diz 
respeito à subcontratação. Exemplos disto incluem: 

- Um importante requisito contratual estabelecido pela KEMSA com parceiros de transporte 
subcontratados para mitigar o risco associado aos condutores de camiões. A KEMSA insistiu em ter 
KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) que assegurem a monitorização dos veículos com base no 
sistema, a aderência aos testes e conformidade dos condutores, uma política de rotação de condutores, a 
identificação de questões associadas ao desempenho dos condutores e prazos para resolver tais questões. 
Isto monitoriza a frota e melhora o desempenho do ciclo de entrega entre os armazéns distritais e a 
última milha.

Um segundo exemplo da contratação externa bem-sucedida é ilustrado pela parceria do governo do Quénia 
com a DHL. A DHL presta serviços de expedição de frete e desalfandegamento à KEMSA no país, num contrato 
de vários anos, que tem demonstrado os benefícios de um melhor desempenho e colaboração nos portos.

Funções Obtidas Através de Serviços Próprios:
• Previsão
• Aquisições

Funções Externalizadas:
• Desembaraço aduaneiro 
• Expedição de mercadorias
• Armazenagem 
• Transportes

Os exemplos do Quénia ilustram as boas práticas da contratação externa que informam o desenvolvimento 
do Kit de Ferramentas para a Contratação Externa. Estes incluem exemplos de melhores práticas tais 
como ferramentas para alinhamento de políticas, comunicação e envolvimento, mapeamento da cadeia de 
abastecimento, logística de entrada, distribuição primária, distribuição da última milha, contratação dinâmica, 
sistemas e tecnologia, e gestão da mudança. 



1. POLÍTICA DO SECTOR DA SAÚDE 

Em 2013, à medida que as reformas quenianas entraram em vigor e o governo mudou de posição para 
descentralizar a tomada de decisões na cadeia de abastecimento para os 47 municípios, a Lei da KEMSA de 2013  
foi a legislação-chave promulgada pela Assembleia Nacional para designar a KEMSA a autoridade centralizada 
responsável pela aquisição, armazenagem e distribuição de todos os medicamentos para condições agudas, 
crónicas e medicamentos estratégicos para estes 47 municípios. A política específica de apoio à contratação 
externa para o sector privado que faz parte de um programa global de reforma estratégica é descrita na 
Política de Saúde do Quénia 2014-2030  . Articula oito objectivos estratégicos para o sector da saúde queniano 
no sentido da Cobertura Universal dos Cuidados de Saúde como um objectivo global e específico da vontade 
do governo queniano de aumentar e reforçar as parcerias público-privadas para a realização destes objectivos. 
Recomenda-se o desenvolvimento de um quadro político de Parceria Público-Privada na Saúde (PPPH) para 
orientar o processo de parcerias público-privadas no Quénia, juntamente com directrizes legislativas adequadas 
para regular o sector privado em conformidade com as leis existentes, e mecanismos de incentivos à reforma 
que atraem o sector privado a operar em áreas mal servidas em todo o país. Neste quadro, a Política de Saúde 
do Quénia 2014-2030 incentiva o sector privado a investir na prestação de serviços e infra-estruturas de saúde 
para diminuir os encargos para o governo queniano. 

O Plano de Acção de Produtos e Tecnologias da Saúde (2018-2022)  foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde 
do Quénia como um Plano de Acção baseado nos oito objectivos delineados na Política de Saúde do Quénia 
2014-2030 acima. O estabelecimento de um processo de aquisição eficaz e fiável e de um sistema de cadeia 
de abastecimento é um dos oito objectivos que permite uma melhor gestão dos medicamentos essenciais, e 
de outros produtos e tecnologias de saúde que fazem parte do sistema de saúde do Quénia. O Plano de Acção 
fornece uma base para a reforma da cadeia de abastecimento através de mudanças políticas que introduziram 
inovações na prestação de serviços, gestão e governação. Prevê-se que estas considerações fazem parte da 
Estratégia Nacional da Cadeia de Abastecimento que será elaborada e disseminada em breve. 

2. CADEIA DE ABASTECIMENTO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

A Constituição de 2010  devolveu a prestação de serviços de saúde no Quénia aos 47 governos do país para a 
racionalização da cadeia de abastecimento e uma melhor representação local, permitindo ao governo nacional 
manter a supervisão da política, normas e directrizes de saúde que regem os produtos farmacêuticos. O sistema 
da cadeia de abastecimento é composto por seis intervenientes-chave: (1) O Ministério da Saúde (MISAU); 
(2) a Kenya Medical Supplies Authority (KEMSA) – a central médica do país que é uma agência autónoma e 
autofinanciada autorizada pela Lei da KEMSA de 2013; (3) 47 administrações de municípios; (4) Doadores/
parceiros de desenvolvimento; (5) Parceiros do sector privado; e (6) Parceiros de implementação.

A KEMSA passou por um processo significativo de reforma organizacional para racionalizar e melhorar o 
funcionamento da cadeia de abastecimento. Este processo de reforma exigiu a gestão estratégica da mudança, 
incluindo a assistência técnica do sector privado e a designação de “gestores de mudança” departamentais. Na 
sequência de uma avaliação da força-tarefa nacional, a KEMSA foi mandatada para manter as principais funções 
da cadeia de abastecimento e subcontratar as funções de desalfandegamento, expedição de mercadorias, 
armazenagem e transporte para o sector privado. Como resultado, a disponibilidade de medicamentos foi 
substancialmente melhorada em todo o país.

1Parliament of the Republic of Kenya. Kenya Medical Supplies Authority (KEMSA) Act No. 20 of 2013. Disponível: https://www.kemsa.co.ke/kemsa-act/
2Ministry of Health of the Republic of Kenya. Kenya Health Policy 2014-2030. Disponível: http://publications.universalhealth2030.org/ref/d6e32af10e5c515876d34f801774aa9a
3Ministry of Health of the Republic of Kenya. Health Products and Technologies Plan of Action (2018-2022)
4National Council for Law Reporting with Authority of the Attorney General. 2010. The Constitution of Kenya. Disponível: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ke/

ke019en.pdf



3. CONTRATAÇÃO EXTERNA AO SECTOR PRIVADO - EXEMPLOS 

Esta secção partilha exemplos tirados de uma combinação de pesquisas de mesa e entrevistas de contratação 
externa a parceiros do sector privado. 

i. Reforma e Gestão da Mudança: KEMSA 

Contexto

Antes de 2013, a mudança para a contratação externa no Quénia começou quando o Ministério da Saúde e 
a KEMSA reconheceram a necessidade de mudar o complexo e insustentável modelo de funcionamento da 
cadeia de abastecimento na saúde do Quénia. Houve pelo menos dez cadeias de abastecimento paralelas 
para diferentes produtos que tinham de ser integradas numa só cadeia, com um quadro legal fraco e uma 
estrutura de governação deficiente. Durante o período 2008-2013, a KEMSA tinha enfrentado desafios de 
falta de financiamento ou fluxos de financiamento erráticos, fraca visibilidade de dados, falta de capacidade 
de infra-estruturas, e uma confiança pública reduzida na capacidade de a agência cumprir o seu mandato 
(UNICEF, 2017). 

Foi designada uma força-tarefa nacional para determinar as principais áreas funcionais de forças e fraquezas 
para racionalizar a cadeia de abastecimento, tal como descrito anteriormente, e foi revelado que a KEMSA 
tinha estado a prestar serviços que não eram considerados essenciais. Surgiu uma necessidade urgente de 
redefinir o mandato da KEMSA - o programa de reforma resultante foi promulgado na Lei da KEMSA de 2013 e 
elaborado na nova política organizacional.

Resultados e Benefícios 

O impacto do programa de reforma da KEMSA teve como resultado: 
• Maior responsabilização dentro da unidade operacional da KEMSA 
• Foco nas funções centrais de planeamento da procura, aquisições e armazenagem central
• Entrega das responsabilidades dos armazéns regionais ao sector privado. Isto acolheu o advento de 
um sistema de gestão de armazéns, uma infra-estrutura moderna para processamento rápido, capacidades de 
armazenagem em cadeia de frio e funcionários de armazém com uma formação adequada.
• A utilização de transporte externalizado que trouxe uma frota de distribuição monitorizada por GPS e 
integrada num sistema de planeamento central
• Grande redução de desperdícios e da ruptura dos stocks a nível das instalações 
• Disponibilidade substancialmente melhorada de medicamentos para doentes com a capacidade de 
chegar a todas as instalações a nível nacional num ciclo mínimo de 90 dias. Após a reforma, a disponibilidade 
de medicamentos essenciais é de 80% e de medicamentos de programas específicos e de 95% (UNICEF, 2017).
• A compra de medicamentos da KEMSA pelos municípios aumentou 40-50 por cento (UNICEF, 2017)
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Figura 1. A cadeia de abastecimento dos cuidados de saúde no Quénia 



ii. Expedição de Mercadorias: DHL 

Contexto
A DHL é uma empresa logística internacional de destaque que fornece serviços de expedição de mercadorias 
e desalfandegamento para a KEMSA no país. Como descrito acima, a KEMSA aborda a contratação de 
forma centralizada com um processo revisado de RFP (pedidos de propostas), o que melhorou o processo 
de adjudicação de contratos. A DHL foi posta à prova durante 3 meses pela KEMSA para demonstrar a sua 
capacidade de proporcionar benefícios mensuráveis. Posteriormente, foi assinado um contrato de vários anos 
com a KEMSA (até 3 anos).Résultats et avantages

Resultados e Benefícios 
A natureza plurianual dos contratos com a KEMSA tem permitido à DHL desenvolver resultados mutuamente 
benéficos. Subsequentemente, investiram em sistemas e pessoal como fornecedor estratégico de expedição 
de mercadorias para o governo queniano, o qual tem resultado em benefícios de um melhor desempenho e 
colaboração nos portos. 

A DHL identificou uma oportunidade para o governo melhorar os mecanismos de “aviso prévio” para os agentes 
transitários ir em linha e verem, em tempo real, os detalhes das encomendas, volumes e prazos de entrega no 
Quénia. Isto poderia optimizar de forma significativa os prazos de desembaraço e melhorar o abastecimento 
a jusante.

iii. Visão para um Glossário de Logística: DHL 

Contexto 
Os sectores da logística e da cadeia de abastecimento têm uma linguagem única e um vasto conjunto de 
terminologia que tem o potencial de ser mal-entendida. A DHL vê a oportunidade de desenvolver um glossário 
que clarifica a terminologia prioritária (termos e definições), pesos, dimensões e logística volumétrica relevante 
para o sector ou área funcional.

Resultados e Benefícios 
Isto proporcionaria um forte instrumento fundamental para assegurar que os funcionários do sector público 
e os parceiros do sector privado estão alinhados com um entendimento comum antes de embarcar numa 
parceria externalizada. Servirá como um documento de referência à medida que a parceria se inicia, reforçando 
assim a comunicação entre parceiros, e assegurando a coerência desde as fases de planeamento do projecto 
até às fases de implementação.

iv. Visão para Fóruns de Fornecedores: DHL 

Contexto 
A DHL é um parceiro do sector privado do governo queniano e quando foi perguntada sobre as formas de 
criar mais oportunidades de envolvimento com o sector público, tais como Fóruns de Fornecedores entre 
o governo, municípios e o sector privado, foi fortemente apoiada. Os Fóruns de Fornecedores apresentam 
uma plataforma de trabalho em rede e reuniões estruturadas e informativas entre funcionários públicos e 
parceiros do sector privado centradas em torno de um programa de saúde (por exemplo, VIH/SIDA) ou de uma 
actividade funcional.

Resultados e Benefícios 
Os benefícios observados dos Fóruns de Fornecedores incluem a partilha de boas práticas do sector privado, 
oportunidades de advocacia, melhor planeamento e colaboração público-privada para relações de trabalho 
mais sustentáveis, partilha de actualizações ou processos regulamentares nacionais, e a oportunidade 
colectiva de apoiar os esforços governamentais para melhorar o sistema da cadeia de abastecimento. A DHL 
indicou que iria participar num Fórum de Fornecedores com os seus concorrentes para que estes benefícios 
pretendidos se tornem realidade.



v. KPIs do Motorista de Camião: KEMSA 

Contexto 
A KEMSA tendo externalizado totalmente a distribuição aos prestadores de serviços do sector privado, 
concentrou-se em responsabilizar estes parceiros pelos KPIs. A KEMSA estabeleceu um requisito contratual 
fundamental para mitigar o risco associado aos motoristas de camiões. Instâncias de mau comportamento 
de motoristas de camiões e funcionários do sector de saúde no passado resultaram na resolução de que 
os contratos serão quebrados se os transportadores não aplicarem medidas rigorosas para controlar o 
desempenho da frota e do ciclo de entrega entre os armazéns distritais e a última milha.

Resultados e Benefícios 
As aptidões e capacidades dos motoristas de camiões são fundamentais para assegurar uma entrega sólida 
de produtos farmacêuticos. As frequentes mudanças de motorista durante os ciclos de entrega resultam em 
alguns motoristas com um fraco entendimento de processos importantes (conhecimento da cadeia de frio, 
prazos de entrega para a aceitação nas instalações, documentação administrativa). Alguns motoristas entregam 
os stocks sem recibos nas instalações de saúde, o que frequentemente resulta em roubos. A KEMSA utiliza os 
KPIs para mitigar esta situação. Isto criou uma necessidade para o sector privado designar agentes e sistemas 
de vigilância para realizar a monitorização diária dos veículos e optimizar a qualidade e o desempenho da 
entrega final até à última milha.

4. CONCLUSÃO 

O sistema da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde do Quénia pode ser considerado a ser bem 
desenvolvido. O desempenho e sucesso das reformas deste país no sentido da descentralização e da 
parceria bem-sucedida com o sector privado tem sido uma função de seis elementos fundadores. O primeiro 
elemento é o apoio de cima para baixo do Ministério da Saúde para o plano estratégico de mudança dentro 
do sistema da cadeia de abastecimento. O segundo elemento que contribui para o sucesso da cadeia de 
abastecimento de cuidados de saúde no Quénia é a utilização do mapeamento da cadeia de abastecimento 
para proporcionar uma compreensão dos desafios e riscos. O terceiro elemento é a nomeação de campeões 
da gestão da mudança em todos os departamentos. O quarto elemento é o desenvolvimento de um roteiro 
para o programa de mudança, incluindo um plano de acção claro, responsabilidades e prazos, assinatura 
do orçamento, envolvimento das partes interessadas associadas e participação interdepartamental. O quinto 
elemento é a identificação de lacunas técnicas e requisitos de assistência das PMEs/sector privado. O sexto e 
último elemento é a transparência com o envolvimento do sector privado através de uma forte contratação e 
KPIs bem articulados. 

Este estudo de caso revelou boas práticas significativas na abordagem da contratação externa para parceiros 
do sector privado e ajuda os governos de outros países africanos a impulsionar melhores resultados para as 
suas cadeias de abastecimento de cuidados de saúde.
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