
ESTUDO DE CASO DO PAÍS DE 

MOÇAMBIQUE

RESUMO EXECUTIVO 

Moçambique teve desafios históricos com a distribuição de medicamentos, culminando no PELF (Plano 
Estratégico para a Logística) em 2013 que alinhou a CMAM, Doadores e Parceiros de Implementação em torno 
de conceitos-chave de distribuição:
- Comando Único - CMAM assumiria o controlo da gestão a respeito da distribuição a nível nacional
- Reduzir as camadas da cadeia de abastecimento: Remoção dos armazéns distritais em favor dos armazéns 
intermediários (AIs)
- Distribuição por contratação sempre que possível, reconhecendo que esta não é uma competência central a 
ser desenvolvida dentro da CMAM.

Moçambique realizou vários projectos que fornecem exemplos de boas práticas e lições importantes 
aprendidas com a implementação do PELF. O projecto da Cadeia de Abastecimento da Última Milha (LMSC - 
Last Mile Supply Chain) liderado pela organização VillageReach tem trabalhado sobre a contratação externa da 
distribuição ao longo de uma porção crescente da cadeia de abastecimento da última milha desde 2016. Foi 
desenvolvido um kit de ferramentas a nível operacional para gerir a transição da distribuição da última milha 
do sector público para o privado, chamado o Kit de Ferramentas para Soluções dos Serviços de Transporte 
(TSS – Transport Services Solutions). 

Foram realizados vários estudos para mapear e optimizar a rede de transportes no país:
- A organização VillageReach entrou numa parceria com a CMAM, o Projecto Última Milha, o Global Fund e a 
Sabco para desenvolver uma ferramenta de optimização de rotas com economias de custos projectadas de 
$3,06-$3,09 por quilómetro. 
- Por causa do terreno extremamente desafiante em Moçambique, o Projecto Última Milha realizou um 
levantamento a nível nacional de todas as rotas para servir as instalações de saúde e recomendou as óptimas 
rotas.
- O GFF/PSISC realizou um caso de investimento global que estima os custos totais de armazenagem e transporte 
para que a CMAM possa defender um orçamento para estabelecer o ‘Comando Único’.

Para enfrentar o desafio da visibilidade limitada da cadeia de abastecimento, em 2015 o projecto GHSC-PSM 
da USAID estabeleceu uma parceria com a Clinton Health Access Initiative (CHAI) para lançar um sistema de 
gestão da logística electrónica (eLMIS) chamado SIGLUS que capta dados em instalações de saúde e está agora 
a funcionar em mais de 900 instalações de saúde (55%+).

Funções Obtidas Através de Serviços Próprios:
- Previsão
- Aquisições
- Armazenagem (N.B. um estudo está a investigar os benefícios de partilhar alguma armazenagem com 4PLs)

Funções Externalizadas:
- A Distribuição a Montante é partilhada entre a CMAM e 3PLs
- A Distribuição da Última Milha é contratada cada vez mais a parceiros de 4PL que gerem 3PLs mais pequenos

Estes exemplos ilustram as ferramentas de contratação externa no que diz respeito à elaboração de políticas, 
advocacia e gestão das expectativas das partes interessadas, distribuição da última milha, capacidade e 
capacitação no sector público, optimização de rotas e implementação de sistemas de informação de gestão 
logística electrónica (eLMIS). 
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1. POLÍTICA DO SECTOR DA SAÚDE 

O sector da saúde em Moçambique é orientado pelo Plano Estratégico do Sector da Saúde (PESS). O PESS 2014-
2019 fornece um quadro estratégico para a cobertura universal da saúde com os dois pilares estratégicos: 
(a) Mais e melhores serviços de cuidados de saúde, e (b) Agenda de reforma e descentralização. Um dos sete 
objectivos estratégicos que apoiam estes dois pilares é o reforço de parcerias sectoriais baseadas no respeito 
mútuo para promover uma maior eficiência (PESS, p. 14). O PESS afirma a importância do sector privado na 
saúde através da formação de parcerias público-privadas (PPPs) e de grandes projectos de investimento 
privado. A Direcção Nacional de Planificação e Cooperação (DPC) está a trabalhar numa estratégia para PPPs 
na saúde (USAID MMEMS, p. 3). O Plano Estratégico de Logística Farmacêutica (PELF) elaborado em Dezembro 
de 2012 pelo Ministério da Saúde (MISAU), Direcção Nacional de Assistência Médica (DNAM) e Central de 
Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), orientam as grandes reformas para melhorar a estrutura da logística 
farmacêutica de modo a satisfazer as necessidades de um sistema de saúde descentralizado em Moçambique, 
necessidades estas que são delineadas no PESS. Define o impulso estratégico para externalizar actividades que 
são consideradas subsidiárias.

2. CADEIA DE ABASTECIMENTO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

A cadeia de abastecimento da saúde pública em Moçambique é centralizada em duas instituições: a Central 
de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) e o Centro de Abastecimento (CA), que caem sob a tutela do 
Ministério da Saúde (MISAU). O sector privado está activamente envolvido em várias actividades da cadeia 
de abastecimento em Moçambique. A Figura 1 abaixo ilustra a estrutura de quatro níveis da cadeia de 
abastecimento da saúde em Moçambique, abrangendo produtos farmacêuticos e outros produtos de saúde. 
A fusão prevista dos armazéns provinciais e distritais num futuro modelo de trinta armazéns intermediários é 
indicada na caixa amarela.

Figura 1. A Cadeia de Abastecimento dos Cuidados de Saúde em Moçambique



3. CONTRATAÇÃO EXTERNA AO SECTOR PRIVADO - EXEMPLOS  

Esta secção partilha exemplos da contratação externa para parceiros do sector privado. Os exemplos indicados 
abaixo são extraídos de uma combinação de pesquisas e entrevistas de mesa. 
 
i. Projecto da cadeia de abastecimento da última milha (LMSC): VillageReach 

Contexto 
Em parceria com o Governo de Moçambique/MISAU, a Direcção Provincial de Saúde (DPS), o Depósito Provincial 
de Medicamentos (DPM), a USAID, e os parceiros técnicos Bolloré Transport & Logistics (províncias de Tete e 
Zambézia) e a Agility (província de Nampula), com a VillageReach funcionar como assistente técnico, o projecto 
da Cadeia de Abastecimento da Última Milha (LMSC) utiliza fornecedores logísticos quadripartidos (4PLs) para 
gerir a distribuição de vacinas, medicamentos anti-retrovirais (ARVs), medicamentos contra a tuberculose e 
outros abastecimentos médicos dos armazéns provinciais para as instalações de saúde na última milha. O 
projecto LMSC trabalha em terrenos geográficos desafiantes que envolvem enormes volumes para o transporte.  
Alinha-se com estratégias e reformas a longo prazo da cadeia de abastecimento do governo moçambicano 
(estratégia PELF) e reconhece o papel central das parcerias estratégicas para assegurar resultados eficazes. 

Resultados e Benefícios
O projecto LMSC começou em dois distritos na província da Zambézia em outubro de 2018 e atinge agora 
22 distritos e 235 unidades sanitárias na província. Também se expandiu para 949 unidades sanitárias em 
Sofala, Tete, Inhambane e Nampula (VillageReach, 2020). O acordo 4PL do projecto LMSC baseia-se no acordo 
subcontratado da VillageReach com fornecedores de logística tripartido (3PLs) que começou em cinco distritos 
na província de Tete em finais de 2015 - este projecto demonstrou provas iniciais do aumento da capacidade de 
transporte (recolha de dados e relatórios) e do aumento da eficiência (gestão de stocks e cuidados a doentes) 
que provaram os benefícios da distribuição subcontratada da última milha (VillageReach, 2017). Após 6 meses 
de contratação externa, as rupturas de stocks de vacinas diminuíram de 42% no primeiro mês (Novembro) 
para 4% e as rupturas de stocks de ARV diminuíram de 27% para 12% (VillageReach, 2017: p. 6).

O projecto LMSC engloba os seguintes princípios estratégicos:

• Reforço da gestão técnica e das partes interessadas: criação de grupos técnicos de trabalho (GTT) 
sobre a logística provincial compostos pela DPS e parceiros de transporte da cadeia de abastecimento para 
melhorar os sistemas de planeamento e de prestação de contas. 
• Melhoria da recolha de dados e sistemas para a visibilidade de ponta a ponta: incorporação de 
um Consultor de Visibilidade e Análise para integrar dados de distribuição e gestão de stocks e promover a 
utilização de dados fiáveis com uma visão de ponta a ponta da cadeia de abastecimento para a tomada de 
decisões-chave e melhores resultados.
• Capacitação para apoiar a gestão logística: formação extensa para os funcionários da DPS para 
apoiar a gestão de 4PL e a análise de dados, e a formação contínua para fornecedores de transporte, centros 
de saúde, laboratórios, e funcionários de armazéns. 
• Transferência para o governo: dar prioridade à documentação dos processos, ferramentas, métodos 
e prestação de formação e apoio técnico associados para assegurar que a CMAM e as partes interessadas do 
governo provincial possam funcionar de forma autónoma. O desenvolvimento de um Kit de ferramentas para 
Soluções de Serviços de Transporte (descrito na secção seguinte).

ii. Kit de Ferramentas para Soluções de Serviços de Transporte (TSS): VillageReach 

Contexto
No âmbito do projecto LMSC, a VillageReach desenvolveu o Kit de Ferramentas para Soluções de Serviços 
de Transporte (TSS) que oferece uma abordagem padronizada e estruturada às formas de envolvimento e 
governação entre o sector público e parceiros subcontratados, nomeadamente empresas de transporte 
4PLs ou 3PL, através dos vários níveis da cadeia de abastecimento moçambicana. Antes disto, a participação 
público-privada em Moçambique era ad hoc e não-estruturada. O Kit de Ferramentas para TSS inclui 50-60 
ferramentas essenciais, principalmente extraídas das boas práticas do sector privado, em formatos fáceis de 
usar e codificados sob três secções abrangentes relevantes para a distribuição da última milha: (i) actividades 
mensais da gestão operacional; (ii) actividades de gestão trimestrais ou baseadas em eventos; (iii) actividades 
relacionadas com a distribuição. Para identificar estas áreas e as ferramentas nelas contidas, a VillageReach 
realizou uma análise abrangente das necessidades do utilizador. É importante observar que o Kit de Ferramentas 
para TSS foi desenvolvido pela VillageReach em parceria com os seus utilizadores previstos.



Resultados e Benefícios
O processo de colaboração estabelecido no início da adesão ao Kit de Ferramentas para TSS, garantiu que 
continua a ser contextualmente relevante e permitiu aos funcionários do sector público compreender 
plenamente os processos de ferramentas que ajudam a gerir a mudança. A advocacia é um pré-requisito 
fundamental para o desenvolvimento e implementação bem-sucedida do Kit de Ferramentas para TSS. 
Outros pré-requisitos incluíram (i) integrar outros parceiros técnicos e (ii) integrar as cadeias paralelas de 
abastecimento de mercadorias de Moçambique. As principais aprendizagens do Kit de Ferramentas para TSS 
foram incorporadas no Kit de Ferramentas para a Contratação Externa (entrevista da VIllageReach, 02/07/2020). 

iii Optimização de Rotas: Projecto Última Milha (PLM) 

Contexto 
Durante um período de 3 a 4 anos, o Projecto Última Milha (PLM) trabalhou com a CMAM e parceiros (Global 
Fund e o engarrafador local da Coca-Cola, Sabco) para conceber um sistema de distribuição que atende a 
diferentes condições da estação húmida e seca nas províncias moçambicanas, viajando por terra desde os 157 
armazéns distritais até às respectivas instalações sanitárias. Com a assistência técnica da empresa Frontline 
Market Research, o projecto desenvolveu um sistema de mapeamento que considera o tempo de viagem para 
cada estabelecimento de saúde nas diferentes estações utilizando ferramentas SpatialXL e RouteXL. A análise 
desenvolveu uma matriz de tempo e distância entre todos os armazéns e instalações sanitárias que permitiu 
recomendações de veículos com base num plano de distribuição simulado e rotas óptimas. 

Resultados e Benefícios
O projecto foi implementado na Província de Nampula e resultou na verificação e geo-tagging de 240 instalações 
de saúde e locais de armazenagem. Mais de 260 pontos de alto risco, que têm o potencial de perturbar a 
distribuição, foram cartografados e fotografados. Mais de 20.000 quilómetros de dados de localização GPS 
registados foram utilizados para modificar a rede rodoviária de Nampula. Foram obtidos conhecimentos locais 
sobre os veículos e estradas mais adequados para utilização em Nampala, tanto na estação húmida como na 
estação seca (por exemplo, veículos equipados para inclinações de estradas). Através de rotas optimizadas, 
a poupança de custos projectada foi de $3,06 a $3,09 por quilómetro quando se mudou de um modelo de 
armazém distrital para um modelo de armazém intermediário. O projecto teve em conta cenários actuais 
e futuros da cadeia de abastecimento moçambicana e proporcionou um custo global de entrega da última 
milha para a CMAM que permite à organização tomar decisões mais informadas (entrevista José Neves PLM, 
03/07/2020; entrevista James Flood Frontline, 08/07/2020). 

iv. Projecto SIGLUS para a Melhoria da Visibilidade da Cadeia de Abastecimento: 
Saúde Global - Gestão da Cadeia de Abastecimento – Aquisições e Aprovisionamento 

Contexto 
Moçambique tem uma visibilidade limitada de ponta a ponta da cadeia de abastecimento, muitas vezes 
emanando de lacunas de dados em termos de consumo e níveis de stocks de sistemas baseados em papel 
a níveis inferiores da cadeia de abastecimento. Em 2015, o projecto GHSC-PSM da USAID, em parceria com 
a Clinton Health Access Initiative (CHAI), lançou um sistema de gestão logística baseado na nuvem (eLMIS) 
chamado SIGLUS que capta dados  em instalações de saúde: stocks disponíveis, quantidade emitida, quantidade 
recebida, ajustamentos, quantidades solicitadas, doentes que precisam de acesso a medicamentos anti-
retrovíricos (ARV). As instalações de saúde utilizam SIGLUS para gerar e enviar automaticamente requisições 
mensais ou trimestrais, e posteriormente os dados de SIGLUS são enviados para os armazéns distritais para 
serem sincronizados com o sistema SIMAM. O programa SIGLUS opera tanto numa Aplicação Móvel (app) 
como num Portal Web e tem a capacidade de enviar alertas em tempo real para indicar baixos níveis de stocks, 
excesso, falta de stocks, e a expiração de validade. 

Resultados e Benefícios
O programa SIGLUS foi pilotado em 2015 em quatro províncias e, três anos mais tarde, expandiu-se para 
9 províncias, cobrindo assim 40% das instalações da saúde de Moçambique. Em 2018, a implementação de 
mais 140 instalações estava em curso, levando a uma cobertura total a 53 por cento (OpenLMIS, 2020). O 
SIGLUS está actualmente operacional em aproximadamente 900 unidades sanitárias (entrevista José Neves 
PLM, 03/07/2020). 



v. Caso de Investimento na Contratação Externa de Transportes: Facilidade de 
Financiamento Global/PSISC 

Contexto
Moçambique tornou-se um país membro do GFF em 201. Os parceiros e o Governo desenvolveram um Caso 
de Investimento para dar prioridade e acelerar os esforços para implementar o PESS em 2016. No entanto, 
este Caso de Investimento não tinha uma componente de reforço da cadeia de abastecimento. Moçambique 
solicitou o apoio do GFF em relação à contratação externa da distribuição da última milha em abril de 2018. O 
GFF concordou em apoiar através da sua parceria (Inovação do Sector Privado para Cadeias de Abastecimento 
efectivas - PSISC) com BMGF, M4M e UPS. 

O projecto consolida a investigação e recomendações de outros parceiros para criar uma estimativa global 
do orçamento que permitirá à CMAM levar a cabo uma missão alargada, tal como previsto na PELF. A CMAM 
necessitará de financiamento centralizado suficiente para gerir contratos de transporte externalizados que 
satisfaçam a procura a nível nacional onde estes orçamentos estão actualmente descentralizados para 
províncias e distritos, ou geridos directamente pelos doadores e seus empreiteiros principais.

Resultados e Benefícios
A primeira fase do projecto (concluída em agosto de 2020) identificou a necessidade total de financiamento 
e o aumento estimado do número de efectivos na CMAM, bem como as classificações de risco para o 
funcionamento de cinco cenários diferentes de gestão de contratos subcontratados. O financiamento avalia a 
renovação consolidada dos armazéns, os custos operacionais dos armazéns, os custos de aquisição e operação 
de veículos para transporte a montante e de última milha, bem como os custos com a gestão e pessoal. O 
orçamento avaliado para dez anos foi de cerca de 200 milhões de dólares, contudo, foram identificadas várias 
oportunidades para poupar dinheiro, especialmente investimentos de capital em infra-estruturas e veículos. 
A segunda fase do projecto tem resultados previstos no primeiro trimestre de 2021. Serão avaliados projectos 
de redes alternativas e compromissos do sector privado que deverão reduzir substancialmente o investimento 
de capital necessário e os custos correntes.

2SIGLUS trata-se de dados relevantes para a cadeia de carga seca - incluindo medicamentos anti-malária, ARVs, contraceptivos, testes de diagnóstico 
rápido, antibióticos, medicamentos essenciais, artigos médicos essenciais.

4. CONCLUSÃO 

O sector da saúde em Moçambique é orientado pelo Plano Estratégico do Sector da Saúde (PESS) numa base 
quinquenal e as operações da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde seguem o Plano Estratégico 
para a Logística Farmacêutica (PELF). O sector privado está activamente envolvido em várias actividades da 
cadeia de abastecimento em Moçambique, incluindo a produção e distribuição de produtos de saúde para 
entidades governamentais. Desde 2001, tem trabalhado em actividades a jusante em Moçambique (a nível 
provincial e distrital), em parceria com o MISAU e outros parceiros locais. O projecto Cadeia de Abastecimento 
da Última Milha (LMSC) da VillageReach e o Kit de Ferramentas para Soluções de Serviços de Transporte (TSS) 
são considerados boas práticas para o desenvolvimento do Kit de Ferramentas para a Contratação Externa. 
O Projecto Última Milha (PLM) estabeleceu uma parceria com a CMAM, Global Fund e Sabco para desenvolver 
e implementar uma ferramenta de optimização de rotas que resultou numa poupança de custos projectada 
de $3,06 a $3,09 por quilómetro. Em 2015, o projecto GHSC-PSM da USAID, em parceria com a Clinton Health 
Access Initiative (CHAI), lançou um sistema de gestão logística electrónica (eLMIS), chamado SIGLUS, que foi 
agora implementado em mais de 900 instalações. Este é um forte exemplo de um sistema de apoio à gestão da 
cadeia de abastecimento que foi subcontratado com sucesso. Estes projectos descritos neste estudo de caso 
fornecem exemplos de boas práticas e contributos úteis para o desenvolvimento do kit de ferramentas para a 
contratação externa do sector público.



5. REFERÊNCIAS
 
• Entrevista: James Flood, Frontline Market Research, 08/07/2020.
• Entrevista: José Neves, Project Last Mile (PLM), 03/07/2020.
• Entrevista: Joseph Roussel, Ruth Bechtel, Lucilla Bonaventure, VillageReach, 26/06/2020.
• Entrevista: Joseph Roussel, Lucille Bonaventure, Alvaro Lopes, VillageReach, 02/07/2020.
• Entrevista: Ed Llewellyn, Africa Resource Centre, 02/07/2020.
• Ministério da Saúde (MISAU). 2014. Plano Estratégico do Sector da Saúde: 2014-2019 (PESS). Governo da   
 República de Moçambique.
• Ministério da Saúde (MISAU), Direcção Nacional de Apoio Médico (DNAM), Central de Medicamentos e   
 Artigos Médicos (CMAM). Dezembro de 2012. Plano Estratégico para a Logística Farmacêutica (PELF).   
 Governo da República de Moçambique. 
• OpenLMIS, 2020. Moçambique: SELV e SIGLUS. Disponível em: https://openlmis.org/implementation_region/ 
mozambique/e http://ghscs.com/wp-content/uploads/2018/12/9.2.eLMIS-t-improve-data-visibility-Mozambique.pdf.
• Project Last Mile (PLM). 21 de Junho de 2019. Mapping a Way in Mozambique. Disponível: https://www.
projectlastmile.com/mapping-a-way-in-mozambique/.
• ThinkWell Global. Setembro de 2019. Last Mile Supply Chain Program: Capability Assessment Report.
• United States Agency for International Development: Mozambique Monitoring and Evaluation Mechanism   
 and Services (USAID MMEMS). Abril de 2019. Overview of Private Actors in the Mozambican Health System  
 and Rapid Assessment of the Supply Chain: Technical Report. USAID.
• VillageReach. 2020. Last Mile Supply Chain (LMSC): Ensuring the availability of medical products at health 


