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INTRODUC ̧ÃOINTRODUÇÃO AO KIT DE FERRAMENTAS 

QUEL EST LE BUT DE LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION? 

QUAL É O PROPÓSITO DO KIT DE FERRAMENTAS DE EXTERNALIZAÇÃO? 

O Kit de Ferramentas de Externalização é um recurso para os Ministérios da Saúde (MoHs) e outras organizações da cadeia de 
abastecimento de saúde pública (PHSC) que estão a considerar a terceirização como uma opção para melhorar o desempenho
da cadeia de fornecimento. É um repositório de guias de externalização, incluindo ferramentas, práticas e processos para 
otimizar a tomada de decisão e a implementação. O kit de ferramentas é proveniente de experiências do setor público e 
privado de iniciativas em toda a África, bem como boas práticas identificadas em todo o mundo. 

1. O kit de ferramentas é um guia e documento de referência
que apoia os utlizadores que gostariam de melhorar o 
desempenho da cadeia de fornecimento através da 
externalização

2. Providencia os passos, processos, práticas e ferramentas 
para apoiar o MH e outras organizações PHSC como um 
conjunto de material de fácil acesso e credível para a 
terceirização

3. O kit de ferramentas identifica abordagens e experiências
que podem impactar positivamente a prestação de cuidados
de saúde e melhorar o desempenho das cadeias de 
abastecimento do país

Para utilização de departamentos governamentais e parceiros, por exemplo: 
• Quadros superiores do Ministério da Saúde
• Ministério da Saúde - Departamento de Políticas e Planeamento
• Gestão Sénior de Centros Médicos de Armazenamento
• Chefes de Centros de Logística
• Gestão Sénior de Compras, Finanças e Gestão de Tesouraria
• Agentes Logísticos Nacionais, Provinciais e Regionais
• Parceiros ou doadores responsáveis pela execução

Quem deve usar este kit de ferramentas? Porquê ter um kit de ferramentas? 

Descrição



INTRODUC ̧ÃOINTRODUCTION ET CONTEXTE DE L'EXTERNALISATION 

QU'EST-CE QUE L'EXTERNALISATION ET QUELS SONT LES AVANTAGES DE L'EXTERNALISATION? 

QU'EST-CE QUE L'EXTERNALISATION ET QUELS SONT LES AVANTAGES DE L'EXTERNALISATION? 

Fonte: Organização Mundial de Saúde. 2010. Terceirização da cadeia de fornecimento de vacinas e logística para o setor privado. Disponível: 
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/optimize/outsourcing_evidence_brief.pdf?ua=1

A externalização da cadeia de fornecimentos é um processo de mover um segmento, ou segmentos, da cadeia de abastecimento de 
dentro da organização para um fornecedor externo. Exemplos de segmentos da cadeia de abastecimento para a transição para 
fornecedores externos incluem produção, aquisição, armazenamento, distribuição, transporte (3PL/4PL/5PL), etc. A externalização envolve
a contratação de uma parte externa a uma organização para executar serviços e criar bens que tradicionalmente eram executados
internamente pelos próprios funcionários e funcionários da organização.

• Quando gerida de forma otimizada, a terceirização da cadeia de
fornecimento é uma atividade de valorização, ajudando uma
organização a concentrar-se nas competências prioritárias e a
oferecer valor acrescentado ao cliente

• A terceirização fornece acesso a recursos, conhecimentos e
capacidades que eram inicialmente inacessíveis ou
incomportáveis, e a permite alavancar esses recursos.
Normalmente, as competências e os conhecimentos
especializados são considerados domínios prioritários não
essenciais da organização existente

• A externalização pode reduzir os custos financeiros e de mão-de-
obra, reduzindo o investimento necessário em propriedades,
equipamentos, ativos e veículos para segmentos como
transporte, armazenagem e sistemas em rede

• Estabelecer a finalidade e as metas de uma iniciativa de terceirização, as
funções e responsabilidades de execução, bem como as expectativas de
desempenho

• Desenvolver um caso de investimento, revendo os custos e benefícios da
externalização em comparação com a utilização ou o lançamento de
capacidades internas

• Conduzir um rigoroso processo de avaliação e seleção do fornecedor
• Desenvolver uma abordagem para gerir a transição organizacional
• Incluir abordagens estratégicas e estratégias operacionais de redução dos

riscos
• Assegurar níveis adequados de supervisão da gestão - monitorizar o risco e o

desempenho face às expectativas

Áreas de Foco para uma Externalização de SucessoBenefícios da Externalização

Definição



INTRODUC ̧ÃOO KIT DE FERRAMENTAS DE EXTERNALIZAÇÃO TEM QUATRO ETAPAS DE 
PROCESSO E QUATRO FACILITADORES CRÍTICOS

Source: Analyse de l'équipe phare 2020. 

Etapas do Processo
As etapas do processo são tipicamente de natureza sequencial e 
descritas da seguinte forma: 

1. Avaliar: Fazer uma avaliação da cadeia de abastecimento no país para
identificar o potencial de externalização para melhorar o
desempenho da cadeia de abastecimento

2. Analisar: Rever as possibilidades de externalização pelos tomadores
de decisão, utilizando avaliação detalhada para ponderar potenciais
benefícios financeiros e de desempenho da terceirização, bem como
todos os riscos associados

3. Contrato: Assim que a decisão de externalizar é tomada, utilizar
processos rigorosos para selecionar um fornecedor adequado,
negociar um acordo de “ganho-ganho”, e definir as estruturas de
supervisão de gestão

4. Implementar: Criar um processo contínuo de monitorização e
feedback para manter o relacionamento no caminho certo e ficar
alinhado com as necessidades em constante mudança da
organização

Ferramentas facilitadoras
Essas ferramentas são de natureza transversal, porque apoiam a 
execução das Etapas do Processo para terceirização. Estas
incluem: 
A. Política: Compreender as políticas públicas relevantes e as leis

e regulamentos nacionais relativos à externalização

B. Advocacia e Governo: Implementação de práticas e
ferramentas que aprimoram a adesão da gestão sénior para
terceirizar e construir um ambiente facilitador

C. Pessoas: Desenvolvimento de recursos humanos e
capacidades, desenvolvimento da estrutura organizacional
para gerir e sustentar um relacionamento terceirizado bem
sucedido

D. Tecnologia: Identificação e utilização de sistemas e tecnologias
para otimizar os relatórios, a visibilidade, a tomada de decisões
e o desempenho da cadeia de abastecimento

Estrutura do Kit de Ferramentas de Externalização



INTRODUC ̧ÃOO KIT DE FERRAMENTAS DE EXTERNALIZAÇÃO TEM QUATRO
ETAPAS DE PROCESSO E QUATRO FACILITADORES CRÍTICOS

Enquadramento O que é Perguntas-chave a serem respondidas As diretrizes de terceirização, processos, Ferramentas e práticas
organizados em cada seção do kit de ferramentas 
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1. Avaliar

Realizar uma avaliação da cadeia de abastecimento no país para 
identificar o potencial de externalização para melhorar o 
desempenho da cadeia de abastecimento

• Porquê terceirizar e que benefícios devem ser obtidos? Quais são
os níveis de desempenho atuais?

• Que instrumentos de avaliação existem para apoiar a
identificação de oportunidades e a tomada de decisões para a
externalização?

• Processos de Avaliação da Cadeia de Abastecimento
• Ferramentas de Geo-Mapeamento

2. Analisar

Análise das possibilidades de externalização pelos decisores, 
utilizando uma avaliação pormenorizada para avaliar potenciais 
benefícios financeiros e de desempenho da externalização, bem 
como todos os riscos associados

• Qual é o Caso de Investimento para terceirizar (ou não)? Funções
essenciais versus funções não essenciais?

• Se uma decisão for tomada para terceirizar, como podem as
terceiras partes ser revistas e fazer benchmarking?

• Quadro de Tomada de Decisão
• O Caso de Investimento
• Revisão da Capacidade do Fornecedor

3. Contrato

Uma vez que uma decisão é tomada para terceirizar, utilizar
processos rigorosos para selecionar um fornecedor adequado, 
negociar um acordo “ganhar-ganha”r, e definir as estruturas de 
supervisão de gestão

• Quais são as etapas críticas do processo necessárias para
contratar o fornecedor certo?

• Quais as lições aprendidas no país para desenvolver contratos
“ganhar-ganhar” com parceiros terceirizados?

• Desenvolvimento RFP
• Eficácia da Contratação

4. Implementar

Colocar em prática um processo de avaliação e feedback contínuo 
para manter o relacionamento no caminho certo, ficando alinhado
com as necessidades em constante mudança da organização

• Que ferramentas podem ajudar a gerir efetivamente a transição
para parceiros externalizados?

• Quais os procedimentos que existem para monitorizar com
precisão e sucesso o desempenho de terceiras partes?

• Planeamento da Transição
• Processos de Governação
• Gestão de Desempenho

Fa
ci

lit
ad

or
es

A. Política

Compreender as políticas públicas relevantes e as leis e 
regulamentos nacionais em matéria de externalização

• Quais as políticas existentes que impactam positivamente (ou
negativamente) a externalização?

• Práticas onde iniciativas terceirizadas melhoraram o
desempenho da cadeia de suprimentos e criaram
relacionamentos colaborativos

• Princípios de Alinhamento das Políticas
• Exemplos do País

B. Advocacia e
Governo

Implementar práticas e ferramentas que favorecem a adesão da 
gerência sénior à terceirização e construir um ambiente facilitador

• Como é a externalização é vista dentro do governo?
• Que processos de participação podem melhorar as

comunicações público-privadas e a confiança?

• Diretrizes para a Advocacia
• Plataformas de Comunicação

C. Pessoas

Criação de recursos humanos e de capacidades, desenvolvimento 
de uma estrutura organizacional para gerir e manter uma relação 
externalizada bem sucedida 

• Como fazer a transição da força de trabalho atual e gerir o
impacto da mudança? Que reformas são necessárias?

• Que competências são necessárias desenvolver internamente
para gerir terceiras partes?

• Ferramentas de Capacitação
• Ferramentas de Gestão de Alterações

D. Tecnologia

Identificação e utilização de sistemas e tecnologias para melhorar 
os relatórios, a visibilidade, a tomada de decisões e o desempenho 
da cadeia de abastecimento 

• Como fazer uso de sistemas e tecnologias para obter acordos de
terceirização eficazes?

• Que sistemas e tecnologias podem ser terceirizados para
melhorar os relatórios, a visibilidade e fortalecer as cadeias de
fornecimento? 

• Sistemas de Informação de Gestão Logística
• Ferramentas de Otimização de Rotas



INTRODUC ̧ÃOAS ETAPAS DO PROCESSO, FERRAMENTAS FACILITADORAS E GUIAS DE FERRAMENTAS SÃO 
ORGANIZADOS NUM QUADRO SIMPLES PARA ESTRUTURA E FACILIDADE DE REFERÊNCIA 

O KIT DE FERRAMENTAS DE EXTERNALIZAÇÃO

I. Priorizar e Analisar KPIs
II. Selecionar a Opção de Avaliação

da Cadeia de Fornecimento:
a. Abordagem de Atualização
b. Breve Revisão
c. Avaliação Aprofundada

III. Ferramentas de Apoio
a. Mapeamento da Cadeia de 

Abastecimento
b. Geo-Mapeamento

I. Questões Estratégicas
II. Passos para a Tomada de Decisão: 

a. Avaliação No-País (ver Fase 1 do 
Processo) 

b. Benchmarking Externo
c. O Caso de Investimento
d. Avaliação de Fornecedores de 

Alto Nível
III. Estudo de Caso do País 

I. Modelos contratuais
II. Fatores críticos de sucesso
III. A abordagem de nove etapas para 

a contratação vantajosa para todos
IV. Exemplos
V. Modelos

I. Implementação bem-sucedida
a. A transição da Organização
b. Gestão do desempenho
c. Procedimentos de governação

II. Estudos de caso

1. Avaliar

Avaliação da cadeia de abastecimento -
externalização objectivo e potencial

2. Analisar

Escolha feita para terceirização e 
fornecedores potenciais revistos

3. Contrato

Abordagens para uma parceria bem-
sucedida com o fornecedor

4. Implementar

Propósito

Passo no 
processo

Guias de 
Ferramentas 

A: Política - Entender a Política Governamental em Relação à Terceirização

C: Pessoas - Reforço das Capacidades e Gestão da Mudança

D: Tecnologia - Sistemas e tecnologia para melhorar os relatórios, a visibilidade e o desempenho da cadeia de suprimentos

Ferramentas 
facilitadoras

B: Advocacia e Governo - Construir Suporte de Gestão Sénior para Terceirização

Transferência de trabalho para o 
fornecedor; criação de uma gestão do 

desempenho



INTRODUC ̧ÃOO QUADRO É UM GUIA PARA  O AJUDAR A MOVIMENTAR-SE DESDE A 
REVISÃO ATÉ À IMPLEMENTAÇÃO BEM SUCEDIDA DA EXTERNALIZAÇÃO

2. Resultados esperados

Os Passos 3 e 4 do Processo definem
“Como” são as Ferramentas de 
Externalização:
1. Principais partes interessadas

internas a bordo
2. Resumo e RFP a desenvolver
3. Realização de avaliações eficazes

dos fornecedores
4. Elaboração e desenvolvimento do 

contrato
5. Gerir a transição para um 

fornecedor com sucesso
6. Implementação efetiva de KPIs e 

métricas de desempenho
7. Aplementação de processos e 

estruturas de gestão e supervisão
adequados

1. Revisão
As Etapas 1 e 2 do Processo definem
“Quais” as Ferramentas para a 
Terceirização:
1. Qual é a atual estrutura e nível de 

desempenho da cadeia de 
fornecimento da saúde?

2. Que problema ou oportunidade
poderia ser resolvido através da 
externalização? (SWOT)

3. Que área funcional oferece uma
oportunidade de participação?

4. Que escolhas precisam ser feitas -
construção do Caso de 
Investimento? 

• Comece com o Processo Passo 1 - ignore esta Etapa do Processo se uma avaliação da cadeia de suprimentos bem documentada tiver sido concluída nos últimos dois anos ou
se houver uma compreensão bem estabelecida do porquê e do quê a organização quer terceirizar

• Existem ferramentas, guias, processos, exemplos relevantes nas seções Etapas do Processo e/ou Ferramentas Facilitadoras
• Para completude, sugerimos o estudo dos Facilitadores e/ou os Passos do Processo associados que pré-sequenciam, seguem ou interagem com esta seção

3. Sugestões e Conselhos de Utilização



INTRODUC ̧ÃOKIT DE FERRAMENTAS DE NAVEGAÇÃO - CADA SEÇÃO COMEÇA COM UMA VISÃO GERAL DOS 
CONCEITOS, RESULTADOS ESPERADOS E UM RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

ESTRUTURA DA SEÇÃO: A ESTRUTURA EXATA VARIA DE ACORDO COM O DETALHE QUE ESTÁ A SER DESCRITO EM CADA
SEÇÃO, MAS É SEGUIDO UM FORMATO CONSISTENTE COMO DEFINIDO ABAIXO

Propósito e Abordagem 

Decisões e Resultados Diretrizes e Ferramentas 
de Processo

Lista de Verificação do 
Fim do Projeto Pontos a Lembrar Informação e Atividades

Ligação a 
Ferramentas de 

Habilitação

Finalidade e Abordagem
Isto descreve a razão para 
iniciar este processo e as 
principais atividades seguidas

Decisões e Resultados
Principais decisões a serem
tomadas e os resultados
esperados desta etapa do 
processo

Informação & Atividades
Dados recolhidos e principais
atividades abrangidas nesta fase do 
processo

Interação com a Ferramenta 
Facilitadora
Como este processo interage
com as quatro ferramentas 
facilitadoras chave

Lista de Verificação do Fim
do Processo
Identifica atividades-chave
que devem ser concluídas
antes de avançar para a 
próxima etapa do processo

Pontos a lembrar
Pontos-chave relaBvos a esta
etapa específica do processo

Ferramentas 
As principais ferramentas, modelos
e práBcas desenvolvidas nesta
Etapa do Processo



INTRODUC ̧ÃORÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L'EXTERNALISATION CONCERNANT LES 
HUIT ÉTAPES ET FACILITATEURS DU PROCESSUS 

Etapas e Facilitadores Questões-chave a serem respondidas 
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1. Analisar
• Porquê terceirizar e que benefícios devem ser obtidos? Quais são os níveis de desempenho atuais?
• Que instrumentos de avaliação existem para apoiar a identificação de oportunidades e a tomada de

decisões para a externalização?

2. Avaliar
• Qual é o Caso de Investimento para se terceirizar (ou não)? Funções essenciais versus funções não

essenciais?
• Se a decisão a tomar for para terceirizar, como as terceiras partes podem ser avaliadas e revistas?

3. Contrato
• Quais são as etapas críticas do processo necessárias para contratar o fornecedor correto?
• Quais são as lições aprendidas no país para desenvolver contratos “ganhar-ganhar” com parceiros

terceirizados?

4. Implementar • Que ferramentas podem ajudar a gerir efetivamente a transição para parceiros terceirizados?
• Quais os procedimentos existentes para monitorizar com precisão e sucesso o desempenho de terceiros?
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A. Política
• Quais as políticas existentes que impactam positivamente (ou negativamente) a externalização?
• Práticas onde iniciativas terceirizadas melhoraram o desempenho da cadeia de suprimentos e criaram

relacionamentos colaborativos

B. Advocacia e Governo
• Como a terceirização é vista dentro do governo?
• Que processos de envolvimento podem melhorar as comunicações público-privadas e a confiança?

C. Pessoas
• Como fazer a transição da força de trabalho atual e gerir o impato da mudança? Que reformas são

necessárias?
• Quais as competências necessárias a desenvolver internamente para gerir terceiras partes?

D. Tecnologia
• Como utilizar os sistemas e tecnologias para acordos de terceirização eficazes?
• Quais os sistemas e tecnologias que podem ser terceirizados para melhorar os relatórios, a visibilidade e

fortalecer as cadeias de abastecimento?



INTRODUC ̧ÃORÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L'EXTERNALISATION CONCERNANT LES 
HUIT ÉTAPES ET FACILITATEURS DU PROCESSUS 

Etapas do Processo e 
Facilitadores Diretrizes, Ferramentas, Processos e Práticas 
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1. Analisar • Processos de avaliação da cadeia de abastecimento
• Ferramentas de Geo-Mapeamento

2. Avaliar • Quadro de tomada de decisão
• O caso de investimento
• Revisão da capacidade do fornecedor

3. Contrato • Desenvolvimento RFP
• Eficácia na contratação

4. Implementar • Planeamento da transição
• Processos de Governação
• Gestão do desempenho
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A. Política • Princípios politicos de alinhamento
• Exemplos do país

B. Advocacia e Governo • Diretrizes para a Advocacia
• Plataformas de Comunicação

C. Pessoas • Ferramentas de Construção de Capacitação
• Ferramentas de Gestão de Alterações

D. Tecnologia • Sistemas de Informação de Gestão Logística
• Ferramentas de otimização de rota



AVALIAÇÃO
FASE 1 DO PROCESSO



FASE DO 
PROCESSOÍNDICE

I. Introdução

II. PASSO 1: Prioritarizar e Analisar Indicadores-Chave de Desempenho

III. PASSO 2: Selecionar uma Opção de Avaliação da Cadeia de Abastecimento 

a. Abordagem de Renovação

b. Abordagem de Revisão Ligeira

c. Abordagem de Mergulho Profundo

IV. PASSO 3: Utilização de Ferramentas de Apoio Importantes

I. Ferramentas de Mapeamento da Cadeia de Abastecimento

II. Ferramentas de Mapeamento Geográfico

III. Relatório e Divulgação



FASE DO 
PROCESSOFASE 1 DO PROCESSO: AVALIAÇÃO

A Fase do Processo 1 é conduzir uma revisão do desempenho da cadeia de abastecimento atual  para identificar as potenciais áreas funcionais que pudessem ser terceirizadas. Isto pode ser feito através de 
uma das seguintes opções: i) realizar uma renovação de uma avaliação anterior (atualização) ii) iniciar uma autoavaliação e um mapeamento básico da cadeia de abastecimento (abordagem ligeira) ou iii) realizar 
uma avaliação global (mergulho profundo) da cadeia de abastecimento inteira. Estas opções dependem se um país realizou uma avaliação recente, da disponibilidade dos recursos, custos, expectativas de prazo
• As técnicas de desenvolvimento e análise dos KPI são fundamentais para informar se existe uma oportunidade de terceirização ou se é necessária uma análise mais detalhada
• Para esta Fase do Processo, é importante que os intervenientes sejam identificados, e que uma equipa de avaliação de projetos multifuncional seja formada

Propósito e Abordagem 

Decisões e Resultados
Diretrizes e Ferramentas 

de Processo
Lista de Verificação do 

Fim do Projeto
Pontos a Lembrar 

Informação e 
Atividades

• Que nível de avaliação é 
necessário (renovação, revisão 
ligeira, mergulho profundo)?

• Existe uma oportunidade de 
terceirização?

• Quem precisa de concordar?
• Quanto tempo vai demorar?
• São necessárias mais análises?
• Que considerações sobre o 

produto são necessárias? (por ex.: 
cadeia de frio) 

• Priorização dos KPI
• As Três Opções de Avaliação das 

Cadeias de Abastecimento:
i. Renovar
ii. Revisão Ligeira
iii. Mergulho Profundo

• Ferramenta de Mapeamento da 
Cadeia de Abastecimento

• Ferramenta de Mapeamento 
Geográfico

• Relatório e Divulgação  

• Clareza quanto às partes da 
cadeia de abastecimento que 
estão em execução

• Clareza quanto às partes da 
cadeia de abastecimento que se 
poderão tornar em obstáculos 
para alcançar os objetivos

• Consenso para investigar mais 
profundamente potenciais opções 
de terceirização

• Conjunto de dados de base como 
contributo para o caso de 
investimento em terceirização 
presente na próxima Fase do 
Processo (Avaliar) 

• Avaliações da cadeia de 
abastecimento são fundamentais 
para fornecer uma linha de base do 
desempenho quantificada e objetiva 
– isto informa a tomada de decisão 
organizacional

• Este processo requer elementos de 
reforço do apoio com gestão de alto 
nível para terceirização 

• Lembre-se de utilizar tanto as boas 
práticas externas como internas do 
país

• Identificar intervenientes 
• Determinar que nível de 

avaliação é necessário
• Recolher dados de modo a 

preparar para o fluxo de 
trabalho relevante

• Realizar sessões de workshop
• Rever opções de avaliação e 

benefícios
• Preparar um mandato para a 

avaliação 
• Realizar a análise

Ligação a 
Ferramentas de 

Habilitação

As áreas de foco importantes para esta Fase do Processo incluem:
i. Política: Alinhamento da avaliação de resultados e pontuações de capacidade até uma estratégia da cadeia de abastecimento definida e política de aquisição relevante;
ii. Apoio: Desenvolver a aquisição atempada e o apoio dentro do MoH de modo a potencializar a terceirização do papel central que uma avaliação da cadeia de abastecimento 

desempenha na identificação de lacunas para melhorar o desempenho 
iii. Tecnologia: Determinar o papel atual da oportunidade tecnológica para que este estimulador melhore significativamente a visibilidade, elaboração de relatórios e a tomada de 

decisões 



FASE DO 
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Objetivo e Equipa do Projeto de 
Terceirização

Atividades

• Realizar uma avaliação da 
cadeia de abastecimento para 
identificar potenciais áreas de 
terceirização

• Este projeto requer a 
formação de uma equipa de 
avaliação do projeto 
interfuncional

As atividades-chave para a equipa 
incluem: 
i) Realizar uma renovação de 

uma avaliação anterior 
(atualizar)

ii) Iniciar uma autoavaliação e 
um mapeamento básico da 
cadeia de abastecimento 
(revisão ligeira)

iii) Realizar uma avaliação global 
(mergulho profundo) da 
cadeia de abastecimento

Departamento ou Aptidões Necessário para a Fase do 
Processo(SIM/NÃO) Papel Típico Responsabilidades Exigidas

Política e Planeamento SIM Chefe de Planeamento • Habilidade de analisar a política de aquisições 
relativamente à terceirização

Aquisição NÃO Chefe de Aquisições • N/A

Finanças SIM Oficial Sénior de Finanças • Determinar orçamentos, recuros para apoiar 
as avaliações propostas

Agência de Logística SIM Diretor da Loja Médica 
Central 

• Realizar recolha de dados, compara as 
avaliações existentes, prioriza KPIs

Logística: Cadeia de 
Abastecimento Funcional

SIM Especialista da atividade 
funcional • Apoia a direção da Agência de Logística no 

que diz respeito às necessidades funcionais

Agência Provincial de Logística Dependente da abordagem Oficial de Saúde Provincial • Apoia a direção da Agência de Logística no 
que diz respeito às necessidades geográficas

Agência Local de Logística Dependente da abordagem Oficial Distrital de Saúde • Apoia a direção da Agência de Logística no 
que diz respeito às necessidades geográficas

Departamentos de 
Viabilização - Jurídico, 
Recursos Humanos, 
Tecnologia

• Recursos Humanos
• Tecnologia

Consultor Jurídico
Diretor de Recursos 
Humanos 
Diretor de IT

• Avalia o impacto de uma potencial mudança 
de terceirização na organização

• Pré-avalia as lacunas tecnológicas e 
oportunidades para terceirização

Esta projeção de equipa é sugestiva –
outros departamentos poderão 
envolver-se conforme necessário



ÈVALUER

Étape du processus 1

PASSO 1: PRIORIZAR E ANALISAR 
INDICADORES-CHAVE DE 
DESENVOLVIMENTO
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UMA AVALIAÇÃO DE UMA CADEIA DE ABASTECIMENTO DEVE ESTAR ALINHADA DE 
ACORDO COM OS ATRIBUTOS DE DESEMPENHO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020 retirado do Modelo de Referência das Operações na Cadeia 
Logística(SCOR)

Atributo de 
Desempenho

Objetivos 
Estratégicos (Ilustrativo)

1.Fidelidade Obter as encomendas corretas de modo 
consistente e assegurar os padrões de qualidade 
dos produtos são cumpridos

2.Capacidade de 
Resposta

Alcançar um tempo de ciclo consistente na 
velocidade e fornecimento de produtos e 
serviços

3. Agilidade A habilidade de responder a mudanças 
(influências externas) que impactam a cadeia de 
abastecimento

4. Custo O custo associado à operação da cadeia de 
abastecimento – valor e eficácia

5. Recursos Utilização efetiva dos recursos ao gerir o ótimo 
cumprimento dos serviços da cadeia de 
abastecimento

1. Uma avaliação da cadeia de 
abastecimento procura fornecer uma 
perspetiva qualitativa e quantitativa do 
desempenho de abastecimento da 
cadeia

2. No contexto desta análise, uma 
avaliação da cadeia de abastecimento 
ajuda a determinar objetivamente se 
uma oportunidade de terceirização 
existe para o Ministério da Saúde

3. A avaliação deve estar ligada aos 
atributos específicos do desempenho e 
aos objetivos estratégicos associados

Avaliação da Cadeia de Abastecimento 
Propósito e Objetivos
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OS INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO FORNECEM O PADRÃO PARA 
A MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

OS KPIS SÃO FUNDAMENTAIS E APLICÁVEIS A TODAS AS TRÊS ABORDAGENS DE AVALIAÇÃO 
DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020 retirado do Modelo de Referência das Operações na Cadeia 
Logística(SCOR)

1. KPIs Centrais
• Estes são KPIs ”obrigatórios” dado que são essenciais 

para avaliar as funções e atividades da cadeia de 
abastecimento

2. KPIs Opcionais
• Estes complementam os KPIs centrais e são 

apropriados para a avaliação de sistemas de cadeia 
de abastecimento da saúde pública mais 
desenvolvidos,

• Eles fornecem análises mais detalhadas de áreas de 
desempenho específicas e podem ser adaptados a 
costumes e práticas do país.

Dois Tipos de KPIsPapel dos Indicadores-Chave de Desempenho

• Um indicador-chave de desempenho (KPI) é um padrão 
para a medição do desempenho do processo numa 
cadeia de abastecimento

• Um KPI mede a habilidade de um processo alcançar 
o(s) objetivo(s) estratégico(s) associados com os 
atributos de desempenho

• Existem dois tipos de KPIs que medem o desempenho 
dentro do quadro funcional – KPIs centrais e KPIs
Opcionais 
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OS KPIS CENTRAIS SÃO INDICADORES DE DESEMPENHO “OBRIGATÓRIOS” PARA 
REALIZAR QUALQUER AVALIAÇÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020 retirado de USAID NSCA 2.0, disponível em:  
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Comentários
• Configurar e selecionar KPIs centrais como 

indicadores de desempenho para cada 
uma das áreas funcionais é um passo-
chave para qualquer opção escolhida no 
que toca à avaliação da cadeia de 
abastecimento

• O propósito é ter uma linha base 
configurada de KPIs/indicadores de 
desempenho ‘obrigatórios’ que serão 
aplicados e medidos como atividades 
individuais com a cadeia de abastecimento 
dos cuidados de saúde

• KPIs centrais típicos incluem precisão de 
previsões, entregas completas pontuais, 
cumprimento de preços, bens esgotados, 
custo do armazenamento e entregas 
enviadas com pontualidade

Área Funcional KPIs centrais utilizados para a Avaliação da Cadeia de 
Abastecimento

Previsão • Precisão das previsões
• Fonte dos fundos

Aquisição • Vendedor pontual e em taxa de entrega completa (OTIF) 
• Percentagem do preço de referência internacional pago

Armazenamento e Gestão 
de Inventário

• Armazenado de acordo com o plano
• Taxa de escoamento por mercadoria de rastreamento por nível 

no Sistema
• Precisão do stock
• Taxa de preenchimento de encomendas
• Desperdício por danos, roubo e expiração de validade
• Custo da operação de armazenamento

Distribuição • Entrega pontual às Instalações (OTIF)
• Percentagem de encomendas realizadas por instalações de 

saúde na qualidade de encomendas emergentes.

Recursos Humanos • Taxa de rotatividade de pessoal

Dados e Informação • Relatórios de taxas pontuais pelas instalações
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KPIS OPCIONAIS SÃO APROPRIADOS PARA A AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE 
CADEIAS DE ABASTECIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020 retirado de USAID NSCA 2.0, disponível em: 
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Comentários

• Os KPIs opcionais 
complementam os KPIs
centrais e são apropriados 
para avaliação de sistemas de 
cadeia de abastecimento da 
saúde pública mais 
desenvolvidos

• Eles podem fornecer análises 
mais detalhadas de áreas de 
desempenho específicas.

• KPIs opcionais podem ser 
adaptados para costumes e 
práticas de países

Área funcional KPIs Opcionais utilizados para a Avaliação da Cadeia de 
Abastecimento

Previsão • Precisão da cadeia de abastecimento

Aquisição • Percentagem de encomendas realizadas enquando encomendas de 
emergência

• Taxa de preenchimento do fornecedor
• Métodos de aquisição empregues
• Percentagem de produtos de saúde adquiridos que constam na Lista 

Nacional de Medicamentos Essenciais ou documento semelhante para 
outros produtos

• Tempo de desembaraço aduaneiro

Armazenamento e Gestão de 
Inventário

• Rotação anual de stock
• Número/duração de excursões de temperatura em instalações de 

armazenagem fria
• Taxas de escoamento de um ou mais produtos de rastreio por 

instalação 
• Tempo de entrega de encomendas
• Percentagem de novos lotes testados quanto à qualidade
• Percentagem de lotes de produtos testados que cumprem as normas 

de qualidade

Distribuição • Custo da operação de distribuição

Recursos Humanos • Percentagem de posições vagas na cadeia de abastecimento

Dados e Informação • Taxas de relatórios das instalações – relatórios completos



PASSO 2: SELECIONAR UMA 
ABORDAGEM DE AVALIAÇÃO DA 
CADEIA DE ABASTECIMENTO
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EXISTEM VÁRIAS OPÇÕES DE AVALIAÇÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO PARA PAÍSES COM 
BASE NOS RECURSOS DISPONÍVEIS, PRAZOS E ESTADOS DE NECESSIDADE

Para países que tenham feito uma avaliação compreensiva da cadeia 
de abastecimento nos últimos dois anos, a opção de uma 
abordagem de Renovação existe:
• Quando existem relatórios substanciais de desempenho da 

cadeia de abastecimento, estudos e dados resultantes de 
avaliações detalhadas realizadas recentemente (e.g. Mapeamento 
da Cadeia de Abastecimento, Avaliação do Modelo de Maturidade 
de Capacidades)

Atualizar
Rever todos os dados e resultados dos estudos e avaliações recentes da cadeia de abastecimento –
opção para executar uma atualização do mapeamento da cadeia de abastecimento no país, fluxos de 
produtos/informação; revisão dos KPIs centrais funcionais
Benefícios: Fornece uma resposta rápida para identificar uma necessidade/ oportunidade de 
terceirização com a reduzida aplicação de recursos num prazo reduzido; Tempo 1-2 meses

Mergulho Profundo
Passo 1: Autorizar uma avaliação de capacidade e/ou maturidade complete da cadeia de 
abastecimento, utilizado um dos modelos financiadores disponíveis e mais apropriados (aqui 
referenciados)
Passo 2: Esta abordagem de avaliação poderá requerer investimento financeiro. Comunique com a 
direção do MoH para motivar tais recursos (consultores poderão ser necessários)
Benefícios: Fornece uma revisão estratégica e de ponta a ponta da cadeia de abastecimento de saúde 
do país entre todas as funções, geografias e instalações. Um esforço de investimento significativo em  
recursos e gestão pelo MoH é necessário. Fornece uma análise compreensiva das lacunas de 
desempenho e oportunidades para o potencial de terceirização; Tempo ~9 Meses

Estado do País Opções e Abordagens para a Avaliação da Cadeia de Abastecimentos 

Mergulho Profundo
Realizado quando perspetivas e entendimentos limitados das 
forças e fraquezas da rede de abastecimento de saúde de um 
país (tanto a nível funcional como geográfico) – uma revisão 
ligeira não iria produzir uma linha de base objetiva e aceitável 
da realidade atual da cadeia de abastecimento

Revisão Ligeira
Passo 1: Pesquisar dados operacionais internos utilizando relatórios existentes da cadeia de 
abastecimento e dos KPI - análise de lacunas 
Passo 2: Autorizar pesquisas direcionadas de sítios/instalações em geografias específicas de baixo 
desempenho e/ou funções na cadeia de abastecimento; consolidar 1 e 2
Benefícios: Fornece uma perspetiva básica das lacunas no desempenho da cadeia de abastecimento 
num alcance definido e funcional de áreas. Resposta rápida e baixo custo utilizando uma gama 
limitada de questões e entrevistas realizadas; Tempo 2-3 meses

Revisão Ligeira:
Realizada quando um país escolhe utilizar dados internos de 
um alcance limitado das suas operações da cadeia de 
abastecimento – 1-2 funções e/ou 1-2 geografias. 
Efetivamente, uma autoavaliação com um alcance limitado e 
uma perspetiva de desempenho a um nível de base.

PARA PAÍSES QUE NÃO TENHAM FEITO QUAISQUER AVALIAÇÕES EM ANOS RECENTES, EXISTEM DUAS ESCOLHAS PARA PROCEDER:  



FASE DO 
PROCESSO

OPÇÃO 1: AVALIAÇÃO DA CADEIA 
DE ABASTECIMENTO –
ABORDAGEM DE RENOVAÇÃO



FASE DO 
PROCESSO

UMA REVISÃO ATUALIZADA DE UMA AVALIAÇÃO CONCLUÍDA RECENTEMENTE PODE 
SER REALIZADA RAPIDAMENTE E COM RECURSOS LIMITADOS

13

• Formar um grupo de trabalho 
interfuncional – iniciação do projeto e 
estatuto, objetivos, alcance

• Desenvolver o plano o de trabalho do 
projeto e atribuir papéis e 
responsabilidades

• Pesquisar e rever estudos de 
avaliação e relatórios internos 
recentes da cadeia de 
abastecimentos 

• Isto pode incluir estudos do 
Mapeamento da Cadeia de 
Abastecimento, Relatórios e 
Documentos de medição de 
coordenadas (CMM), Análises dos 
KPIs, KPIs Existentes e/ou Revisões 
Operacionais)

• Rever todos os dados e resultados de 
estudos recentes e avaliações –
pontuação de maturidade funcional

• Atualização opcional do mapeamento 
da cadeia de abastecimento do país, 
intervenientes e fluxos de 
produtos/informação;

• Comparação de resultados e 
relatórios existentes;

• Dados de pesquisas, revisões 
atualizadas / verificadas do 
mapeamento da cadeia de 
abastecimento

• Revisão de KPIs centrais funcionais 
no encontro de objetivos estratégicos 
– através da análise de KPI

• Análise profunda de pontuações 
funcionais; desempenho geográfico, 
gráficos de barras, painéis 
consolidados e preparados antes das 
sessões de revisão

• Relatório de conclusões-chave 
preparado

• Lacunas e Oportunidades de 
desempenho de alto nível 
identificadas

• Sumários executivos concluídos e 
distribuídos para os intervenientes-
chave – resultados documentados, 
pontuações de CMM, mapeamento 
SC, Análise dos KPI

• Workshop de intervenientes realizado 
para analisar todos os resultados e e 
conclusões-chave da avaliação

• Lacunas e oportunidades 
identificadas e concordadas –
autorização para avaliação posterior 
da terceirização 

Passo 2: Comparar e Recer Dados

Os Quatro Passos Para Executar uma Avaliação de  “Renovação” para a Cadeia de Abastecimento de um País

Passo 1: Preparação e Recolha de 
Dados

Passo 3: Análise de Dados e 
Resultados Passo 4: Relatório e Divulgação 

2 semanas 2 semanas 3 semanas 1 semana

A Abordagem de Renovação tem um tempo estimado de 8-10 semanas
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UMA AVALIAÇÃO DE RENOVAÇÃO CONSOLIDA A ANÁLISE DOS RELATÓRIOS 
HISTÓRICOS A REVISÃO DE DESEMPENHO ATUAL

PROCESSO DE WORKSHOP PARA A ABORDAGEM DE RENOVAÇÃO 

KPIs Centrais da Cadeia de 
Abastecimento Analisados e Avaliados 

1. Revisão do Desempenho
Histórico

(Pontuações de relatórios de cadeias de 
abastecimento recentes, estudos) 

2. Revisão do Desempenho Atual
(KPI central functional/relatórios de

desempenho atuais)

Resultados da Avaliação Revistos e 
Debatidos – Lacunas Identificadas

3. Alinhamento de Grupo com os
Resultados

(Consolida as conclusões da cadeia de a 
abastecimento e os resultados da avaliação)

Lacunas/Oportunidades 
Identificadas – próximos passos 

definidos
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A ABORDAGEM DE RENOVAÇÃO PODE IMPULSIONAR E DESEMPENHAR UMA INICIATIVA DO MAPEAMENTO 
DA CADEIA DE ABASTECIMENTO PARA OBTER UMA VISÃO ATUALIZADA DA MESMA

FERRAMENTA DE APOIO # 1: MAPEAMENTO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 

A utilização e aplicação desta ferramenta está detalhada na Secção de Ferramentas de Apoio: páginas 26-34



OPÇÃO 2: AVALIAÇÃO DA CADEIA 
DE ABASTECIMENTo –
ABORDAGEM DE REVISÃO 
LIGEIRA
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UMA ‘REVISÃO LIGEIRA’ SÓ REQUER O USO DE DADOS INTERNOS PARA 
AVALIAR E DETERMINAR LACUNAS INDICATIVAS PARA TERCEIRIZAÇÃO

Formação de um pequeno grupo de trabalha 
interfuncional – iniciação e carta do projeto, 
objetivos, alcance
KPIs – Existentes: 
• Pesquisar e analisar dados operacionais 

existentes dos relatórios de KPI, relatórios 
existentes de SC disponíveis

Pesquisas Direcionadas – Novo:
• Identificar 1-2 áreas funcionais/geográficas 

onde a terceirização poderá otimizar o 
desempenho da cadeia de abastecimenro –
autorizar pesquisas quantitativas e qualitativas 
de sítios/instalações representativos de áreas 
com baixo desempenho

• A Ferramenta de Mapeamento da Cadeia de 
Bastecimento fornece a visualização de ponta 
a ponta dos fluxos da cadeia de 
abastecimento (Opcional)

• Comparação de dados existentes dos 1-2 
dados funcionais e geográficos e revisão de 
desempenho/pesquisas de campo

• Workshops, entrevistas e revisões para 
avaliar e validar resultados, conduzir uma 
análise da causa raiz com as equipas de 
direção superior em logísticas específicas 
e/funções geográficas

• Lacunas de desempenho de alto nível e 
Oportunidades identificadas

• Resultados preliminares preparados antes 
do workshop de intervenientes

• Sumários executivos concluídos e distribuídos 
para os intervenientes-chave

• Realizar um workshop para rever o feedback 
de conclusões-chave e resultados da 
Autoavaliação

• Lacunas e oportunidades debatidas e 
identificadas

• Autorização da direção superior para 
aprofundar a avaliação caso um investimento 
seja necessário para a terceirização

• Identificação inicial dos vendedores candidatos 
no país para o específico 

Os Três Passos para Executar uma Avaliação ‘Ligeira’ da Cadeia de Abastecimento de um País 

Passo 1: Recolha de Dados Passo 2: Comparação e Análise de Dados Passo 3. Relatório e Divulgação

A Abordagem de Revisão Leve é de âmbito limitado– Uma autovaliação direcionada que demora 2-3 meses  

1 -2 meses 3 semanas 1 semana
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EXISTEM TRÊS OPÇÕES SIMPLES DE AVALIAÇÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 
PARA ASSISTIR OS PAÍSES COM UMA ABORDAGEM DE REVISÃO LIGEIRA

Modelo de Avaliação Fonte Descrição e/ou Propósito Prazo 
Estimado

Resultados

1. Modelo de
Maturidade da Cadeia
de Abastecimento de
Saúde Global

Bill & Melinda 
Fundação
Gates

Assiste os países a impulsionar o desempenho das 
cadeias de abastecimento ao focarem os seus esforços 
em melhorar os constrangimentos. Destaca as áreas 
onde são precisos investimentos e para perceber onde a 
“Maturidade do Mercado” tem impacto na habilidade de 
a cadeia de abastecimento conseguir melhorar o 
desempenho

1-2 semanas Mede processos estratégicos, táticos e operacionais com 
uma única ferramenta. Os indicadores estão agrupados 
em categorias de componentes críticos

2. Gestão Eficiente de
Avaliação da Vacina 2.0

Organização 
Mundial da 
Saúde
(OMS)

Fornece aos países materiais e ferramentas que servem 
para monitorizarem e avaliarem a sua cadeia de 
abastecimento de vacinas e identificar claramente 
fraquezas dentro do Sistema para ajudar os países a 
desenvolverem um plano compreensivo.

Nota: só avalia a Cadeia de Frio – Cadeia de 
Abastecimento para o Programa Expandido de 
Imunização (EPI)

3-4 semanas Mede o desempenho da gestão de vacinas e 
abastecimento; qualidade e disposição dos locais, 
capacidade física de armazenamento e transporte, 
qualidade do equipamento/veículos fixos, capacidade e 
sistema de recursos humanos, políticas e procedimentos

3. Quadro de Pontuação
do Processo de
Imunização da Cadeia
de Abastecimento

Gavi, a Aliança 
das Vacinas

O Quadro de Pontuações do Processo fornece ao grupo 
de trabalho e aos parceiros da cadeia de abastecimento 
de imunização a visibilidade no desempenho e 
progresso no país em relação aos objetivos

Nota: só avalia a Cadeia de Frio – Cadeia de 
Abastecimento para o Programa Expandido de 
Imunização (EPI)

1-2 semanas Mede o progresso que um país teve em implementar 
uma estratégia de imunização

Fonte: Revisão Técnica das Ferramentas de Cadeia de Abastecimento da Saúde Pública UNICEF 2019



OPÇÃO 3: AVALIAÇÃO DA CADEIA 
DE ABASTECIMENTO –
ABORDAGEM DE MERGULHO 
PROFUNDO
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A ABORDAGEM DE MERGULHO PROFUNDO FORNECE UMA REVISÃO DE ‘PONTA A PONTA’ DO DESEMPENHO 
DA CADEIA DE ABASTECIMENTO PARA DETERMINAR O POTENCIAL DE TERCEIRIZAÇÃO 

DESCRIÇÃO, PROPÓSITO E BENEFÍCIOS DA FERRAMENTA DE MERGULHO PROFUNDO DA CADEIA DE 
ABASTECIMENTO

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020; USAID NSCA 2.0, disponível em: 
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Contexto e Descrição das Ferramentas de Avaliação:

A Abordagem de Mergulho Profundo é utilizada quando um país tem um entendimento limitado das forças e fraquezas da cadeia de 
abastecimento, assim como dos fatores de condução casual do desempenho – tanto funcionalmente como geograficamente. Os 
modelos de capacidade e as ferramentas de avaliação detalhada estão disponíveis para avaliação diagnóstica – elas medem 
tipicamente a capacidade e processos entre as áreas funcionais da cadeia de abastecimento (aquisição, armazenamento, distribuição 
etc.) e estimuladores transversais (RH, sustentabilidade financeira, etc.)

O propósito global das ferramentas de avaliação do mergulho 
profundo é:

1. Fornecer revisões de desempenho compreensivas e
detalhadas que determinam lacunas e oportunidades para o
fortalecimento da cadeia de abastecimento. Os resultados
podem ser fornecidos a níveis diferentes e/ou funções,
dependendo dos requerimentos da avaliação

2. O MoH obtém uma revisão objetiva das fraquezas da sua
cadeia de abastecimento (quantitativo e qualitativo – ajuda a
fundamentar a decisão de terceirização (ou não)

Os benefícios de utilizar ferramentas de avaliação no contexto 
do Kit de Ferramentas de terceirização são:

As funções de pobre desempenho onde o MoH e/ou as Lojas 
Médicas Centrais têm capacidade ou recursos limitados são 
identificados como áreas potenciais para terceirização

1. Fornece orientação ao MoH e princípios de tomada de
decisão caso surja uma oportunidade de terceirização para
melhorar a força do desempenho da cadeia de
abastecimento – o caso de investimento

https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit


FASE DO 
PROCESSO

O MERGULHO PROFUNDO ENVOLVE UM MODELO DE MATURIDADE QUE REVÊ 
COMPREENSIVAMENTE AS FORÇAS E FRAQUEZAS DA CADEIA DE ABASTECIMENTO DE UM PAÍS

• Formação de uma equipa de trabalho 
interfuncional – alinhar com a direção, 
confirmar o alcance e orçamento

• Envolver e integrar doadores 
conforme o necessário para o 
financiamento

• Determinar locais de avaliação e 
períodos de recolha de dados

• Identificar localizações centrais e 
regionais (MoH, Loja Médica Central)

• Registos de fornecimento de fontes
• Definir os recursos necessários antes 

da fase de proceder à pesquisa 
(logística/gestores de campo, equipas 
de recolha de dados) 

• Construir um questionário principal

• KPIs determinados em linha com os 
objetivos de avaliação

• Ferramentas de avaliação para incluir 
dados KPI para produtos de rastreio 
(cartões de stock, relatórios e LMIS, 
registos de abastecimento e de 
distribuição, dados de excursão de 
temperatura, etc.). 

• Incluir atores de diferentes níveis do 
sistema de cadeia de abastecimento do 
país (membros da equipa de 
planeamento e recolha de dados)

• Preparação para a recolha de dados no 
campo (atividades de formação) –
notificações de local – informar os 
locais do campo 

• Condução de atividades de recolha de 
informação no local (amostras a níveis-
chave da cadeia de saúde pública)

• Gestão, comparação e limpeza de 
dados/ controlos de garantia de 
qualidade realizados 

• Resolver desafios derivados da recolha 
de dados

• Inquirir o MoH, doadores e outros 
intervenientes.

• Descobertas preliminares e de alto 
nível para utilização durante os 
relatórios de avaliação

• Equipa de avaliação principal questiona 
comité diretivo

• Pontuações de maturidade 
consolidadas da cadeia de 
abastecimento para cada nível da 
mesma e área funcional capturada

• Para cada área funcional: pontuações 
e gráficos que ilustram os resultados 
das pontuações de maturidade para 
cada nível da cadeia de 
abastecimento

• Uma tabela de percentagem de itens 
básicos em vigor, em média, por nível 
de cada área funcional

• Um 'mapa de calor' e um 'gráfico de 
bolhas' que retratam pontuações de 
maturidade por nível e área funcional 
com pontuações convertidas em 
cores/tamanhos relativos

2. KPIs Definidos – Conduzir 
Pesquisas

QUATRO PASSOS-CHAVE PARA IMPLEMENTAR UMA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE MATURIDADE 

1. Planeamento e Preparação 3. Gerir, Comparar e Analisar 
Dados

4. Relatar Principais Descobertas 
– Análise dos KPI

4 semanas 6-8 semanas 6-8 semanas 3-4 semanas

A abordagem de mergulho profundo utilizando o NSCA 2.0 pode demorar até 8 meses a solicitar apoio  de 
recursos



FASE DO 
PROCESSO

POUR L'ÉVALUATION APPROFONDIE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT, IL 
EXISTE DEUX OUTILS POTENTIELS À UTILISER PAR LES PAYS 

Fonte: Revisão Técnica das Ferramentas da Cadeia de Abastecimento de Saúde Pública UNICEF 2019

Modelo de 
Avaliação Fonte Descrição e/ou Propósito Prazo 

Estimado Resultados

1. Avaliação da 
Cadeia de 
Abasteciment
o Nacional 
(NSCA 2.0)

Agência dos 
Estados Unidos 
para o 
Desenvolvimen
to Internacional 
(USAID)

O propósito principal é informar e guiar os 
investimentos dos países da cadeia de 
abastecimento e dos doadores. Ajuda a identificar e 
priorizar áreas de pobre desempenho na cadeia de 
abastecimento de saúde pública – proporciona e 
controla o impacto de atividades específicas de 
melhoria da cadeia de abastecimento e/ou 
investimentos ao longo do tempo em comparação 
com as atividades nacionais 

29 
semanas

Avalia as entradas e processos entre as 
áreas funcionais e estimuladores 
transversais. Mede o desempenho da 
Cadeia de Abastecimento e a sua 
capacidade, identificando obstáculos e 
lacunas dentro da mesma. Proporciona 
pontuações quantitativas entre as 
diferentes áreas funcionais a cada nível da 
Cadeia de Abastecimento. KPIs divididos 
em centrais/opcionais.

2. Modelo de 
Maturidade do 
Fundo Global

O Fundo Global Um modelo de mergulho profundo que diagnostica 
cadeias de abastecimento de saúde pública de 
recetores de subsídios de modo a apoiar mais 
profundamente  o desenvolvimento das suas 
cadeias de abastecimento – O diagnóstico é 
utilizado como parte do processo de planeamento 
estratégico global do Fundo Global e das atribuições 
de recursos por parte dos parceiros

Nota: Este modelo pode não estar publicamente 
disponível para países – a ser confirmado na Fase 2

13 
semanas

Mede o desempenho da cadeia de 
abastecimento dos recetores de subsídios 
em três domínios, nomeadamente; fluxos 
físicos, dados e sistemas de relatórios e 
organização & capacidades. Conduzido 
em duas partes (1) uma avaliação externa 
da maturidade que utiliza dados externos 
prontamente disponíveis e (2) uma 
avaliação de mergulho profundo da 
maturidade com base em dados do país.



FASE DO 
PROCESSO

O 'MAPA DO CALOR' É UM RELATÓRIO SUMÁRIO DE GESTÃO-CHAVE
AJUDA A DETERMINAR POTENCIAIS FUNÇÕES PARA A TERCEIRIZAÇÃO

EXEMPLO: PONTUAÇÕES DE MATURIDADE DA CAPACIDADE PARA O DESEMPENHO FUNCIONAL DA NSCA 2.0 

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020, USAID NSCA 2.0, disponível em: 
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit 

Aplicação da avaliação, resultado 
e descobertas
• As pontuações dos KPI

informam sobre a
abordagem de tomada de
decisão do MoH e as opções
funcionais disponíveis para a
terceirização

• A ser abordado
desembrulhado no próximo
Passo de Processo (Avaliar):
o Tomar Decisões
o Construção do Caso de

Investimento para
terceirização (ou não)



FASE DO 
PROCESSO

A REVISÃO DE MERGULHO PROFUNDO PODE UTILIZAR DUAS FERRAMENTAS ADICIONAIS PARA 
APOIAR UMA AVALIAÇÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO COMPREENSIVA

Ferramenta de Apoio # 1: Mapeamento da Cadeia de Abastecimento Ferramenta de Apoio # 2: Mapeamento Geográfico

A utilização e aplicação destas ferramentas estão detalhadas nas Secções de Ferramentas de Apoio: páginas 25-41  



FASE DO 
PROCESSO

AVALIAÇÃO
PASSO 3: FERRAMENTAS DE 
APOIO



FERRAMENTA DE APOIO PARA 
AVALIAÇÃO 1: MAPEAMENTO DA 
CADEIA DE ABASTECIMENTO



FASE DO 
PROCESSO

O MAPEAMENTO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO IDENTIFICA O ESTADO ATUAL E IDENTIFICA 
OPORTUNIDADES PARA OTIMIZAÇÃO ATRAVÉS DA TEREIRIZAÇÃO

DESCRIÇÃO, PROPÓSITO E BENEFÍCIOS DO MAPEAMENTO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020, USAID NSCA 2.0, disponível em: 
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit 

Descrições Relevantes:

Uma cadeia de abastecimento é um sistema de organizações, pessoas, atividades, informação, e recursos envolvidos em fornecer um produto 
ou serviço a um consumidor. Um mapa da cadeia de abastecimento de saúde de um país examina de ponta a ponta o fluxo de produtos,
relações dos intervenientes-chave dentro da cadeia e os requisitos funcionais desde a origem até ao paciente final. 

O propósito do mapeamento da cadeia de abastecimento é:

1. Definir o estado ‘As-Is’ da cadeia de abastecimento dos cuidados 
de saúde (fluxos de distribuição de medicina, intervenientes, 
participação pública e privada, procura, riscos)

2. Identificar lacunas funcionais e oportunidades para otimizar e 
melhorar o desempenho da cadeia de abastecimento.

3. Ganhar visibilidade para compreender as alavancas críticas e/ou 
intervenções necessárias pelo MoH para melhorar a eficiência e 
eficácia da cadeia de abastecimento. 

Os benefícios do mapeamento da cadeia de abastecimento são:

1. Informa a tomada de decisão estratégica com respeito à 
internalização, terceirização, capacidades, processos, práticas, 
sistemas e políticas.

2. Permite que os governos identifiquem funções não centrais onde 
os parceiros de terceirização poderiam potencialmente ter um 
papel.

3. Proporciona uma análise de base no desenvolvimento de um 
futuro roteiro (‘para ser’) para a cadeia de abastecimento de 
saúde.

4. Apoia a construção de uma defesa interna do governo através de 
uma revisão objetiva das operações da cadeia de abastecimento.



FASE DO 
PROCESSO

O MAPA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO DOS CUIDADOS DE SAÚDE Da ZÂMBIA 
IDENTIFICOU PEÇAS-CHAVE E FLUXOS DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES

EXEMPLO: O MAPA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO DOS CUIDADOS DE SAÚDE DA ZÂMBIA

Fonte: Relatório de Avaliação da Zâmbia pela NSCA; Equipa de Análises da Lighthouse 2020

Um exercício de mapeamento da cadeia de abastecimento proporciona uma perspetiva visual dos fluxos e intervenientes-chave de SC.



FASE DO 
PROCESSO

O MAPEAMENTO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO Na ZÂMBIA CONFIRMOU OS PAPÉIS REALIZADOS 
PELOS INTERVENIENTES NA CADEIA DE ABASTECIMENTO DOS CUIDADOS DE SAÚDE

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020 e Entrevistas 2020; Relatório de Avaliação da Zâmbia 2018

Interveniente Papel dos Intervenientes na Cadeia de Abastecimento – Zâmbia

Governo da Zâmbia (MOH, 
ZAMRA)

O Governo da Zâmbia, através do MoH, fornece aproximadamente 60% de todos os serviços e produtos de cuidados de 
saúde na Zâmbia. O ZAMRA é a autoridade reguladora para a Indústria da Saúde no país. O mandato de planeamento e a 
previsão de aquisições e procura é com o MoH. 

Lojas Médicas Centrais (MSL) As Lojas Médicas Centrais (MSL) são uma instituição autónoma paraestatal. A maioria dos medicamentos e materiais 
médicos na Zâmbia são recebidos, armazenados e distribuídos pela MSL – ocorrendo a transição para a Agência de 
Materiais Médicos e Medicamentos da Zâmbia (ZAMMSA) que irá ser responsável pela aquisição, procura / fornecimento, 
previsão e planeamento.

Lojas Médicas Centrais (MSL) A Zâmbia abastece-se de produtos médicos através do fabrico e importação do PS. O PS fornece e realiza a logística interna 
(expedição de mercadorias, desembaraço aduaneiro). Também gere farmácias de retalho e fornece uma terceirização parcial 
à MSL para transporte de mercadorias de armazéns regionais para as + de 7000 instalações de saúde (Distribuição de Última 
Milha). 

Organizações Religiosas (Sector 
Privado) 

A CHAZ é uma organização religiosa e privada que adquire, armazena e distribui as suas próprias mercadorias médicas para 
as Instituições de Saúde da Igreja na sua associação. Fornece uma estimativa total de 40% de todos os serviços médicos na 
Zâmbia.

Parceiros Cooperativos Parceiros Cooperativos, como por exemplo o CHAI, proporcionam apoio administrativo e mediador para operações de 
cuidados de saúde específicas – eles não proporcionam serviços logísticos dentro do sistema de cadeia de abastecimento.

Parceiros de Desenvolvimento Parceiros de Desenvolvimento como por exemplo a USAID fornecem o financiamento essencial para apoiar a aquisição e as 
iniciativas de projetos. A USAID e o PEPFAR estão ativamente empenhadas em apoiar o MoH na prestação de serviços de 
saúde 

As aquisições são realizadas por três grupos intervenientes-chave – o Ministério da Saúde da Zâmbia (MoH), Associação de Saúde 
da Igreja da Zâmbia (CHAZ), e Doadores.



FASE DO 
PROCESSO

A REVISÃO “AS IS” DA CADEIA DE ABASTECIMENTO DOS CUIDADOS DE SAÚDE DA 
ZÂMBIA REVELOU TERCEIRIZAÇÃO EM QUATRO ÁREAS FUNCIONAIS

Fonte: Relatório de Avaliação do Zâmbia pela NSCA 2018; Equipa de Análises da Lighthouse 2020 e Entrevistas 
2020

Área Funcional Zambia Revisão no País – Zâmbia Terceirização 
(Sim/Não)

Fabrcante/Fornecedor • A cadeia de abastecimento da Zâmbia abastece-se de produtos médicos
através do fabrico e importação pelo sector privado.

Sim

Logística de receção -
expedição de 
mercadorias/desembaraço 
aduaneiro

• Unidades especializadas dentro do MoH Sim

Qualidade e farmacovigilância • A ZAMRA é responsável pela Farmacovigilância e Registo de Medicamentos Não

Previsão e planeamento de 
abastecimento

• O MoH executa as funções de planeamento de abastecimento. A CHAZ e os
Hospitais do GVNMP também executam previsões mais abaixo da cadeia de
abastecimento.

Não

Aquisição • O MoH, CHAZ, os parceiros de desenvolvimento(USAID, CHAI, O Fundo
Global) adquirem mercadorias médicas –controlados pelo MoH.

• MSL para controlo de aquisições após a transição para a ZAMMSA

Não

Armazenamento e 
Conservação

• A MSL gere e controla armazéns centrais (5) e centros regionais (7). Locação
de instalações em 2 centros regionais remotos (terceirizados por
organizações religiosas). CHAZ realiza o seu próprio armazenamento e
distribuição.

Sim

Distribuição • MSL: Controla a distribuição através de centros e DHO’s. Terceiriza o
transporte através de armazéns centrais e centros.

Sim

Gestão de Resíduos • Executado pelo MoH/ZAMRA e MSL Não



FASE DO 
PROCESSO

UM GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO E WORKSHOP PARA CONTRUIR UM MAPA DE 
UMA CADEIA DE ABASTECIMENTO

PROCESSO DE WORKSHOP PARA DESENVOLVER UM MAPA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

Fonte: Adaptado de Kathleen Bartram, Elizabeth Kelly e Melissa Levenger. 2015. Guia de Utilizador da 
Avaliação Nacional da Cadeia de Abastecimento . Arlington, Va. Gestão de Sistemas de Cadeia de 
Abastecimento; Análise da Equipa da Lighthouse 2020.

Passo 1:
Trabalho de Grupo

(aproximadamente 1 hora)

Passo 2: 
Apresentações e Discussão 

Plenária
(20-30 minutos por gr)

Passo 3 (Opcional): 
Exercício de Análise RACI e SWOT 

Consultar o guia detalhado do workshop e a abordagem pormenorizada



FASE DO 
PROCESSO

O PASSO 1 TEM GRUPOS A TRABALHAR PARA DESENVOLVER UM ESBOÇO DO 
MAPA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO DOS CUIDADOS DE SAÚDE

PASSO 1: DESENVOLVER O MAPA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA

Fonte: Adaptado de Kathleen Bartram, Elizabeth Kelly e Melissa Levenger. 2015. Guia de Utilizador da 
Avaliação Nacional da Cadeia de Abastecimento . Arlington, Va. Gestão de Sistemas de Cadeia de 
Abastecimento; Equipa de Análises da Lighthouse 2020.

Dividir os participantes em grupos de 4-6 pessoas, cada grupo deve:

• Identificar os níveis da cadeia de abastecimento de saúde pública e as entidades 
inseridas na mesma.

• Identificar que entidade ou entidades são responsáveis pelas áreas-chave 
funcionais

• Desenhar o fluxo de produtos e informação entre entidades. Notar como os 
produtos são transportados, quem transporta os produtos, como e quando a 
informação é partilhada (incluindo tipos de relatórios e sistemas logísticos)

• Indicar se as instalações de saúde encomendam produtos a partir de armazéns 
intermediários ou centrais utilizando um sistema de "puxar" baseado na 
procura, ou se os fornecedores simplesmente "empurram" produtos para as 
instalações de saúde 

• Identificar processos de supervisão e monitorização
• Identificar fluxos de financiamento e ciclos orçamentais
• Fazer uma lista das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) no 

âmbito da cadeia de abastecimento atual
• Discutir políticas atuais que têm impacto na cadeia de abastecimento de saúde.

Passo 1:
Trabalho de Grupo

(aproximadamente 1 hora)



FASE DO 
PROCESSO

O PASSO 2 INCLUI O FEEDBACK DO GRUPO, DEBATE E CONSOLIDAÇÃO DE 
DE CONHECIMENTOS

PASSO 2: CONSOLIDAR OS RESULTADOS DO MAPEAMENTO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 
DE SAÚDE PÚBLICA

Fonte: Adaptado de Kathleen Bartram, Elizabeth Kelly e Melissa Levenger. 2015. Guia de Utilizador da 
Avaliação Nacional da Cadeia de Abastecimento . Arlington, Va. Gestão de Sistemas de Cadeia de 
Abastecimento; Equipa de Análises da Lighthouse 2020.

Designar um anotador (diferente do mediador de formação) e o mediador revê as 
diretrizes de apresentação com os Grupos: 
• Os membros do grupo apresentam os eus mapas de cadeias de abastecimento e

análises SWOT.
• O mediador encoraja questões, feedback e comentários da sala
• Estimular uma discussão plenária e uma revisão colaborativa dos mapas da

cadeia de abastecimento de saúde pública em direção ao resultado desejado –
um mapa da cadeia de abastecimento de saúde pública que é apoiado por todos
os intervenientes.

• O mediador termina a sessão ao sumarizar os pontos-chave e abordando
questões pendentes para chegar a um consenso entre os participantes

O mediador ouve, toma notas, recolhe os esboços de mapas e documentos 
relacionados produzidos durante o workshop; capturando dados relevantes do 
workshop de mapeamento da cadeia de abastecimento.

Passo 2: 
Apresentações e Discussão 

Plenária
(20-30 minutos por gr)



FASE DO 
PROCESSO

O PASSO 3 É UMA ANÁLISE MAIS PROFUNDA DOS PAPÉIS, 
RESPONSABILIDADES E DA SWOT DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

PASSO 3: ANÁLISE PROFUNDA DO MAPA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Fonte: Adaptado de Kathleen Bartram, Elizabeth Kelly e Melissa Levenger. 2015. Guia de Utilizador da 
Avaliação Nacional da Cadeia de Abastecimento . Arlington, Va. Gestão de Sistemas de Cadeia de 
Abastecimento; Análise de Análises da Lighthouse 2020.

O workshop de mapeamento consegue incorporar atividades que complementam o 
exercício da recolha de dados em campo como a utilização das Análises RACI e SWOT, 
com o objetivo de maximizar o benefício de juntar estes intervenientes da cadeia de 
abastecimento.
• O RACI (Responsável, Autoridade, Consultado e Informado)
• Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças

O objetivo é aproveitar o conhecimento da cadeia de abastecimento e dos peritos em 
saúde pública para:

1. Clarificar a distribuição dos papéis e responsabilidades dentro das áreas 
técnicas.

2. Identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro/de/para/por 
a cadeia de abastecimento de saúde do país

Este exercício é melhor conduzido quando se divide os participantes em grupos

Passo 3 (Opcional): 
Exercício de Análise RACI e 

SWOT



FERRAMENTA DE APOIO PARA 
AVALIAÇÃO 2: MAPEAMENTO 
GEOGRÁFICO



FASE DO 
PROCESSO

O MAPEAMENTO GEOGRÁFICO IDENTIFICA E LOCALIZA SÍTIOS-CHAVE DE SAÚDE PARA UMA 
MELHOR VISUALIZAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO EM TERMOS DE DE ABASTECIMENTO 

Fonte: ARC (2020)

Introdução ao Mapeamento Geográfico:

• Uma pesquisa de mapeamento geográfico é a
comparação de informação tendo em conta a
distribuição espacial de instalações de saúde e
outros sítios-chave.

• Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é
uma ferramenta de software que pode ser
utilizada para analisar, gerir e ver dados
geográficos

• O SIG pode viabilizar a tomada de decisões
através da sobreposição de métricas relevantes,
tais como a propagação do fardo da doença e a
distribuição espacial das instalações de saúde,
para permitir a tomada de decisões estratégicas
através da apresentação visual de dados.

• O mapeamento espacial dos dados pode ser
utilizado como uma ferramenta intrínseca para
melhorar a distribuição interna de medicamentos
no país aos pacientes e instalações.

Benefícios de Utilizar um Sistema de Informação Geográfica (SIG):

• Melhoria da visualização da cadeia de abastecimento e tomada de decisão
através da disponibilidade de perspetivas detalhadas.

• Identificação de lacunas ou funções onde a terceirização pudesse ser
benéfica

• Reduzir custos e aumentar eficiências particularmente no planeamento
logístico, gestão da frota e horários de manutenção.

• Melhoria na manutenção de relatórios através do registo de sítios-chave e
os seus dados importantes (localização, tipo de instalação, etc.)

• Habilidade de geocodificar e dar coordenadas com precisão para
instalações de saúde com baixa taxa de rotatividade

• Aborda grandes desafios para países e geografias menos formais com
infraestruturas rodoviárias e/ou falta de coordenadas

• Cria a capacidade de  cruzar bases de dados dentro do Governo, e.g.
dados do SIG; dados do Departamento de Saúde.

O Mapeamento Geográfico assiste em identificar áreas onde a terceirização poderia ter um papel importante a apoiar as 
funções da cadeia de abastecimento e priorizar a atribuição de recursos no sistema de saúde em geral.



FASE DO 
PROCESSO

EXISTEM TRÊS OPÇÕES POSSÍVEIS PARA O PROCESSO DE MAPEAMENTO 
GEOGRÁFICO

POSSÍVEIS ABORDAGENS PARA UMA PESQUISA DE MAPEAMENTO GEOGRÁFICO

• Realizar todo o exercício de 
mapeamento geográfico com as 
partes do setor público sem o 
envolvimento de parceiros 
externos.

• Esta abordagem é utilizada quando 
a experiência e competência 
residem internamente (i.e. setor 
público tem um Departamento de 
SIG bem capacitado para executar 
o exercício completo do 
mapeamento geográfico – níveis 
elevados de GPS e precisão de 
instalações/base de dados

• O MoH executa partes do exercício 
de mapeamento geográfico com os 
recursos do setor público

• Outros papéis/funções do exercício 
de mapeamento geográfico são 
terceirizados e.g. desenvolvimento 
de diretrizes de pesquisa ou a 
contratação de um consultor do 
setor privado

• Esta abordagem pode ser aplicada 
quando se deseja construir 
internamente a capacidade e 
sustentabilidade da precisão da 
base de dados

• Contratar uma entidade externa 
para realizar a totalidade dos 
exercícios de mapeamento 
geográfico num acordo de 
terceirização total, sem 
envolvimento limitado com 
entidades do setor público.

• Esta abordagem pode ser utilizada 
para uma iniciativa única que não 
requer desenvolvimento de 
capacidades internas.

1. Realizar Internamente 2. Cooperar com Parceiros 
Externos

3. Terceirizar o Mapeamento 
Geográfico

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020.



FASE DO 
PROCESSO

Passo 1: Desenvolver 
Ferramentas de Pesquisa

Passo 2: Formação e 
Pesquisa Realizadas

Passo 3: Captura de Dados e 
Controlo de Qualidade

Passo 4: Análise de Dados e 
Relatório

Estabelecer objetivos de pesquisar, 
desenvolver o sumário e o plano de 
trabalho
• Revisões das bases de dados (SIG 

Instalações de Saúde, Pacientes)
• Recolha de dados, segurança de 

dados e verificações de qualidade, 
registo e carregamento de bases de 
dados

• Desenvolvimento personalizado da 
Aplicação; Construir o questionário 
de inquérito 

• Identificadores dos níveis de 
instalações e.g. Hospital, Clínica

• Identificadores de propriedade e.g. 
Governo/Privado

• Identificadores de serviços básicos 
e.g. fornecimento de água, 
eletricidade, receção móvel, 
internet, número de clínicos; tipo de 
estrada

• Fotografia nas instalações; 
coordenadas do SIG

Formação
• Iniciar o workshop de formação 

com os supervisores de campo do 
MoH

• Materiais de formação, vídeos para 
supervisores, equipas de campo.

• Funcionários do MoH formados em 
recolha de dados eletrónicos.

Pesquisa em Campo
• Conduzir uma pesquisa em campo 

por região
• Controlo de qualidade diário e 

ligação à lista de instalações 
principal

• Feedback do controlo de qualidade 
e captação de quaisquer 
instalações extraordinárias

• Relatório da região e assinatura 
pelos supervisores do mapeamento 
geográfico

Data Capture 
• Data captured into the central 

system and downloaded from
server daily

• Data checked for duplicates, blanks, 
incorrect survey entries

• Coordinates checked to ensure
accuracy within a 10-metre range

• Data linked back to master lists –
ensures all facilities and pharmacies
are covered

• Photo of facility taken to ensure
field teams visited correct facility
and facility names/contact details
are correct

• Aplicações de dados espaciais para 
criar visualizações de locais, 
instalações, densidades 

• Dados SIG para informar sobre 
lacunas e oportunidades, por 
exemplo; otimização de rotas, 
remodelação do modelo de 
prestação de serviços de saúde, 
depósito, centros regionais, tomada 
de decisões em armazém 

• Identificar as capacidades da cadeia 
de abastecimento – tais como 
regiões remotas ou mal servidas 
com elevada densidade 
populacional.

• Identificação de mapeamento 
geográfico de áreas onde a 
terceirização poderia ter um 
impacto para melhorar e/ou 
reforçar a cadeia de fornecimento 
dos cuidados de saúde 

QUATRO PASSOS ESSENCIAIS NO PROCESSO DE MAPEAMENTO 
GEOGRÁFICO
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O UGANDA PROPORCIONA UM BOM EXEMPLO PRÁTICO DE UM EXERCÍCIO 
DE MAPEAMENTO GEOGRÁFICO.

MAPEAMENTO GEOGRÁFICO – A PARCERIA DO UGANDA COM O ARC
Contexto e Antecedentes

• O Centro de Pesquisa Africano (ARC), uma equipa técnica de
apoio externo, realizou uma parceria com o Ministério da
Saúde do Uganda para recolher dados precisos de
Mapeamento Geográfico para a análise de modelos
diferenciados de prestação de serviços e ajudar o MoH a
verificar e atualizar o seu Registo de Estabelecimento de
Cuidados de Saúde para todos os estabelecimentos de
saúde

• Os objetivos da ARC, em apoio ao MoH, eram realizar uma
pesquisa nacional de Mapeamento Geográfico em todas as
instalações de cuidados de saúde no Uganda, desenvolver
um Registo de Estabelecimento de Cuidados de Saúde para
instalações de cuidados de saúde e Pontos Alternativos de
Distribuição de Medicamentos, desenvolver diretrizes e uma
abordagem padrão dos dados de Mapeamento Geográfico
no Setor da Saúde e estabelecer lacunas que existem nas
instalações de cuidados de saúde no Mapeamento
Geográfico

Abordagens e Resultados:

• O MoH do Uganda nomeou uma equipa de profissionais de
bioestatística em 15 regiões para realizar o estudo de campo.

• A ARC apoiou o MoH com o desenvolvimento das diretrizes
da pesquisa, desenvolvimento e configuração de uma
Aplicação para telemóvel, instalação do sistema em
servidores e dispositivos do MoH, formação de pessoal do
campo, controlo de qualidade e apoio na resolução de
problemas gerais.

• ´Devido à propriedade da coleção do processo de dados e
ferramentas de pesquisa, o Ministério é capaz de continuar a
atualizar o MFL, assegurando que os dados são mantidos
com precisão e atualizados

• Através da terceirização de funções, o MoH foi capaz de
pesquisar e registar com sucesso mais de 7.100 instalações
de saúde e 1.100 farmácias

O Mapeamento Geográfico permitiu que Governo do Uganda actualizasse e verificasse a sua lista de instalações principais e 
tomasse decisões claras sobre os seus modelos de prestação de serviços de saúde

Fonte: ARC (2020)
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O MOH COOPEROU COM CONSULTORES TÉCNICOS DO SETOR PRIVADO 
EM UGANDA PARA TRAÇAR MAIS DE 7,000 INSTALAÇÕES

Fonte: ARC (2020)

Províncias pesquisadas no Uganda Instalações de Saúde e Farmácias Localizadas Geograficamente

As ferramentas de mapeamento geográfico e os dados do SIG ajuda o setor público a identificar lacunas na 
entrega de serviços, informa o planeamento do setor de saúde, orienta as tomadas de decisões nacionais e 

subnacionais.
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O MAPEAMENTO GEOGRÁFICO FORNECEU PERSPETIVAS VALIOSAS PARA 
A TOMADA DE DECISÃO E GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO NO UGANDA

UMA COMPARAÇÃO DOS DADOS DAS INSTALAÇÕES ANTES E DEPOIS DO INQUÉRITO DE MAPEAMENTO 
GEOGRÁFICO

Fonte: Uganda MoH; ARC GIS Mapeamento.

ANTES DEPOIS

3,694  instalações com coordenadas em MFL 7,277 Unidades de Cuidados de Saúde (HF) recenseadas com coordenadas

Sem coordenadas para farmácias na lista NDA 1,181 farmácias recenseadas com coordenadas

Coordenadas incorretas em MFL Precisão média das coordenadas de 5m (Todas <10m)

Instalações em falta no MFL 1,338 novas instalações recenseadas

Instalações fechadas, em duplicado no MFL 396 fechadas, instalações duplicadas identificadas na lista de 
instalações principais

Dados das instalações incorretos ou desatualizados no MFL Dados das instalações incluindo tipo, propriedade, distrito, sub-
condado e endereço físico verificados/atualizados

Não existiam dados sobre serviços básicos Dados recolhidos sobre eletricidade, água, receção de telefone, tipo de 
estrada etc. 

“O processo de Mapeamento Geográfico, com Assistência Técnica externa do ARC, forneceu uma visão 
significativamente melhor e precisão nos dados”



FERRAMENTA DE APOIO PARA 
AVALIAÇÃO 3: RELATÓRIO E 
DIVULGAÇÃO
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O RELATÓRIO E DIVULGAÇÃO AJUDAM A ASSEGURAR QUE OS RESULTADOS SÃO 
COMUNICADOS DE UMA MANEIRA TRANSPARENTE

DESCRIÇÃO, PROPÓSITO E BENEFÍCIOS DO RELATÓRIO E DIVULGAÇÃO

Fonte: Equipa de Análises da Lighthouse 2020.

Descrição do Relatório e Divulgação:

Quando a Avaliação da Cadeia de Abastecimento de Cuidados de Saúde tiver sido concluída, as pontuações são 
consolidadas num relatório. Estas são então partilhadas com todos os intervenientes entre todas as áreas funcionais 
relevantes da cadeia de abastecimento. Um ambiente de workshop é o fórum ideal para comunicar as descobertas-chave ao 
grupo de direção superior.

O propósito do relatório e divulgação é:

1. Comunicar e distribuir o relatório a todos os 
intervenientes quanto às lacunas e obstáculos de 
abastecimento.

2. Adesão e compra segura no MoH, a cadeia de 
abastecimento e o trabalho interfuncional conforme os 
resultados e descobertas-chave

3. Lições aprendidas a partir do estudo num fórum aberto 
e transparente – forma uma abordagem colaborativa 
para a tomada de decisão

Os benefícios do relatório e divulgação são:

1. Assegura a comunicação formal e pontual das 
avaliações dos resultados com todos os intervenientes

2. Fornece o feedback e descobertas-chave de um modo 
consistente e transparente

3. Prepara a equipa de direção superior quanto às ações 
e/ou próximos passos – o “e então” – com respeito a 
oportunidades e/ou lacunas

4. Determina antecipadamente as áreas funcionais que 
devem ser consideradas para a terceirização ou não 
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FASE 2 DO PROCESSO
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PROCESSOÍNDICE

I. Introdução
II. Questões estratégicas a serem abordadas
III. Quatro etapas essenciais para o quadro de tomada de decisão

1. Revisão da Avaliação Interna ‘No-País’ (Etapa 1 Processo Passo 1) – ‘Como está’
2. Benchmarking Externo (de Cadeias de Abastecimento Internas e de Outros Países)
3. Construção do Caso de Investimento - a Análise de Custo-Benefício
4. A matriz da avaliação do fornecedor para revisões do fornecedor

IV. Estudo de caso do país
i. Uganda (a actualizar)
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O objetivo deste processo é fornecer processos e ferramentas para uma abordagem à tomada de decisão. Uma vez identificada uma oportunidade de melhoria no quadro funcional da cadeia de 
abastecimento, o processo de avaliação é realizado através da revisão de potenciais parceiros de externalização. 
• Fazemos isto utilizando um Quadro de Tomada de Decisão que tem quatro etapas essenciais: (i) Rever os resultados da avaliação no país (da Etapa 1 do Processo ) ii) Benchmarks externos de

cadeias de fornecimento no país e em outros países (iii) Caso de Investimento e Análise Custo-Benefício da Externalização (iv) Matriz de Avaliação de Fornecedores de Alto Nível para analisar os
potenciais fornecedores

• Para esta etapa do processo, necessitará de uma equipa de trabalho multifuncional, incluindo compras, finanças e gestão de logística relevante (para a função identificada de terceirização)

Finalidade e Abordagem 

Decisões e Resultados
Diretrizes e Ferramentas 

de Processo
Lista de Verificação do 

Fim do Projeto
Pontos a Lembrar 

Informação e 
Atividades

• Decidir sobre que área funcional
(ais) são identificados para a 
externalização – considerações
de essenciais versus não
essenciais

• Determine qual a capacidade do
fornecedor para atender a essa
necessidade funcional

• Construa o Caso de
Investimento para informar a 
terceirização

• Considere a integração de tipos
de produtos na cadeia de
suprimentos

Processos e ferramentas para 
desenvolver um quadro de tomada
de decisão
1. Avaliação do país e SWOT (ver

Processo Passo 1: Análise)
2. Benchmarking externo
3. Projetar um modelo de caso de

investimento
4. Matriz de Avaliação de

Fornecedores de Alto Nível -
rever potenciais fornecedores
em quatro critérios-chave

• Resultados dos casos de
investimento comunicados

• Consenso para proceder e
iniciar um RFP para
fornecedores candidatos para a 
externalização

• Iniciar um processo de licitação
transparente que liste os
candidatos a fornecedores bem
perfilados para preparação para 
da Etapa 3 do Processo:
Contrato

• Adesão à legislação em matéria
de contratos públicos

• É fundamental ter uma equipa de
trabalho multifuncional capaz de
desenvolver o Caso de
Investimento

• É importante ter o apoio da 
gerência senior nesta etapa do
processo

• Explorar a oportunidade de
integração entre programas - um 
sistema de cadeia de suprimentos -
pode fortalecer significativamente o
Caso de Investimento

• Determinar as partes
interessadas para iniciaro
Caso de Investimento

• Construir pressupostos,
variáveis financeiras (custos,
benefícios, KPIs)

• Formação de uma equipa de
trabalho multifuncional

• Coligir perfis de fornecedores -
realizar avaliações lado a lado
de alto nível

• Aprovação da direção de topo

Ligação a 
Ferramentas de 

Habilitação

Áreas de foco importantes para este Passo do Processo incluem:
i. Política: Consulte as leis e processos de contratação pública para verificar o que é permitido para revisão de fornecedores
ii. Advocacia e Governo: O resultado do Caso de Investimento é fundamental para tomar uma decisão de terceirização. A participação antecipada da equipa de trabalho

multifuncional e a contribuição da administração de topo garantem a adesão e a credibilidade (à decisão) para manter o apoio ao longo da jornada de terceirização
iii. Pessoas: Avalie as capacidades internas versus terceirizadas. O que os investimentos em pessoas/ competências a proporcionar/ custo em comparação com a

prestação pelo fornecedor e apoio técnico
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4

Externalização Objetivo e 
Atividades da Equipa do Projeto

• Gerir o processo de avaliação
na seleção de parceiros
terceirizados

• Esta etapa do processo requer
a formação de uma equipa de
trabalho multifuncional

Quatro atividades-chave para a 
equipa incluem: 
i) Resultados da avaliação no

país - Como está (Etapa 1 do
Processo)

ii) Rever os parâmetros de
referência externos

iii) Desenvolver um Caso de
Investimento e Análise de
Custo-Benefício para a
Terceirização

iv) Revisão de fornecedor de alto
nível

Departamento ou Conjunto 
de Competências

Necessário para o passo do 
processo (SIM/NÃO) Papel típico Responsabilidades necessárias

Política e Planeamento NÃO Diretor Executivo de 
Planeamento

• N/A

Aquisição SIM Diretor Executivo de 
Compras

• Determina a capacidade do fornecedor de
acordo com a necessidade funcional

• Seleção de fornecedores de listas de seleção

Finanças SIM Gestor Financeiro Sénior • Constrói o caso de investimento e formula a
análise de custo-benefício

Agência de logística SIM Diretor da Loja Médica 
Central 

• Lidera equipa de trabalho de avaliação
• Assina os critérios, funções prioritárias para a

matriz de avaliação de fornecedores

Logística: Cadeia de 
Abastecimento Funcional 

SIM Especialista em atividade 
funcional

• Avalia os resultados no país e benchmarks
externos/estudos de caso

Agência Provincial de Logística NÃO Oficial de Saúde Provincial • N/A

Agência Local de Logística NÃO Oficial de Saúde Distrital • N/A

Departamentos Facilitadores -
Jurídico, Recursos Humanos, 
Tecnologia

• Recursos Humanos
• Tecnologia

Advogado
Diretor de Recursos 
Humanos
Director Tecnologias de 
Informação

• Determina o impacto organizacional do
projecto de externalização

• Fornece entrada para os requisitos de
tecnologia ou opções do fornecedor

Esta projeção de equipa é sugestiva –
outros departamentos poderão 
envolver-se conforme necessário
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CONSULTAR A LEGISLAÇÃO EM MATÉRIA DE CONTRATOS PÚBLICOS É O PONTO DE 
PARTIDA PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELECÇÃO DE FORNECEDORES

Fonte: Jorge Lynch. 2013. Contratos Públicos: Princípios, Categorias e Métodos.Leanpub. Disponível (ebook): 
https://leanpub.com/procurement-principles-categories-and-methods/read

• Revisão das leis e processos de
contratação pública que regem o
processo de terceirização

• Os requisitos e a complexidade variam
por país

• Alinhamento com as regras, processos,
código de conduta e métodos
selecionados previstos na lei

• Isto garante que os processos de
terceirização sejam abertos e
transparentes

1. Economia: As decisões são justificadas com base na melhor relação custo-benefício sustentada pela
necessidade de gerir os recursos públicos com a devida diligência para evitar a fraude e o desperdício

2. Transparência: As informações sobre o processo de externalização são disponibilizadas às partes
interessadas, a menos que se justifique a existência de informações confidenciais, assegurando a
confiança entre as partes interessadas

3. Concorrência aberta e efetiva: Os requisitos de contratação pública são amplamente divulgados, sempre
que possível, para incentivar a concorrência e eliminar preconceitos. Os métodos de contratação não
competitivos só se justificam em determinadas condições

4. Ética e Equidade: O processo de terceirização é conduzido de forma justa e em conformidade com os
padrões éticos; Os contratos são adjudicados de forma objectiva e não preferencial. Os conflitos de
interesses são reconhecidos

5. Prestação de Contas e Relatórios: As partes envolvidas no processo de terceirização são responsáveis por
seus planos, ações e resultados, com relatórios públicos e mecanismos de responsabilização para
permitir o escrutínio externo

Atividades e requisitos aplicáveis
aos contratos públicos pelo

Ministério da Saúde:

Cinco princípios fundamentais que visam adjudicar um contrato rentável com um 
fornecedor qualificado
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DEVEM SER COLOCADAS DUAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS ANTES DE 
INICIAR UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA A EXTERNALIZAÇÃO

QUESTÕES A ABORDAR NO QUE SE REFERE À EXTERNALIZAÇÃO AO LONGO DO QUADRO FUNCIONAL 

1. A externalização de uma área ou
atividade funcional específica irá
reforçar e melhorar o
desempenho global da cadeia de
abastecimento?

2. A externalização demonstrará
melhores resultados em matéria
de saúde e a prestação de
cuidados centrados nos doentes?

• Os processos de previsão e gestão da procura serão melhorados através da
externalização?

• Os serviços da cadeia de fornecimentos podem ser realizados a um custo
reduzido?

• Será possível melhorar a disponibilidade de medicamentos para os doentes
em zonas remotas e rurais?

• Será possível reduzir o desperdício e a caducidade através da
externalização?

• A eficiência de armazenamento e gestão de inventário serão melhoradas?

• As instalações de saúde podem ser descongestionadas, resultando em
melhores cuidados aos pacientes?

• A conceção da rede da cadeia de abastecimento será reforçada através de
uma externalização eficaz?

Planeamento de 
Procura e Oferta

Aquisição

Armazenagem

Transporte

Design de Estratégia
da Cadeia de 
Suprimentos

Questões estratégicas

Nota: As respostas a estas perguntas
serão informadas pela avaliação no-
país (Processo Etapa 1) que define 

onde existem potenciais
oportunidades e/ou lacunas para a 

terceirização (Processo Etapa 2) aqui

Quadro funcional Perguntas típicas do quadro funcional a fazer
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ETAPAS

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020.

• Avaliação da Cadeia de
Abastecimento (Atualização,
Breve Revisão,
Aprofundamento)

• Avaliação Interna - Análise
SWOT

• Concluir a revisão funcional
com resultados
quantificados/qualificados
para cada área funcional e
nível da cadeia de
abastecimento no país

• Lacuna(s) de serviço e área(s)
funcionais identificadas para
a externalização

• Desenvolver um caso de
investimento e de tomada de
decisões para a
externalização versus a
internalização)

• Análise de Custo-Benefício -
custos totais, incluindo a
identificação de variáveis não
bancárias

• KPI ou atributos de
desempenho aplicados
(confiabilidade, capacidade
de resposta, agilidade, custo,
ativos)

• Avaliação de riscos e sua
revisão no que respeita à
externalização

• Especificação completa dos
serviços requeridos

• Desenvolver lista de
potenciais candidatos para
avaliações lado a lado - a
Matriz de Avaliação do
Fornecedor

• Lista reduzida de
Candidatos a Fornecedor

• Preparar documentos RFP
para preparação para da
Fase 3 do Processo:
Contrato

• Análises de boas práticas de
desempenho prestados
através da externalização -
no país e em áreas funcionais
específicas

• Revisão e estudos de caso de
outros países nas áreas
funcionais específicas

• Consolidar os dados da
etapa 1 e da etapa 2

• Determinar o que parece
bom

1. Avaliação da cadeia de
abastecimento no país
(etapa 1 do processo)

4. Matriz de avaliação de
fornecedores de alto nível

3. Investimento
Modelo de caso

2. Parâmetros de referência
externos - Análise das boas

práticas



ETAPA 1: AVALIAÇÃO DA CADEIA 
DE ABASTECIMENTO NO PAÍS 
(FASE 1 DO PROCESSO)
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UMA AVALIAÇÃO NO PAÍS E A ANÁLISE SWOT FORNECEM UMA VISÃO DE BASE DAS LACUNAS 
DA CADEIA DE FORNECIMENTO E OPORTUNIDADES DE TERCEIRIZAÇÃO 

2. Analisar os pontos fortes e fracos da organização em relação ao seu
desempenho em relação às suas atribuições e objectivos em matéria de
cadeia de abastecimento. Que capacidade existe para melhorar o
desempenho? Que oportunidades e/ou ameaças existem para manter os
serviços internos versus a consideração pela terceirização?

1. Avaliação da cadeia de
abastecimento no país

1. Avaliação da cadeia de
suprimentos (abordagem de
atualização, revisão breve,
abordagem profunda) – Etapa 1 do
Processo

2. Avaliação Interna/Externa - Análise
SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos,
Oportunidades, Ameaças)

3. Lacunas de Serviços Identificadas -
Lacunas de Área Funcional e
Oportunidades de Terceirização

1. A revisão funcional é completada com resultados
quantificados/qualificados, capturados e revistos para cada área funcional,
geografia e/ou nível da cadeia de abastecimento - quais as funções que
estão a ser sub-executadas e que exigem uma análise mais aprofundada?

Avaliação da Cadeia de Suprimentos e Análise SWOT - Implicações e 
Resultados esperados

SC funcionais/Pontuações KPI 

SWOT Analysis*

* Nota: Consultar o Guia do Processo de Análise SWOT nas Páginas 10,11

3. Os contributos da avaliação da cadeia de abastecimento, da análise SWOT
organizacional e das pontuações de KPI funcionais são então utilizados para
determinar quais as lacunas funcionais existentes e quais os domínios com 
potencial de externalização
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA A TERCEIRIZAÇÃO DEVE USAR OS RESULTADOS
DA FERRAMENTA DE ANÁLISE SWOT PARA APOIAR A TOMADA DE DECISÃO

Para um guia do processo mais pormenorizado sobre a análise SWOT, consultar o guia da UNICEF disponível no 
seguinte endereço: https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/SWOT_and_PESTEL_production.pdf

• A SWOT, que se refere a pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e
ameaças, é uma ferramenta organizacional amplamente utilizada.

• O processo de avaliação da externalização deve basear-se nos pontos
fortes existentes, melhorar as deficiências da organização e tirar partido
das oportunidades e planear formas de atenuar as ameaças

• A SWOT ajuda a identificar influências positivas e negativas que estão sob
controle da organização (pontos fortes e fracos) ou além do seu controle
(oportunidades e ameaças)

• A maioria das análises SWOT começa com os fatores internos, no
entanto, recomenda-se primeiro examinar os fatores externos -
oportunidades e ameaças - e, em seguida, avançar para os internos.

• Isso ajuda a manter um foco mais forte nos resultados, e ajuda a
identificar quais ameaças são ameaças críticas (i.e. aquelas que são
agravadas por fraquezas correspondentes) e quais oportunidades são
promissoras (i.e. aquelas que são compensadas por pontos fortes
correspondentes)

Quadro de análise SWOT (UNICEF) Comentários e Aplicação
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ANÁLISE SWOT 

Fonte: Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). SWOT and PESTEL, available: 
https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/SWOT_and_PESTEL_production.pdf

Pontos fortes
Os pontos fortes são internos à organização. Eles incluem qualquer tipo de 
recursos ou recursos que a organização tem (e potencialmente qualquer
parceiro ou partes interessadas envolvidas). Os exemplos incluem:
• Política: poder, influência, conectividade
• Recursos económicos ou financeiros; Vantagens de custo/competitividade
• Activos de capital, infra-estruturas e equipamento
• Aptidões, experiência, conhecimentos (incluindo académicos ou teóricos e 

conhecimentos práticos ou aplicados)
• Dados, especialmente se for único ou difícil de replicar
• Vantagens comparativas em sistemas, processos, padrões de qualidade
• Vantagens geográficas

Fraquezas
À semelhança dos pontos fortes, os pontos fracos são factores internos da 
organização (ou parceria) que prejudicariam o projecto/iniciativa. Exemplos
incluem:
• Lacunas existentes em termos de capacidades ou recursos na(s) organização(ões) 

de execução. Insuficiências que surtirão efeitos no futuro, p. ex., partida de 
pessoal-chave, caducidade de fundos, etc.

• Vulnerabilidades conhecidas: o que a organização não faz bem - cada organização
tem tais vulnerabilidades para informar o processo de planeamento

• Outras prioridades concorrentes (que podem ser atividades principais), pressões e 
prazos impostos internamente que prejudicam a capacidade disponível

Oportunidades
Oportunidades são fatores externos. Encontram-se no contexto operacional
em que o projecto, a iniciativa ou a decisão serão implementados. Exemplos
incluem: 
• Relações ou parcerias que podem ser aplicadas ou utilizadas
• Novas informações que se tornaram disponíveis
• Práticas adotadas por outras organizações/agentes para enfrentar desafios

semelhantes, que sugerem oportunidades
• Fontes de financiamento potenciais; ganhos de eficiência resultantes da 

reafectação de recursos
• Eventos ou tendências que oferecem oportunidades: Políticas (políticas

governamentais), económicas (prosperidade crescente), sociais (mudança
comportamental ou demográfica), tecnológicas (inovações)

Ameaças
Como oportunidades, as ameaças são fatores externos no contexto
operacional do projeto, iniciativa ou decisão. Exemplos incluem:
• Eventos ou tendências que possam ameaçar o projeto/iniciativa ou colocar o 

progresso em risco: Político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal
• Riscos e desvantagens que podem ser incorridos: riscos para o pessoal e/ou

parceiros, para as populações, risco de reputação, risco financeiro, risco político, 
custos, responsabilidades adicionais, etc. 

• Tempo, incluindo prazos, prazos irrealistas
• Outros intervenientes (concorrência prejudicial, interesses contrários)
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FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS DESFAVORÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE OBJECTIVOS



ETAPA 2: BENCHMARK EXTERNO -
ANÁLISE DE BOAS PRÁTICAS



FASE DO 
PROCESSO

REVISÕES CUIDADOSAS DE BOAS PRÁTICAS EXTERNAS APOIAM A DETERMINAÇÃO “DO QUE 
PARECE BOM” NA CADEIA DE ABASTECIMENTO

2. Benchmarks externos -
análise de boas práticas

1. Boas práticas de
avaliação de
desempenho: no-país

2. Revisões e estudos de
caso nas áreas
funcionais relevantes de
outros países

3. Consolidar
conhecimentos de
avaliações internas e
externas para
determinar “como
parece o que é bom”

Conhecimentos e aprendizagens reunidos

1. As análises dos desempenhos dos fornecedores
externos que operam no país proporcionam um
contexto operacional das capacidades funcionais
que podem ter potencial para externalização

3. As lições aprendidas e consolidadas com dos
fornecedores nacionais e de outros países
proporcionam uma revisão de benchmarking das
“boas práticas”, com comparações feitas com o
desempenho actual da cadeia de abastecimento
interna

2. Estudos de casos de países externos de outros
países avaliados para fornecer informações sobre a
externalização eficaz - benchmarks das boas
práticas de externalização em áreas funcionais da
cadeia de abastecimento

Boas práticas do setor privado no país

Estudos de Caso - Outros Países



FASE DO 
PROCESSO

DEVEM SER REEXAMINADOS DOIS CONJUNTOS DE QUESTÕES ANTES DA 
CONTINUAÇÃO DO PROCESSO 

LISTA DE CONTROLO DAS QUESTÕES A REVER

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020

Perguntas do Processo de Benchmarking Externo

Existe consenso entre as funções de alta administração para levar adiante a iniciativa de rever as opções
de terceirização dentro da cadeia de fornecimento de saúde? 

1. As tabelas de desempenho funcionais e os
resultados foram revistos no país
(Mapeamento SC, Modelos de Maturidade,
Análise KPI)?

2. Quais são as áreas funcionais onde as
práticas de cadeia de suprimentos do Moh
podem ser melhoradas?

3. Foi realizada uma análise SWOT?
4. Quais são as áreas e atividades funcionais

que são ‘essenciais' (p. ex., aquisição,
planeamento da procura) para o Ministério
da Saúde e o que são ‘não-essenciais' (p. ex.,
armazenagem, transporte)?

1. Onde foram observadas as boas práticas de
externalização da cadeia de abastecimento no
país e noutros sectores não relacionados com a
saúde?

2. Onde foram observadas as boas práticas de
externalização da cadeia de abastecimento
noutros países que podem informar as boas
práticas?

3. Quais foram as lições e conhecimentos obtidos
desses estudos de caso?

4. Quais foram as principais conclusões a aplicar à
iniciativa de externalização?

Perguntas da Avaliação Interna (no País)



ETAPA 3: MODELO DE CASO DE 
INVESTIMENTO



FASE DO 
PROCESSO

O CASO DE INVESTIMENTO CONSIDERA O CUSTO OPERACIONAL DA CADEIA DE 
ABASTECIMENTO “DE COMO SE ESTÁ” ANTES DE REALIZAR UMA ANÁLISE COMPLETA DE 
CUSTO-BENEFÍCIO

3. Modelo do Caso de
Investimento

1. Enquadramento do caso de
investimento

2. Análise de custo-benefício
• Custos totais
• Variáveis Não-Custo

3. KPIs alinhados com os
Objetivos do País

4. Avaliação de risco

5. Decisão de externalizar ou
manter internamente

SIM/NÃO 

1. Criar o quadro do caso de investimento para a
externalização versus a manutenção interna - a árvore de
decisão é uma ferramenta útil.

3. Determinar os atributos de desempenho e selecionar os
KPIs. Garantir que os KPIs se alinham com os objetivos
estratégicos da cadeia de fornecimento do país/Moh
(confiabilidade, capacidade de resposta, agilidade, custo,
ativos). Estes irão orientar a seleção de fornecedores.

2. Completar uma análise custo-benefício que determine e
identifique todos os custos operacionais internos em
comparação com os custos de externalização. Devem ser
tomados em consideração os factores não-custo que
informam a decisão de apresentar um resumo dos custos
totais.

4. Considerações chave relativas aos riscos associados à
externalização.

Abordagem e Atividades Realizadas

Atributos de desempenho e estratégia

5. Fazer a Escolha - manter internamente ou explorar uma
avaliação do fornecedor externalizado.

Análise da árvore de decisão



FASE DO 
PROCESSO

CINCO FATORES DEVEM SER CONSIDERADOS PARA DESENVOLVER UM 
CASO DE INVESTIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO CONVINCENTE

FATOR DESCRIÇÃO RELEVÂNCIA PARA A EXTERNALIZAÇÃO 

1. Análise de cenários A investigação deve ser conduzida, os pressupostos, os custos e 
os benefícios previstos de um projecto devem ser claramente 
definidos e as variações e/ou a incerteza devem ser tidas em 
conta. 

No que diz respeito a uma opção de terceirização, é importante ter 
intervalos de custo-benefício para a revisão pela gerência sénior que 
incluem resultados de caso ‘baixo’, ‘médio’ e ‘o melhor’

2. Definir claramente e 
associar cada benefício 

A não ligação de uma característica do projeto a um efeito 
operacional específico pode potencialmente enfraquecer o caso

Se uma solução terceirizada tem o potencial de aumentar o 
desempenho, fundamental para vincular isso diretamente à melhoria 
operacional de um fornecedor na cadeia de suprimentos (ex. melhor 
vigilância da frota, treinamento focado de profissionais de saúde, 
menores custos operacionais)

3. Identificar claramente os 
KPI (impacto no fornecedor) 

O KPI é o fator que demonstra o impacto resultante do projeto 
potencial. Se o KPI não estiver claramente definido, a direção de 
topo não terá capacidade para atribuir o benefício ou medir o 
seu progresso através do projeto

Se um KPI não for claro desde o início, e não for medido em relação aos 
benefícios previstos, ele será perdido (p. ex., aumento da disponibilidade 
de vacinas através da melhor distribuição do ultimo quilómetro e 
otimização da rota por um PSP) - deve ser atribuído diretamente ao 
desempenho do fornecedor

4. Avaliar os riscos e os 
elementos não-custos

O risco de fazer o projeto deve ser considerado no caso do 
investimento e no processo de tomada de decisão 
Da mesma forma, o risco de ‘não se investor’ ou de ‘não se fazer
nada’ é muitas vezes exagerado - o impacto de não investir deve 
ser considerado 

No caso de terceirização, o risco para Moh pode incluir perdas de 
emprego e controle reduzido de ativos, mas os benefícios podem 
resultar numa melhoria significativa na disponibilidade de vacinas e 
adesão do paciente, por exemplo - note todos os riscos e benefícios e 
considerações não-custo

5. Alinhar por objectivos 
estratégicos 

Um bom caso de investimento justifica uma iniciativa ou solução 
específica que resulta frequentemente num retorno positivo. 

Para que um potencial projeto de terceirização seja considerado viável 
por um executivo de tomada de decisão, ele deve-se alinhar aos 
objetivos de saúde - garantir que o caso de investimento demonstra
intenção estratégica



FASE DO 
PROCESSO

A DECISÃO DE TERCEIRIZAR É INFORMADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM 
RELAÇÃO A FUNÇÕES ESSENCIAIS VERSUS FUNÇÕES NÃO ESSENCIAIS 

• As principais funções da cadeia de 
abastecimento são descritas como
os serviços e/ou actividades
essenciais e estratégicos
necessários para atingir a missão
e/ou os objectivos da organização

• Estas incluem funções centrais
para o Ministério da Saúde, tais
como planeamento, previsão e 
quantificação, aquisições, 
orçamentação

• Se o Ministério da Saúde
considerar que a função não é
essencial, manterá um papel de 
supervisão

• Moh raramente terceiriza funções centrais, a menos que feito
internamente para a Loja Médica Central como uma organização
estatutária sob o MoH

• Funções técnicas da cadeia de suprimentos, como logística de entrada, 
gestão de stock, armazenagem, transporte são frequentemente
consideradas menos estratégicas para o MoH e podem ser terceirizadas

• Determinar os critérios e as escolhas para o que é uma atividade de cadeia
de abastecimento principal vs não-principal irá variar de país para país

Definindo Funções de Cadeia de 
Fornecimento Essenciais versus 

Não Essenciais

Funcional
Contexto-Quadro

3 Orientações sobre funções essenciais versus funções não
essenciais

Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Lighthouse Team Analysis 2020.

Planeamento de 
Procura e Oferta

Aquisição

Armazenagem

Transporte

Design de Estratégia
da Cadeia de 
Suprimentos



FASE DO 
PROCESSO

UMA VEZ EFETUADA UMA DETERMINAÇÃO FUNCIONAL (ESSENCIAL VS 
SECUNDÁRIO), É DESENVOLVIDO O CASO DE BENEFÍCIOS PARA A EXTERNALIZAÇÃO

GUIDE PRATIQUE POUR PRENDRE UNE DÉCISION D'EXTERNALISATION DANS LE CADRE FONCTIONNEL 

GUIA PRÁTICO PARA TOMAR UMA DECISÃO DE EXTERNALIZAÇÃO NO QUADRO FUNCIONAL 

Área funcional 

Pontuação KPI 
(Avaliação do 

aprovisionamento 
- fase 1 do
processo)

A Área Funcional é 
Essencial (para 

Moh)?
Perguntas a serem feitas? Resposta (s) Próximos Passos

Aquisição 78% Esssencial o N/A • N/A o Desenvolver atividades dentro do MoH
para aumentar o desempenho para > 85%

Empresas de 
Transporte

N/A Secundário o O sector privado dispõe de recursos para
desempenhar esta função?

o Existe uma oportunidade para que um parceiro do
setor privado possa desempenhar essa função de
forma mais eficaz?

o Qual é o caso de custos e benefícios da cadeia de
suprimentos para entregar essa função a um parceiro
do setor privado?

ü Sim

ü Sim

• Requer
Análise

o Desenvolver a avaliação lado a lado de
potenciais fornecedores - revisão inicial de
empresas do setor privado no país

o Avaliar as boas práticas do sector privado
das empresas de transporte de
mercadorias que operam noutros países

o Desenvolver um Quadro de Projeto
o Preparar um caso de investimento para

revisão dentro Moh e Ministério das
Finanças

Sistemas de 
Informação de 
Gestão Logística 

57% Secundário o O MoH tem os recursos para melhorar a visibilidade
dos seus sistemas internos de gestão de dados,
planeamento e relatórios?

o Existe uma oportunidade de que o setor privado
possa fazer parcerias com o MoH para fornecer um
sistema com melhor visibilidade de dados e eficácia de
relatórios?

o Qual a análise de custos e benefícios da cadeia de
fornecedor para entregar esses sistemas com um
parceiro do setor privado?

ü Não

ü Sim

ü Sim

• Requer
Análise

o Desenvolver avaliação lado a lado dos
candidatos VAN - revisão inicial dos vários
sistemas, fornecedores e as suas
capacidades relativas/ eficácia e
adequação

o Avaliar boas práticas de outros países,
indicadores de desempenho anteriores

o Desenvolver um Quadro de Projeto
o Preparar um caso de investimento para

revisão nos Ministérios da Saúde e das
Finanças



FASE DO 
PROCESSO

UMA VEZ EFECTUADA UMA DETERMINAÇÃO FUNCIONAL (ESSENCIAL VS SECUNDÁRIO), É
DESENVOLVIDO O CENÁRIO DE BENEFÍCIOS PARA A EXTERNALIZAÇÃO

GUIDE PRATIQUE POUR PRENDRE UNE DÉCISION D'EXTERNALISATION DANS LE CADRE FONCTIONNEL 

GUIA PRÁTICO PARA TOMAR UMA DECISÃO DE EXTERNALIZAÇÃO NO QUADRO FUNCIONAL 

Área funcional 

Pontuação KPI 
(da fase 1 da 
avaliação do 

aprovisionamento
) 

A Área Funcional
é Essencial (para 

Moh)?

Perguntas a serem feitas? Resposta 
(s)

Próximas Etapas

Armazenagem 86% @ Nível 
Central 
66% @ Nível 
Provincial
29% @ Nível 
Regional 

Essencial
Secundário 
Secundário 

o A nível provincial, o sector privado dispõe de
recursos para desempenhar esta função?

o A nível regional, o sector privado dispõe de recursos
para desempenhar esta função?

o Existe uma oportunidade para que o sector privado
possa desempenhar esta função de forma mais
eficaz?

o Qual é a análise de custos e benefícios da cadeia de
abastecimento para entregá-la ao setor privado?

• Não

ü Sim,
Depósitos
Regionais

ü Sim, Só
Depósitos
Regionais

• Requer
Análise

o Manter o armazenamento Provincial
interno e sustentar a capacidade

o Desenvolver avaliações lado a lado dos
fornecedores de armazéns regionais

o Avaliar as boas práticas do setor privado
de outros países

o Desenvolver um Quadro de Projeto -
potencialmente desenvolver uma prova
de conceito

o Preparar um caso de investimento para
revisão nos Ministérios da Saúde e das
Finanças

Distribuição do 
Último
Quilómetro
(LMD) 

82% nas 
províncias 1-3 
56% nas 
províncias 4, 5
32% nas 
Províncias 6, 7, 8, 
9

Secundário
Secundário
Secundário

o Não exigido nas Províncias 1-3
o O setor privado tem os recursos nas províncias 4-9

para realizar a distribuição do último quilómetro
para instalações de saúde +5000?

o Existe uma oportunidade para o sector privado
desempenhar esta função de forma mais eficaz?

o Qual é a análise de custos e benefícios da cadeia de
suprimentos para entregá-la ao setor privado?

• N/A
ü Sim

ü Sim

• Requer
Análise

o Manter internamente a  distribuição do
último quilómetro nas províncias 1-3 e
sustentar a capacidade

o Desenvolver avaliações lado a lado dos
parceiros de transporte

o Avaliar as boas práticas do setor privado
de outros países para construir uma
visão do que parece bom

o Desenvolver uma Quadro de Projeto
o Preparar um caso de investimento para

revisão no Moh e Ministério das
Finanças



ETAPA 4: MATRIZ DE AVALIAÇÃO 
DE FORNECEDORES DE ALTO 
NÍVEL



FASE DO 
PROCESSO

A SELEÇÃO DE FORNECEDORES USA UMA MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES PARA 
REALIZAR REVISÕES INICIAIS DOS RECURSOS DO GRUPO DE FORNECEDORES 

GUIA DE PROCESSO

4. Matriz de avaliação
do fornecedor

1. Escopo detalhado da 
especificação dos serviços
requeridos

2. Determinar os critérios de 
seleção e preparar uma
avaliação de alto nível de 
fornecedores disponíveis e 
interessados no país

3. Iniciar uma revisão dos 
potenciais fornecedores
em relação a uma matriz
inicial, simplificada e de 
alto nível de avaliação dos 
fornecedores

1. Elaborar uma lista de fornecedores potenciais - explorar
o interesse do grupo de fornecedores. Se nenhum
candidato local, considerar procurar opções fora do país

3. Desenvolver uma matriz de avaliação de fornecedores de 
alto nível para facilitar o processo de selecção inicial. 
Incorporar capacidade de nível de serviço, especialização
técnica, estabilidade financeira, cobertura geográfica e custo
estimado

2. Elaborar um conjunto inicial de especificações dos 
serviços e requisitos no domínio funcional/actividade a 
externalizar

4. Lista de fornecedores elaborada em conformidade com 
legislação estrita em matéria de contratos públicos. Isso
fornece preparação para a emissão da RFP completa no 
Processo Etapa 3: Contrato

Abordagem e Atividades Realizadas

Etapa 1: 
Avaliação de 
fornecedores
de alto nível

Etapa 2: 
Avaliações
funcionais

Próxima Página
a Seguir



FASE DO 
PROCESSO

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO TERMINA COM UMA AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR DE ALTO NÍVEL 
PARA DETERMINAR AS CAPACIDADES DISPONÍVEIS PARA UMA ATIVIDADE

Avaliação inicial de fornecedores de alto nível

A Avaliação inicial do 
Fornecedor
normalmente exige a 
revisão de fornecedores
potenciais no país
contra quatro critérios-
chave:

1. Perícia funcional
2. Desempenho

passado
3. Estabilidade

financeira
4. Potencial de

economia de custos

Processo de 
avaliação

• O objetivo da avaliação é
avaliar a capacidade interna
que pode/ou não pode estar
disponível para satisfazer a
necessidade funcional

• É realizada a um nível elevado
• O processo não está

encerrado e continua sujeito a
legislação rigorosa em matéria
de contratos públicos

• A revisão fornece uma
avaliação inicial antes da
emissão de um pedido
completo de proposta (RFP)

• Passo 3: Contrato

Nota: Este é um modelo de exemplo - os critérios e ponderações variam em cada país e dependem da cadeia de 
abastecimento e/ou dos requisitos funcionais do Ministério da Saúde

Comentários

% XX XY YY YZ ZZ
1.Functional Expertise 50%

A.Infrastructure Capabilities
B.Reputation / Track Record

2. Past Performance 10%
3. Financial Stability 20%
4. Cost Saving Potential 20%
Total Evaluation Points 100%

Evaluation Criteria 

Vendor Capability Matrix - Initial Evaluation Review 
 Vendor Companies (In-Country)



AVALIAÇÃO: ESTUDO DE CASO

Para ser atualizado com 
critérios de seleção - Requer

Re-entrevista



FASE DO 
PROCESSO

EXEMPLO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES E
ESTUDO DE CASO DE BENEFÍCIOS REALIZADO NO UGANDA

PROJETO DE ÚLTIMO QUILÓMETRO EM UGANDA ESTUDO DE CASO - PROVA DE DEFINIÇÃO DE CONCEITO  

Critérios/KPIs 
definidos 

Perguntas sobre os benefícios 

Disponibilidade A terceirização vai aumentar a disponibilidade nas prateleiras e reduzir o 
esgotamento de stock? 

Qualidade do serviço A externalização melhorará o tempo/a totalidade da entrega? 

Desperdício Pode o parceiro do setor privado reduzir substancialmente o 
desperdício? 

Capacidade de resposta O parceiro do sector privado tem capacidade para responder 
rapidamente aos problemas? 

Tempo para deveres 
clínicos 

A terceirização desloca mais tempo para funções centrais (ex. 
enfermagem)? 

Relatórios & Sistemas O setor privado pode fornecer sistemas e tecnologia para melhorar a 
comunicação e a visibilidade? 

Menor custo para servir A terceirização reduz o custo para servir na cadeia de suprimentos?

Contexto: 

• Dadas as lacunas funcionais na entrega do 
ultimo quilómetro, o MoH realizou uma
avaliação no país de fornecedores 3PL

• UPS/CHAI que receberam a tarefa de 
demonstrar uma prova de conceito para o 
transporte de vacinas em três distritos (30 
dos 300 estabelecimentos de saúde) em
Uganda 

• Lojas Médicas Nacionais, Uganda (loja
médica central), depois de conduzir uma
revisão de fornecedores, foi nomeado o FIT 
para executar 30 locais de teste em 3 
distritos (projeto piloto de 18 meses que 
decorreu de maio de 2018 a dezembro de 
2019)

• Perguntas sobre benefícios específicos
foram feitas de acordo com os critérios
estabelecidos

Critérios de Seleção a serem Obtidos via Re-entrevista



FASE DO 
PROCESSOFIT FOI PERFILADO COMO PARTE DA REVISÃO INICIAL DE 

FORNECEDORES
FORAM EFECTUADAS AVALIAÇÕES DA CAPACIDADE PARA DETERMINAR A CAPACIDADE FUNCIONAL PARA A 
ENTREGA NOS ÚLTIMOS QUILÓMETROS

Fonte: Análise da Equipe do Farol, Entrevistas para o Outsourcing Toolkit: julho de 2020.

• O Grupo FIT é uma empresa
regional de logística com 125 
funcionários distribuídos por 
14 escritórios em 6 países da 
África Oriental

• FIT Uganda faz parte do 
Grupo FIT (FIT) com receitas
superiores a 16 milhões de 
dólares

• Fortes capacidades
identificadas para atender às
necessidades da NMS em
transporte e entrega de 
vacinas No ultimo quilómetro
– frota de veículos bem
dimensionada e ‘aptos para o 
propósito’



FASE DO 
PROCESSO

FIT (UGANDA) PROPORCIONOU MELHORIAS DE DESEMPENHO MENSURÁVEIS NESTE
TESTE PILOTO DE ENTREGA DO ÚLTIMO QUILÓMETRO

Critérios/KPIs 
definidos 

Pergunta sobre os benefícios Desempenho de base  - ANTES Resultados de saúde mensuráveis alcançados -
DEPOIS

Disponibilidade O parceiro do setor privado vai aumentar a 
disponibilidade nas prateleiras e reduzir o 
esgotamento stock? 

29% disponibilidade de vacinas em Unidades 
de Saúde

85% disponibilidade de vacinas em Unidades de 
Saúde

Qualidade do 
serviço 

O parceiro do setor privado melhorará no 
prazo / na íntegra (OTIF) a entrega de 
vacinas ? 

O nível de serviço OTIF foi variável 4 dias do pedido à entrega sendo o tempo do ciclo de 
entrega consistentemente alcançado

Desperdício Pode o parceiro do sector privado reduzir 
substancialmente o desperdício? 

70%  desperdício de vacinas
(devido às elevadas reservas de segurança) 

0% de desperdício de stock
Mudou-se para padrões de encomenda sob 
encomenda

Capacidade de 
resposta 

O PSP tem a capacidade de responder 
rapidamente a problemas 

Capacidade técnica limitada para lidar com 
problemas a nível distrital (p. ex., reparações de 
frigoríficos) 

Reparações de frigoríficos tempo de reparação
consistente 24 horas

Relatórios & 
Sistemas 

O PS pode trazer relatórios e visibilidade 
aprimorados? 
A capacidade de resposta pode ser 
melhorada?

Processo manual, prazos de feedback de dados 
foram superiores a 2 semanas 

Conseguiu-se gestão de dados em tempo real e 
feedback
App Logistimo implementado (ex Índia),
Novo conjunto de SOPs para a comunicação de KPI

Tempo da 
enfermeira para 
deveres clínicos 

A terceirização desloca mais tempo para 
funções centrais (ex. enfermagem)? 

Enfermeiros ‘levam dias’ a recolher vacinas, a 
reunir registos de temperatura, relatórios de 
fornecimento, etc 

Melhorou substancialmente a utilização do tempo 
para os clínicos e profissionais de saúde se 
concentrarem no trabalho principal
Solicitação de consultas de Gerentes de Cadeia de Frio

Custo para Servir A terceirização reduz o custo para servir na 
cadeia de suprimentos? 

Não estavam disponíveis dados de base para 
este KPI 

Poupanças significativas de dinheiro virtual – eficiência
de tempo
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I. Introdução à Contratação
i. Definição e Benefícios

ii. Modelo de Contratação

iii. Fatores Críticos de Sucesso

II. ABORDAGEM de nove etapas para uma contratação bem sucedida com fornecedores

III. Anexo

i. Modelo para um pedido de proposta

ii. Exemplo de um Acordo de Nível de Serviço
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O objetivo do Passo 3 do Processo é fornecer ferramentas para o sucesso da contratação, alcançando uma situação vantajosa para ambas as partes com um determinado fornecedor:
• Para isso apresentamos um Processo de Contratação que começa com o desenvolvimento do briefing de subcontratação, a inclusão de colegas e principais partes interessadas internas, a finalização do 

Pedido de Proposta (RFP), avaliações rigorosas de fornecedores e finalmente a negociação e seleção de um fornecedor
• Para esta etapa do processo, será necessária uma equipa de contratação líder com apoio funcional de compras, finanças e pessoal de logística relevante
• A especialização em contratação também é uma capacidade crítica para garantir que o acordo é baseado num conjunto abrangente de compromissos cliente-fornecedor

Objetivo e Abordagem 

Decisões e Resultados
Ferramentas do 

Processo
Lista de Verificação do 

Fim do Projeto
Pontos a Lembrar 

Informação e 
Atividades

• Compromisso dos quadros 
superiores com o 
desenvolvimento de um RFP

• Identificar e nomear uma equipa 
contratante

• Iniciar o processo de licitação que 
inclui a emissão de RFP

• Seleção e nomeação do 
fornecedor bem-sucedido pelo 
Ministério da Saúde (MS) e 
associados

• Seis fatores críticos de sucesso 
para a contratação - lições 
aprendidas

• Processo Contratual em Nove 
Fases

• Matriz Pormenorizada de 
Avaliação do Fornecedor

• Guia do Processo de Pedido de 
Proposta - Modelo

• Acordo de Nível de Serviço-
Exemplo

• Que capacidade e competência 
de contratação existe dentro do 
MS?

• Os documentos do concurso e os 
formatos RFP são adequados ao 
fim a que se destinam?

• Os procedimentos contratuais 
atingem os resultados certos?

• Em caso negativo, o que é 
necessário para reforçar os 
princípios e processos de 
contratação?

• Nomeie a equipe de contato certa 
para liderar este processo - adesão e 
alinhamento antecipados

• Ser claro no briefing - garantir a 
precisão dos KPI e de RFP

• Lições extraídas das boas práticas de 
contratação

• Contratar um perito em contratação 
para redigir ou orientar a entrega do 
acordo certo (crítico)

• Dados recolhidos para o 
desenvolvimento de RFP

• Requisitos de RFP definidos -
seleção precisa dos Indicadores-
Chave de Desempenho (KPI's)

• Obter o alinhamento das partes 
interessadas e realizar uma 
sessão de arranque

• Pacote de RFP emitido, 
Perguntas & Respostas e 
respostas recebidas

• Processo de Avaliação do 
Fornecedor - análise 
aprofundada

Ligação a 
Ferramentas 
Facilitadoras

As áreas de foco importantes para esta etapa do processo incluem:
i. Política: Consultar leis e regulamentos sobre contratos públicos para o processo de seleção e contratação final para fornecedores de serviços externos
ii. Advocacia: O concurso tem a aprovação total da direção e dos departamentos? Foram determinados os critérios de referência por país? Estão a ser utilizados dados de gestão 

sénior experientes para desenvolver o briefing e/ou fazer a seleção final do fornecedor?
iii. Pessoas: É necessário um nível de investimento na contratação de especialistas? (competências de negociação, redação, etc.)
iv. Tecnologia: No caso de um concurso específico de TI e/ou Sistemas, todos os requisitos técnicos foram integralmente incluídos no RFP?
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Objetivo e Atividades da Equipa 
do Projeto de Subcontratação

• Para concluir com sucesso a
negociação de um processo
de seleção de fornecedores e
nomear o fornecedor
escolhido

• Este processo requer a
formação de uma equipa de
contratação

As principais atividades da equipa 
incluem:
i) Desenvolver um briefing de

subcontratação
ii) Concluir um Pedido de

Proposta (RFP)
iii) Consolidar os resultados da

Matriz de Avaliação de 
Fornecedor inicial

iv) Negociar e selecionar o 
fornecedor de 
subcontratação escolhido

Departamento de 
Especialistas

Necessário para a Fase do 
Processo (SIM/NÃO) Papel Típico Responsabilidades Necessárias

Política e Planeamento NÃO Responsável de Planeamento • N/A

Compras SIM Responsável de Compras • Aprova a seleção do fornecedor de acordo com as
necessidades funcionais

Finanças SIM Responsável Financeiro 
Sénior

• Realiza avaliações de custos lado a lado com os
fornecedores

Agência de Logística SIM Diretor da Loja Médica 
Central

• Lidera o comité de direção na contratação da equipa
do projeto

• Equipa de gestão de entrevistas a fornecedores,
referências de comparação de desempenhos

• Desenvolve KPI's para regulação do contrato

Logística: Cadeia de 
Abastecimento Funcional

SIM Especialista em atividades 
funcionais

• Apoia o chefe da Agência de Logística no que diz
respeito à matriz de avaliação do fornecedor

Agência Provincial de 
Logística

SIM Responsável Provincial de 
Saúde

• Realiza avaliações de fornecedores e a lista de pré-
seleção de acordo com os requisitos provinciais com o
apoio do chefe da Agência de Logística

Agência de Logística Local NÃO Responsável Distrital De 
Saúde

• N/A

Departamentos 
Facilitadores - Jurídico, 
Recursos Humanos, 
Tecnologia

• Jurídico Assessor Jurídico
Diretor de Recursos 
Humanos
Diretor de TI

• Os especialistas de contratação  fazem o esboço do
contrato de fornecedor, da folha de termos, do
contrato de nível de serviço (SLA) para aprovação final

• Introduz os KPI's no contrato final

Este projeto de equipa é 
sugestivo - outros 
departamentos ou 

competências podem estar 
envolvidos se necessário
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A CONTRATAÇÃO É UMA COMPONENTE CRÍTICA DO PROCESSO DE 
COMPRAS QUE CRIA A BASE PARA A GESTÃO DO DESEMPENHO 

DEFINIÇÃO E BENEFÍCIOS DA CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020.

A Gestão e Contratação de Terceiros 
pode ser definida como:
• Execução e acompanhamento de 

um contrato para maximizar o 
desempenho financeiro e 
operacional e minimizar os riscos

• Envolve o rastreamento das 
compras em relação aos contratos 
de forma a garantir que são usados 
os fornecedores preferenciais, que 
as taxas são cumpridas e os 
descontos e abatimentos são 
concedidos

• Além disso, estabelece medidas de 
execução que regulam a entrega do 
contrato

No contexto da subcontratação, os contratos de fornecedores:
1. Criam Processos e Procedimentos Normalizados para Ambas as Partes, que:

ü Transferem o risco da função da cadeia de abastecimento para terceiros  
mantendo simultaneamente a supervisão do sector público

ü Criam segurança quanto às obrigações das partes contratantes serem 
regidas de acordo com os objetivos do contrato

2. Asseguram uma Base Previsível para Orçamentação dos Recursos Públicos:

ü Assim que as condições do contrato e as taxas forem assinadas, o custo 
é determinado e fica disponível para fins de planeamento e 
orçamentação

3. Criam a Base para a Gestão de Desempenho:

ü As partes contratantes dispõem de KPI's bem definidos e mensuráveis
ü Garantem a conformidade e o desempenho do Acordo de Nível de 

Serviço

Definição: Benefícios:



PASSO DO
PROCESSO

A ANÁLISE E O FEEDBACK DOS PERITOS REVELAM SEIS FATORES-CHAVE 
PARA O ÊXITO DA CONTRATAÇÃO E DAS BOAS PRÁTICAS. 

Fonte: Interviews from Country MoH’s, Subject Matter Experts, Central Medical Stores in Sub-Saharan Countries: 
Maio-Julho 2020

Fatores Críticos de Sucesso para a Contratação

Fator de Sucesso Orientação Relevância e/ou impacto

1. Rigoroso perfil de 
risco dos serviços 
prestados

Avaliações rigorosas de capacidade, realização de revisões do site 
para avaliar comprovadamente a prestação de serviço dos 
requisitos-chave

Determinar a capacidade de oferecer excelência na área funcional a ser subcontratada (por exemplo, 
na distribuição: capacidade de localização ou vigilância de veículos, frota própria da propriedade dos 
fornecedores, programas abrangentes de formação de motoristas de camiões, etc.)

2. Especialização em 
Contratação

A especialização em contratação é um conjunto essencial de 
competências exigidas pelo MS -pode ser subcontratada ou a 
capacidade jurídica pode ser desenvolvida internamente

Uma equipa de contratação competente e especializada para conceber, negociar e redigir com precisão 
um contrato equilibrado e exequível é fundamental para cumprir os objetivos do contrato

3. Indicadores-Chave de 
Desempenho

Assegurar que os KPI's estão bem desenvolvidos e orientados para 
os requisitos funcionais e os objetivos do contrato

Os KPI bem desenvolvidos regulam e orientam os contratos de prestação de serviços e o desempenho 
do sector privado que apoia a adesão aos SLA's

4. Contratos plurianuais Dado o possível investimento exigido ao sector privado (por 
exemplo, frota de camiões, armazenagem, pessoal, sistemas, etc.) 
deve ser considerada a duração do contrato superior a um ano

O MS deve fazer uma avaliação inicial do nível de ativos para o investimento exigido ao setor privado em 
relação à necessidade funcional, portanto, os contratos em cadeias de abastecimento mais maduras 
evoluíram de um único ano para vários anos, até períodos de três anos

5. Incentivos e 
Penalizações

Para além dos KPI's adequados e dos requisitos contratuais de 
base, existem oportunidades para programas de incentivos ao 
desempenho (e penalizações), em condições estritas e orientações 
para a legislação em matéria de contratos públicos

Bónus e penalizações, para parcerias mais maduras, proporcionam oportunidades de ganhos 
superiores para melhores desempenhos (e penalizações por mau desempenho) – o sector privado é 
comercialmente motivado. No entanto, o cumprimento rigoroso da legislação de compras é 
fundamental para mitigar as práticas de pagamento prejudiciais

6. Avaliações regulares 
dos resultados

Realizar avaliações de desempenho pelo menos uma vez a cada 
três meses com procedimentos de controlo rigorosos para mitigar 
o sub-desempenho.

O acompanhamento e a identificação de problemas relacionados com os KPI's através de revisões 
regulares garantem a adesão e respostas rápidas - desenvolvem-se relações transparentes e 
dinâmicas, mantendo os parceiros do setor privado responsáveis pelos KPI's
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GERALMENTE SÃO UTILIZADOS DOIS MODELOS DE ACEITAÇÃO DE CUSTOS E 
SERVEM DE BASE AOS CONTRATOS DE SUBCONTRATAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA 

Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Análise da Equipa Lighthouse 2020

Modelos de Custos

Modelo de Custo de 
Contrato Definição Metodologia de Fixação de Preços

Abrir o Livro
(Custo Mais)

O fornecedor declara que recursos e custos são 
necessários para realizar os serviços ou a área 
funcional. O MS e o fornecedor acordam:
1. Que custos são remuneráveis
2. A percentagem de margem (%) que o fornecedor pode 

adicionar a estes custos

Os serviços prestados são então faturados com base nos 
custos reais incorridos, acrescidos da % de margem 
acordada

O fornecedor fornece ao MS um orçamento anual 
estimado para o trabalho e os custos gerais ou de 
funcionamento associados, os custos diretos da mão-de-
obra, os custos indiretos da mão-de-obra.

A % de margem acordada (ou taxa de gestão) é então 
aplicada ao orçamento - um modelo de custo de base (por 
exemplo, taxa por caso, taxa por encomenda) é acordado 
como medida de produtividade e para rastrear "ganho ou 
perda"

Custos Baseados na 
Atividade

Metodologia de cálculo de custos que identifica as 
atividades dos fornecedores e atribui o custo de cada 
atividade com recurso a todos os produtos e serviços

Aplicado de acordo com o consumo e/ou utilização 
reais desse produto ou serviço (por exemplo, taxa por 
caso, distância percorrida para o transporte). Esta taxa 
inclui a margem de lucro do fornecedor

O fornecedor fornecerá ao MS um preço unitário por 
atividade para a área funcional e/ou serviço contratado. 
Por exemplo:
• Movimentação de carga na entrada
• Armazenamento
• Movimentação de Saída
• Distribuição
• Administração



ABORDAGEM DE NOVE ETAPAS 
PARA UMA CONTRATAÇÃO BEM 
SUCEDIDA COM FORNECEDORES 
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UM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EM NOVE PASSOS FOI ADAPTADO COM ÊXITO 
DAS LIÇÕES APRENDIDAS NO SETOR PRIVADO 

Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Análise da Equipa Lighthouse 2020

Chave: Tempo 
estimado para 

completar a fase 

Início do projeto e 
criação de carta

Desenvolver 
briefing e
Arranque

Consolidar os 
Resultados da 
Avaliação do 

Fornecedor de Alto 
Nível

Preparação e 
emissão de RFP

Análise da 
Oferta e 

Negociação

Gestão de 
Relações com os 

Fornecedores

Início da 
Execução

Adjudicação e 
Contrato

Seleção e 
Aprovação do 

Fornecedor

1 3 4

8 6

2

79

5

RFP

4 semanas

Contínuo 4 semanas 5 semanas 3 semanas

4 semanas 2-4 semanas 4-6 semanas 6-8 semanas
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PROCESSO1. INÍCIO DO PROJETO E CONSTITUIÇÃO DA CARTA DO PROJETO

Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Análise da Equipa Lighthouse 2020

"Uma parte crítica do processo de contratação é a construção de uma advocacia precoce, usando uma 
abordagem estruturada que inclua o pré-compromisso de todas as partes interessadas com o MS e o 

governo"

• Definir o caso e o âmbito do
projeto

• Desenvolver a Carta e os
Prazos do Projeto

• Formar a Equipa de
Contratação e definir as
funções e responsabilidades
do projeto

• Avaliar a estratégia de saída
e/ou as condições do
contrato em vigor

• Realizar uma Workshop de
Definição de Objetivos e
desenvolver uma Matriz de
Comunicação

• E usada uma carta de projeto para orientar o processo de 
iniciação do projeto e determinar o objetivo da 
subcontratação em relação ao serviço funcional que é 
necessário dentro da cadeia de suprimentos

• Este documento cria um alinhamento interno para todos os 
departamentos do MS e governamentais que serão os 
beneficiários do serviço subcontratado

• Ao articular as metas e objetivos da subcontratação, 
descrevendo as atividades a serem subcontratadas, o 
orçamento, os fatores críticos de sucesso, o cronograma e as 
entregas, todas as partes interessadas têm a oportunidade 
de comentar e comunicar oportunidades e desafios

• Uma reunião inicial com a participação de todas as partes 
interessadas é o primeiro passo fundamental para garantir a 
entrada no projeto de subcontratação - o fórum perfeito
para embarcar na nova equipa e gerir o processo de 
contratação

Objetivo e Benefícios de uma Carta de Projeto
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Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Análise da Equipa Lighthouse 2020

• Confirmação e alinhamento 
com a área funcional da 
cadeia de suprimentos a 
subcontratar

• Determinação dos objetivos 
funcionais, o âmbito, os 
requisitos críticos e os 
resultados

• Recolha de dados para 
estabelecer a base financeira 
e os dados previsíveis de 
custos

• Avaliação do mercado e 
estimativa da tendência de 
crescimento

• Desenvolvimento do Briefing 
e personalização da Folha de 
Termo(s)

• Realização de uma reunião 
inicial com as partes 
interessadas (incluindo 
compras, finanças, liderança 
da Cadeia de Abastecimento 
funcional)

Principais contributos para o Briefing e RFP

Entrada Descrição

Experiência • Define o contexto do país e a visão geral do ambiente da cadeia de abastecimento, referências políticas 
relevantes, objetivos que a saúde nacional pretende alcançar através da subcontratação.

• Identifica as partes interessadas, os principais desafios, os riscos e as oportunidades - identificação dos problemas 
que o MS pretende resolver através de parcerias com o setor privado

Âmbito • Descreve a área da cadeia de abastecimento e/ou a atividade a subcontratar.
• O âmbito do trabalho incluí geografia, funções específicas (armazéns, nacionais ou regionais, rotas de distribuição 

(regional ou distrital), facilitador (RH, Sistema).
• Define a duração prevista do contrato e os recursos

Objetivos e 
Resultados

• Determina os resultados e objetivos esperados dos serviços a subcontratar, por exemplo:
o Fluxo de dados / melhoria da visibilidade xx; maior disponibilidade de vacinas de xx ; melhoria da precisão 

dos stocks para xx; fornecimento de distribuição para xx instalações; melhoria da gestão da Cadeia de Frio de 
xx; Programa de Construção de Capacidade de entrega de xx;

Prazos e Entregas • Mapeia os prazos de respostas a Perguntas & Respostas
• Define um plano de trabalho dos fornecedores com capacidade de serviço para cumprir os objetivos e alcançar os 

resultados
• Apoiado por processos seguidos nesta área funcional, matriz de custos, pessoal, propostas de recursos, 

tecnologia e sistemas disponíveis

Critérios de 
Avaliação

• Define a abordagem de avaliação e o processo de pontuação RFP (critérios para a seleção do fornecedor) inclui:
o Capacidade Técnica (pontuações de capacidade, gestão, plano de transição, etc); Desempenho Passado; 

Sustentabilidade Financeira; Conhecimentos Comprovados (experiência de liderança sénior, especialização 
de pessoal);

Requisitos da 
Proposta de Custos 
(ABC, Cost+)

• Determina o modelo de cálculo de custos a utilizar para gerir e remunerar o fornecedor
• Escolha: Baseada na Atividade ou no Custo Acrescido de Margem
• Anexar Modelo de Proposta de Custos e Formato da Tabela de Preços

Requisitos do apoio 
a fornecer

Disposições em Matéria de Conflitos de Interesses, Detalhes do perfil do fornecedor, Sites, Pessoal
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3. CONSOLIDAR OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR DE ALTO NÍVEL

Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Análise da Equipa Lighthouse 2020

Consolidar os resultados das 
avaliações de capacidade do 
fornecedor no país (a partir do 
Passo 2 do Processo: Avaliação)

• Principais intervenientes no
mercado e potenciais
fornecedores

• Avaliações de alto nível e
em conjunto em função dos
requisitos funcionais

• Não se trata de um
processo encerrado -
ocorre nos termos da lei de
compras dos contratos
públicos, que garante que
todos os fornecedores que
cumprem os critérios
mínimos são avaliados

• Preparar e Emitir o Pedido
de Manifestações de
Interesse (RFI) - esta etapa é 
opcional

Resultados da matriz de avaliação inicial do Fornecedor (Passo 2 do Processo*)

Exemplo de Armazenagem: Avaliação dos Fornecedores-Avaliação da Capacidade

* Ver Página 21 do Passo 2 do Processo: Avaliar a Matriz de Avaliação do Fornecedor de alto nível
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Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Análise da Equipa Lighthouse 2020

1. Acordo de confidencialidade
preparado e assinado pelas
partes

2. Preparar e emitir o conjunto de
RFP's, incluindo a Folha de
Termos, a Adenda dos Serviço
MSA e o Acordo de qualidade
(QA)

3. Clarificar as perguntas e
respostas dos RFP's com os
fornecedores pré-selecionados

4. Preparar ferramentas de
avaliação e análise dos RFP's

5. Receber respostas de RFP's
incluindo quaisquer linhas
vermelhas da Folha de Termos
ou Adenda de Serviços

Exemplo: RFP - Consultar o Anexo na página 18 para o modelo de RFP completo
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Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Análise da Equipa Lighthouse 2020

• As respostas recebidas e as ofertas 
dos fornecedores são analisadas

• Consulte a página 15 onde é usada 
a ferramenta de Seleção detalhada 
e rigorosa do Fornecedor (condução 
de critérios) para selecionar e 
classificara as ofertas dos 
fornecedores

• Responsável de contratação do 
MS/Armazenamento Médico Central 
para iniciar o processo de 
negociação (2-3 reuniões)

• Local de ação e/ou visita(s) 
presenciais: Avaliação Operacional e 
de Controlo de Qualidade ou 
Auditoria

• Obter a assinatura do fornecedor na 
proposta de Folha de Termos final

• Adenda de Serviços (incluindo 
Controlo de Qualidade e KPI's) a 
utilizar no processo de seleção do 
fornecedor

Abordagem de negociação de alto nível



PASSO DO
PROCESSO6. SELEÇÃO E APROVAÇÃO DO FORNECEDOR 

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; Industry Benchmarks 2020

• Processo de avaliação final 
do fornecedor

• Feedback seguro das partes 
interessadas e do MS

• Alinhamento final com todas 
as partes interessadas 
relevantes - realizar um 
workshop para obter 
análises dos objetivos, 
feedback da equipe de 
projeto

• Apresentar a RFP final 
recomendada

• Obter aprovação para a 
Solução, Termos e Preparar 
a Adjudicação

• A avaliação das ofertas do 
fornecedor é a fase mais crítica na 
contratação - garante uma seleção 
objetiva de fornecedores do serviço 
a ser subcontratado

• Existem várias técnicas de 
pontuação, mas todas têm um fator 
comum - a atribuição de prioridade 
aos critérios de seleção corretos

• Estes incluem: capacidade técnica, 
proposta de custos, desempenho 
passado e capacidade financeira

• Entrevistas com o pessoal principal 
de gestão, visitas ao local, tudo 
contribui para determinar o melhor 
ajuste e seleção do fornecedor certo 
para o MS

Ferramenta de Seleção Detalhada e Rigorosa do Fornecedor
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PROCESSOOS PASSOS FINAIS (7, 8, 9) DESTINAM-SE À ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO E 

INICIAR O PROCESSO DE GESTÃO DE FORNECEDOR

Fonte: Entrevistas para o Outsourcing Toolkit 2020; Análise da Equipa Lighthouse 2020

Relação com o Fornecedor
Gestão (Passo 4 do Processo)

Implementação e Iniciação
(Passo 4 do Processo)

Contratos de Adjudicação e
Comunicar
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• Garantir a conformidade do
contrato do vendedor com os
KPI's

• Monitorizar as datas de validade
do contrato e alinhá-las com o
pipeline fonte (se necessário)

• Acompanhar o Contrato Anual $

• Construir e Desenvolver o Plano
de Transição

• Conduzir a entrega do contrato
aos proprietários responsáveis
pelo fluxo de trabalho funcional
ou operativo

• Preparar os Procedimentos e
Requisitos normalizados antes
do Passo 4 do Processo

• Comunicar com o fornecedor
adjudicado (e finalizar Folha de
Termos, Avaliação de Controlo
de Qualidade e Carta de
Intenções, se necessário)

• Emissão e obtenção da
assinatura no Contrato/Adenda
de serviços completos

• Enviar o contrato para a base de
dados central

• Informar os fornecedores não
aprovados, veicular o notificação
de saída em conformidade com
os termos do acordo em vigor
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Anexo
Passo 3 do Processo: Anexo



MODELO PARA UM PEDIDO DE 
PROPOSTA (RFP)
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Origem https://legacyscs.com/3pl-logistics-rfp-template/ 
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Origem https://legacyscs.com/3pl-logistics-rfp-template/ 
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Origem https://legacyscs.com/3pl-logistics-rfp-template/ 
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EXEMPLO DE UM ACORDO DE 
NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)
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PROCESSODESCRIÇÃO DE UM CONTRATO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; VillageReach, Moçambique 2020

• O Acordo de Nível de Serviço (SLA – por vezes referido como um
Acordo de Serviço Conjunto) é um documento bidirecional entre
duas organizações com o objetivo de formalizar a sua relação de
trabalho

• O SLA é uma ferramenta de colaboração e não é um documento
juridicamente vinculativo. É consistente com o contrato mas não
o substituí

• O SLA é uma parte importante da subcontratação, uma vez que
descreve o tipo e qualidade do serviço e fornece soluções
quando os requisitos não são cumpridos

• O SLA fornece métricas de avaliação dos serviços e descreve
sanções ou soluções caso os níveis de serviço acordados não
sejam cumpridos.
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Source: VillageReach, Mozambique 2020 



PASSO DO
PROCESSOEXEMPLO DE ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 
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Fonte: VillageReach, Moçambique 2020
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Fonte: VillageReach, Moçambique 2020



IMPLEMENTAÇÃO

Passo 4 Do Processo



ÉTAPE DU 
PROCESSUSINDÍCE

I. Introdução

II. Passos para a Implementação Bem Sucedida de um Contrato de Subcontratação

1. Transição da organização

2. Gestão do Desempenho de Terceiros

3. Procedimentos para uma Boa Gestão

III. Estudo de Caso

i. Moçambique



ÉTAPE DU 
PROCESSUSPASSO 4 DO PROCESSO: IMPLEMENTAÇÃO

O objetivo deste Passo 4 do Processo é implementar as disposições contratuais assinadas e acordadas entre o cliente e o fornecedor.
• Fazemos isso utilizando ferramentas e processos para garantir a transição efetiva do trabalho para o novo fornecedor apoiado pelo alinhamento conjunto com os KPIs. Isto inclui o estabelecimento

de procedimentos de gestão e métodos de acompanhamento e gestão do desempenho adequados.
• Para este Passo do Processo precisará de uma compreensão total do contrato, dos seus princípios e obrigações fundamentais para ambas as partes – será necessária uma equipe de transição

para gerir o relacionamento subcontratado e garantir a transferência dos ativos, processos, sistemas, conhecimentos e/ou competências relevantes. Uma estrutura contínua da equipa de
organização é, por isso, necessária.

Objetivo e Abordagem 

Decisões e Resultados Ferramentas do 
Processo

Lista de Verificação do 
Fim do Projeto

Pontos a Lembrar Informação e 
Atividades

• Quais são os quadros 
superiores/pessoal críticos para
a equipa de transição?

• As partes interessadas acordam 
num plano de transição

• KPI's e procedimentos de gestão 
para estabelecer expetativas 
claras para a medição contínua 
do SLA

• Estrutura de gestão e 
procedimentos de supervisão 
para a implementação?

• Que recursos são necessários 
para apoiar o plano?

Esta secção aborda profundamente 
as ferramentas de processo, 
incluindo:
• 3 - Passo do Processo para a 

Implementação Efetiva de um
Contrato de Subcontratação
• Transição para o Novo

Fornecedor
• Gestão de Desempenho
• Procedimentos para uma 

Boa Gestão
• Estudos de Casos e Exemplos

de Boas Práticas

• Boa compreensão de como
implementar um contrato de
terceiros - da transição para a 
gestão contínua

• Compreender os benefícios de
seguir uma abordagem passo a
passo

• Usar e aplicar as ferramentas de
configuração e seguimento do
KPI's para regular o bom 
desempenho do fornecedor

• Compreensão dos 
procedimentos de gestão

• Ligação com o Passo 3 do
Processo: Contrato

• Consultar e alinhar os KPIs com o
investimento

• Manter uma relação transparente e 
aberta de gestão de abastecimento
- serão necessárias correções de
curso

• Garantir a existência de capacidade
interna suficiente (pessoas e
tecnologia) e uma taskforce da 
cadeia de abastecimento que
disponha das competências e
ferramentas necessárias para gerir
relações subcontratadas

• Procurar oportunidades de
melhoria contínua

• O contrato assinado com 
todos os anexos (obrigações
das partes, KPI's, etc.)

• Formação e alinhamento da
equipa de transição

• Alinhamento pelos KPI's e
compromissos selecionados

• Procedimentos de gestão
estabelecidos e acordados

• Sistemas de comunicação em 
funcionamento para 
gerir/monitorizar o 
desempenho

• Reforço das capacidades no
MS, conforme necessário

Ligação a 
Ferramentas 
Facilitadoras

As áreas de foco importantes para esta Passo do Processo incluem:
i. Pessoas: determinar se existe a capacidade e competência para gerir o fornecedor; ter uma equipe de transição e um plano para transferir o trabalho para o 

fornecedor de uma forma contínua; apoio dos gestores séniores - pode exigir gestão de mudança
ii. Tecnologia: que relatórios, visibilidade e sistemas de gestão de desempenho estão em vigor para gerir e monitorizar o fornecedor de forma eficaz?
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4

Objetivo e Atividades da 
Equipa do Projeto de 

Subcontratação

• Desenvolver e executar o
plano de transição conforme
acordado no contrato de
subcontratação

• Esta etapa do processo
requer a formação de uma
equipa de transição para
implementar o contrato de
subcontratação e garantir a
transferência de ativos,
conhecimentos e habilidades
para o fornecedor

As principais atividades da 
equipa incluem:
i. Implementar ferramentas

de gestão do desempenho
ii. Estabelecer procedimentos

de gestão

Departamento ou 
Qualificação

Necessário para o Passo 
do Processo (SIM/NÃO)

Papel Típico Responsabilidades Necessárias

Política e Planeamento NÃO Responsável de 
Planeamento

• N/A

Compras NÃO Responsável de Compras • N/A

Finanças NÃO Responsável Financeiro 
Sénior

• N/A

Agência de Logística Função da parte Diretor do Armazém 
Médico Central

• Supervisiona a transição de ativos,
conhecimentos e competências para o
fornecedor (liderado pelo Comité Diretor)

Logística: Cadeia de 
Abastecimento 
Funcional

SIM Especialista em atividades 
funcionais

• Lidera a equipe de transição para implementar o
contrato com um fornecedor subcontratado

Agência Provincial de 
Logística

Dependendo da função 
de subcontratação

Responsável Provincial de 
Saúde

• Apoia o Especialista em Logística conforme
necessário

Agência de Logística 
Local

Depende da função de 
subcontratada

Responsável Distrital De 
Saúde

• Apoia o Especialista em Logística conforme
necessário

Departamentos 
Facilitadores - Jurídico, 
Recursos Humanos, 
Tecnologia

• Recursos Humanos
• Tecnologia

Assessor Jurídico
Diretor de Recursos 
Humanos
Diretor de TI

• Conduz o programa de gestão de mudança,
reforço das capacidades e transferência de
competências

• Redesenhamento tecnológico e integração no
sistema de TI do Fornecedor

Este projeto de equipa é 
sugestivo - outros 

departamentos ou competências 
podem estar envolvidos se 

necessário
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A IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO TEM TRÊS PASSOS DISTINTOS E REQUER UM 
CONJUNTO ÚNICO DE COMPETÊNCIAS PARA UMA TRANSIÇÃO BEM SUCEDIDA 

• O contrato é a base para definir os papéis, responsabilidades e expectativas tanto do MS(cliente) quanto do fornecedor 
(prestador de serviços). É o que o MS usa para garantir que o fornecedor executa e entrega o que é esperado.

• O ponto de partida é o desenvolvimento de um plano de transição para garantir a transferência efetiva dos ativos, 
processos, sistemas, conhecimentos e/ou competências relevantes para o parceiro subcontratado. Segue-se o 
estabelecimento das medidas de desempenho adequadas que o MS utilizará para responsabilizar o Fornecedor pela 
entrega e execução. Os procedimentos de gestão que estabelecem expectativas e rotinas claras para a gestão da relação 
de abastecimento são então colocados em prática.

• Dois fatores críticos de sucesso para a execução dos contratos:

1.Ter um plano de continuidade de negócio se algum nível da transição falhar no caso de haver uma interrupção na
capacidade do Fornecedor de prestar os serviços

2.Reconhecer que a implementação e gestão do novo contrato com uma empresa subcontratada exigirá um conjunto
diferente de competências essenciais para a realização do trabalho interno

INTRODUÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTRATOS

Fonte: Lighthouse Team Analysis and Interviews 2020; USAID 2019

1. Transição da Organização 2. Gestão do Desempenho 3. Procedimentos de Gestão -
a relação de abastecimento

OS TRÊS PASSOS FUNDAMENTAIS A SEGUIR NA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO
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A IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO COMEÇA COM O PLANEAMENTO DE TRANSIÇÃO 
DE COMO AS ROTINAS PARA A GESTÃO DE ABASTECIMENTO SÃO ESTABELECIDAS 

Fonte: Plano de Implementação da Cadeia de Abastecimento da USAID 2019; Análise da Equipa Farol e 
Entrevistas 2020.

1.
Planeamento da Transição

2.
Gestão de Desempenho

3.
Procedimentos de Gestão para a 

Gestão das Relações de Abastecimento

• Desenvolver o plano de transição em 
conformidade com a estratégia e os 
objetivos dos contratos

• Avaliar a capacidade do MS para gerir 
eficazmente a nova relação com o 
fornecedor - identificar lacunas de 
capacidade e desenvolver o plano de 
encerramento

• A mitigação do risco para dissipar os receios 
do MS - pode exigir uma abordagem de 
gestão de mudança

• Nomear uma equipa de implementação de 
contratos multifuncional para orientar a 
transição até que o contrato entre em 
funcionamento

• Preparar a reunião de arranque com as 
partes interessadas (MS, fornecedor)

• Alinhamento com as partes contratantes 
dos principais indicadores de desempenho 
essenciais e não essenciais (KPI's) que irão 
reger o acordo

• As ferramentas de reporte e comunicação 
dos KPI's são criadas para apoiar todo o 
envolvimento entre as partes

• Reportar modelos, formatos, frequência, 
audiência e destinatários definidos e 
desenvolvidos

• Divulgação transparente e atempada dos 
relatórios e documentos dos KPI's para 
monitorizar e acompanhar o desempenho

• Estabelecer procedimentos de gestão para 
os quadros superiores de ambas as partes 
(membros da equipa contratual, Comité 
Diretor, datas das reuniões, participantes, 
atribuição de funções e responsabilidades)

• Reuniões de revisão estruturadas, bem 
documentadas e atempadas com o 
vendedor - acionáveis, responsável (RACI)

• Revisões internas regulares para garantir o 
desempenho

• Se os KPI's estiverem a ser cumpridos, 
continuar e/ou prorrogar o contrato

• Se os KPIs não estiverem a ser cumpridos, 
procure resolução rápida com o fornecedor

4 a 6 semanas 2 a 3 semanas Contínuo

Chave: 
Tempo 

estimado 
para cada 

passo



PASSO 1: GESTÃO DO PROCESSO 
DE TRANSIÇÃO 
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A ORIENTAÇÃO TÉCNICA É UM REQUISITO FUNDAMENTAL E ABRANGENTE 
PARA UMA TRANSIÇÃO EFICAZ PARA ACORDOS SUBCONTRATADOS 

GUIA TÉCNICO PARA AUXILIAR O MS NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO  

GUIA TÉCNICO PARA AUXILIAR O MS NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO  

Fonte: Referenced and Adapted from the VillageReach Guideline 2019, Transitioning Well: Building Sustainable
Solutions

Área de Foco Comentários
1. Estratégia de 
Transição

• Identificar e documentar os objetivos e a visão para a transição. Isto ajuda a alinhar o MS e o parceiro fornecedor com os 
objetivos e o raio de ação delineados no contrato

• Nomeie uma equipe de transição dedicada para orientar o processo de transição até que o contrato entre em funcionamento. 
Isto define papéis e responsabilidades chave para ambas as partes MS e fornecedor para que a transição seja eficaz

2. Avaliação de 
Preparação para a 
Transição (TRA)

• O TRA fornece uma descrição detalhada dos fatores mais diretamente relacionados com a implementação e gestão da solução, 
incluindo a conceção da solução, disponibilidade de recursos, gestão financeira, estratégia governamental, política e 
regulamentação e organização

• As conclusões do TRA permitem que as partes interessadas identifiquem quais as dimensões que requerem apoio e ação para 
melhorar a prontidão da solução para a transição. Os elementos de ação necessários identificados pelo TRA devem ser 
pormenorizados no plano de transição

3. O Plano de Transição • O Plano de Transição inclui as ações necessárias e os prazos associados para abordar quaisquer questões identificadas através
do TRA. O plano ajuda as partes interessadas a desenvolver, atualizar e manter a transição até à data de entrada em vigor e de 
entrega à Equipa de Operações

4. Pessoas • Avaliar a capacidade do MS para gerenciar efetivamente a relação com o novo fornecedor - identificar lacunas e desenvolver o 
plano de fecho. A Matriz de Capacidade (Facilitador C: Pessoas ) é uma ferramenta útil para orientar esta atividade

• A mitigação do risco para dissipar os receios no MS quanto ao impacto da subcontratação para a estrutura organizativa do MS, 
os trabalhos individuais e formas de trabalho são críticos - isto pode exigir uma abordagem de Gestão da Mudança que seja 
desenvolvida e gerida em paralelo (referido na página 10)

5. Adesão das Partes 
interessadas

• Preparar a reunião inicial com as partes interessadas (MS, fornecedor)



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

A TRANSIÇÃO DA ATIVIDADE FUNCIONAL DA CADEIA DE ABASTECIMENTO EXIGE 
UMA GESTÃO E UM EMPENHAMENTO CUIDADOSOS PARA MITIGAR OS RISCOS 

UMA ABORDAGEM PARA APOIAR A TRANSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SUAVEMENTE PARA A 
SUBCONTRATAÇÃO 

• Uma boa comunicação sobre mudanças pode ajudar a mitigar a
ansiedade

• Incluir todos os membros do pessoal no início do processo
• São estabelecidos as áreas de risco destacadas e os planos de

contingência assim como potenciais mudanças em suas
responsabilidades

• Se os postos de trabalho forem eliminados, deverá ser elaborado um
plano de continuidade de negócio, caso se espere uma interrupção de
serviço durante a transição.

• Por exemplo, se o transporte é subcontratado, os motoristas do setor
público pode perder os seus empregos

• A transição de uma solução interna para a subcontratação
pode ser um desafio para a organização

• Depois de decidir subcontratar, o "velho caminho" e "novo
caminho" podem precisar de coexistir durante algum tempo

• A mudança organizacional pode baixar a moral e o
desempenho se as pessoas sentirem incerteza empregos

• Isto afetará o desempenho contínuo da área funcional se os
riscos não forem abordados.

O subcontratação cria uma mudança no papel do MS, passando da gestão operacional direta para a 
supervisão dos fornecedores

• A falta de reforço de capacidades pode ser um grande
obstáculo para o sucesso da subcontratação por parte do MS

• A gestão de contratos apresenta uma grande mudança para o
papel dos quadros superiores no MS

• A capacidade de gerir os novos acordos com o fornecedor terá
de ser abordada

• A gestão da relação com o fornecedor pode exigir formação adicional
ou reforço de capacidades para garantir que o pessoal que já geriu 
diretamente um armazém ou frota de transporte esteja preparado 
para gerir um fornecedor  

• Garantir o bom funcionamento das operações exige um plano de
transição

• O papel do MS vai passar da operação para a supervisão (verificação,
aprovação, processamento de faturas; gestão de informações;
monitorização da qualidade para garantir que os níveis de serviço são
cumpridos)
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UM PROCESSO DE GESTÃO DA MUDANÇA PODE AJUDAR E ORIENTAR A 
ORGANIZAÇÃO EM ACORDOS DE SUBCONTRATAÇÃO

• Modelo de mudança de oito passos de Kotter: Um guia para gerir 
e apoiar a mudança organizacional de forma eficaz, 
estabelecendo a adesão à subcontratação, removendo ameaças 
contra a subcontratação e implementando mudanças de 
subcontratação com sucesso

• Em primeiro lugar, é necessário criar o clima adequado para a 
mudança: desenvolver uma compreensão partilhada do objetivo 
da iniciativa de subcontratação e dos benefícios das alterações. 
Alinhar as partes interessadas numa visão estratégica comum

• Em segundo lugar, envolver e habilitar a organização: desenvolver 
a adesão e a participação das partes interessadas na iniciativa de 
subcontratação e nas mudanças. Através de ações estratégicas e 
de vitórias rápidas, criar dinamismo organizacional e 
responsabilidade

• Finalmente, implementar e sustentar a mudança: Garantir e 
ancorar novas funções ou serviços subcontratados como uma 
prática "normal". Faça isto elaborando novas políticas e práticas 
que reflitam a mudança e dando a conhecer sucessos de 
subcontratação

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020: Kotter's Eight-Step Change Model, disponível: https://www.lucidchart.com / blog / kotters-8-step-
change-model; https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_82.htm

MODELO DE MUDANÇA DE OITO PASSOS DE KOTTER

Criar o Clima de 
Mudança

Passo 1: Estabelecer a Urgência

Passo 2: Formar uma Coligação 
Orientadora

Passo 3: Criar uma Visão

Envolver e Habilitar a 
Organização

Passo 4: Comunicar a Visão

Passo 5: Capacitar a Ação

Passo 6: Criar Vitórias a Curto Prazo

Implementar e Sustentar 
a Mudança

Passo 7: Consolidar e Continuar

Etapa 8: Institucionalizar
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PASSO 2: FERRAMENTAS DE 
GESTÃO DO DESEMPENHO
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MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO É UMA 
FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA PARCERIAS DE SUCESSO 

Fonte: Entrevistas Outsourcing Toolkit 2020 

A capacidade de definir e, em seguida, medir os níveis de qualidade e de serviço de um fornecedor é fundamental

A gestão de desempenho de terceiros subcontratados relaciona-
se com a aplicação de processos, métodos, métricas, 
ferramentas e as tecnologias criam consistência de desempenho 
para funções específicas da cadeia de abastecimento de 
estratégia, planeamento da procura, compras e logística.

Estas ferramentas medem normalmente quatro resultados 
essenciais:

1) A Qualidade dos Produtos e/ou Serviços Prestados

2) Entrega Atempada a Instalações e Pacientes

3) Disponibilidade de Produtos e Serviços

4) Adesão à Fixação de Preços

Benefícios da Gestão do DesempenhoDefinição de Gestão do Desempenho

1. Acompanhamento e monitorização da prestação de
serviços pelo fornecedor em função dos principais
indicadores de desempenho acordados (KPI's) –
ferramentas de alinhamento para as partes contratantes

2. Prioriza as tarefas e atividades do desempenho do
fornecedor para fortalecer as cadeias de suprimentos de 
saúde

3. Apoia a melhoria contínua nas áreas funcionais - análises 
sólidas da governação e do desempenho

4. Assegura a responsabilidade pelas despesas, tendo em
conta os recursos limitados da saúde pública – reduz os
custos, identifica o desperdício e a duplicação de esforços

5. Cria confiança para as partes interessadas da cadeia de
abastecimento em relação à subcontratação (governos,
doadores, fornecedores) para permitir um maior
investimento e fortalecimento das cadeias de
abastecimento
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OS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO REGULAM AS RELAÇÕES DE 
ABASTECIMENTO ENTRE O CLIENTE (MS) E O PRESTADOR DE SERVIÇOS

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; USAID NSCA 2.0 disponível: https://www.ghsupplychain.org/key-
initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

• Os KPI's são fundamentais para orientar e regular o desempenho do contrato e a relação cliente-fornecedor desde o início

• É fundamental que os KPI's estejam alinhados com os objetivos funcionais e contratuais do acordo, uma vez que são 
projetados para proporcionar uma perspetiva abrangente do desempenho da cadeia de abastecimento e garantir a plena 
adesão ao SLA.

• É importante que os KPI's sejam claramente priorizados entre os tipos essenciais e opcionais, de modo a proporcionar um 
foco adequado e esforço colaborativo para as equipas de gestão séniores dentro do MS e o fornecedor subcontratado

(1) KPI's Essenciais

• Estes são os KPI's "obrigatórios" uma vez que são centrais 
para o desempenho da cadeia de abastecimento do 
fornecedor

• Devem ser utilizados para medir todas as entregas
primárias previstas no contrato do fornecedor

(2) KPI's Opcionais

• Estes indicadores complementam os principais
indicadores de desempenho e são adequados para
sistemas de cadeia de abastecimento de saúde pública
mais desenvolvidos ou para uma análise mais
pormenorizada de áreas de desempenho específicas.

• Podem ser adaptados aos costumes e práticas
nacionais

Dois tipos de KPI's
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OS KPI'S DEVEM SER ALINHADOS E ADAPTADOS AOS REQUISITOS CONTRATUAIS E 
FUNCIONAIS PARA GARANTIR UMA GESTÃO EFICAZ DE TERCEIROS

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; USAID NSCA 2.0 disponível: https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-
assessment-nsca-toolkit

Área Funcional KPI's Essenciais KPI's Opcionais

Previsão • Precisão da previsão
• Origem dos fundos

• Precisão do plano de abastecimento

Compras • Fornecedor com taxa de entrega total e no 
prazo

• Percentagem do preço de referência 
internacional paga

• Percentagem de encomendas recebidas como encomendas de 
emergência

• Taxa de entregas do fornecedor
• Métodos de compras utilizados
• Percentagem de produtos de saúde comprados constantes da lista 

Nacional de Medicamentos Essenciais
• Tempos de desalfandegamento

Armazenagem e 
gestão de Inventário

• Stocks de acordo com o plano
• Taxa de quebra de stocks por produto e por 

nível no sistema
• Precisão dos stocks
• Taxa de entrega de encomendas
• Perdas por danos, roubo e fim de validade
• Custos de armazenagem

• Volume de negócios por ano
• Número e duração das excursões de temperatura em dispositivos de 

armazenagem frigorífica
• Taxas de quebra de stocks de um ou mais produtos por instalação
• Tempo de entrega das encomendas
• Percentagem de lotes de entrada testados em termos de qualidade
• Percentagem de lotes de produtos testados que cumprem as 

normas de qualidade

Distribuição • Entregas pontuais nas instalações
• Custo da operação de distribuição

• Percentagem de encomendas feitas por serviços de saúde como 
encomendas de emergência

Recursos Humanos • Taxa de rotatividade do pessoal • Percentagem de vagas na cadeia de abastecimento

Dados e Informações • Taxas de Reporte das instalações em tempo 
útil

• Taxas de reporte das instalações -relatórios completos

• A tabela de KPI's aqui 
ilustrada é ampla na sua 
extensão e fornece uma 
gama de KPI's essenciais e 
opcionais – os KPI's
específicos serão 
priorizados no contrato, 
dependendo dos objetivos 
do contrato e área funcional 
que está a ser 
subcontratada

• A equipa de implementação 
do MS e do fornecedor terá 
que se envolver e garantir o 
alinhamento total desses 
KPI's.

• Esta é a pedra angular da 
gestão do desempenho e da 
capacidade da MS de 
responsabilizar eficazmente 
terceiros pela prestação de 
serviços, tal como definido 
no contrato de 
subcontratação.

Seleção dos KPI's
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SÃO CRIADOS PAINÉIS PARA ACOMPANHAR OS DESEMPENHOS DOS 
VENDEDORES EM RELAÇÃO ÀS NORMAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO.

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; USAID NSCA 2.0 disponível: https://www.ghsupplychain.org/key-
initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Este exemplo de Verificador de KPI 
monitoriza:
ü Previsão e Precisão da Cadeia de 

Abastecimento
ü Compras
ü Recursos Humanos
ü Depósito
ü Relatórios
ü Testes
• O formato e a combinação dos KPI's

podem ser adaptados para medir as 
atividades (por exemplo, OTIF, tempo 
de ciclo, frequência de encomendas, 
disponibilidade, aderência à fixação 
de preços, etc)
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AS BOAS PRÁTICAS EXIGEM QUE OS KPI'S ESTEJAM ALINHADOS COM OS OBJETIVOS INTELIGENTES, A 
LEGISLAÇÃO DE COMPRAS E OS OBJETIVOS FUNCIONAIS DE SUBCONTRATAÇÃO

Fonte: Entrevistas Outsourcing Toolkit 2020

OBJETIVOS INTELIGENTES E MÉTRICAS
Indicadores-Chave de Desempenho (KPI's):

• Devem ser alinhados com os objetivos do contrato para regular e
orientar as prestações de nível de serviço e conduzir bons
resultados de desempenho e comportamento pelo fornecedor

Incentivos e Penalizações:

• Assegurar que os requisitos de base adequados sejam claros,
com oportunidades de lucro ascendentes para melhores
desempenhos – e penalizações por mau desempenho) - os
parceiros subcontratados do sector privado que são
impulsionados comercialmente respondem positivamente aos
bónus e penalizações

• É fundamental que esses bónus e penalizações estejam alinhados
com a legislação nacional em matéria de Leis de Compras e não
criem práticas de pagamento prejudiciais.

Avaliações Regulares dos Resultados:

• Realizar revisões regulares (no mínimo de 3 em 3 meses) para
identificar questões e o desempenho correto do curso, conforme
necessário

BOAS PRÁTICAS
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PASSO 3: PROCEDIMENTOS DE 
GESTÃO
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• Gestão refere-se aos procedimentos de gestão, atividades e relatórios que orientam a relação do MS com o fornecedor 
para garantir que a execução é feita em conformidade com os requisitos do contrato

• Nos termos do contrato, o prestador de serviços subcontratado deve dispor não só dos Recursos Humanos e financeiros 
necessários para cumprir de forma eficaz e eficiente as suas obrigações contratuais em matéria de cadeia de 
abastecimento, mas também da capacidade de relatar ao cliente (MS), de forma transparente e atempada, o seu 
desempenho.

• O estabelecimento de procedimentos de gestão é feito pela MS e acordado com o fornecedor. Inclui a nomeação de uma 
Liderança Logística, uma equipa de gestão de operações, a atribuição de funções e responsabilidades, a fixação de datas 
de reunião, a frequência das revisões e o desenvolvimento de formatos de relatórios KPI.

• O âmbito e o pormenor destes procedimentos variam em função da dimensão e da complexidade do que está a ser 
subcontratado e poderão incluir a formação de:

o Comité Diretor (multifuncional), incluindo o Líder do MS, o líder do fornecedor, os chefes de departamento relevantes

o Equipa de implementação , incluindo o Chefe Funcional de Logística, o Chefe de Operações do Fornecedor e Apoio 
Técnico (se necessário)

OS PROCEDIMENTOS DE BOA GESTÃO SÃO FUNDAMENTAIS PARA ORIENTAR E 
REGULAR A RELAÇÃO DE FORNECEDORES E O PLANO EM CURSO 

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020

Os procedimentos de gestão estabelecem as rotinas, funções e responsabilidades de prestação de contas no 
âmbito do contrato
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APOIAR A GESTÃO É A OPORTUNIDADE DE REFORÇAR A PARCERIA 
CONJUNTA E A COLABORAÇÃO ENTRE AS PARTES

Incluem-se: Dias de Envolvimento com Fornecedores, Grupos de Trabalho Técnico, Partilha de Boas Práticas:

Estas atividades constroem:

1. Abertura e Confiança: Um ambiente de confiança reduz a defesa quando são levantados problemas. As pessoas reagem mais honestamente, 
fazem perguntas com mais frequência e são mais espontâneas com os seus comentários e ideias. Isto impulsiona a parceria conjunta

2. Gerir Diferenças: Os problemas são resolvidos de forma mais eficaz – desafios de desempenho e soluções alternativas discutidas. As equipas 
de gestão devem expressar as suas opiniões de uma forma "segura", a fim de melhorar o desempenho da cadeia de abastecimento.

3. Simplicidade e Foco: Deve haver um compromisso em todos os níveis para remover a complexidade. Ser orientado para os resultados e ter
uma abordagem colaborativa não se excluem mutuamente, mas dependem entre si. Ocorrerão mudanças no projeto de subcontratação do
fornecedor, mas ter uma atitude de parceria conjunta e manter os problemas separados pode produzir bons resultados

4. Alavancar os pontos fortes: É importante alavancar os pontos fortes de ambas as partes no contrato de subcontratação para colmatar
lacunas. O desempenho da cadeia de abastecimento é melhorado através do reconhecimento do que respetivamente o MS e as partes
subcontratadas aportam ao contrato

Exemplo: Para um contrato de armazém subcontratado, os parceiros subcontratados podem fornecer os ativos físicos, equipamentos e sistemas 
de gestão de inventário e equipas pick-pack. O MS pode ter supervisão de gestão sénior no armazém  – é importante definir desde o início esses 
papéis especificamente  e alavancar as capacidades de uns e outros para oferecer alto desempenho.

O QUE PODE SER FEITO EM PARALELO COM AS REUNIÕES FORMAIS E 
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO?

Fonte: Interview Feedback; Lighthouse Team Analysis 2020

Impulsiona um ambiente facilitador e de alto desempenho para parcerias de subcontratação
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ESTUDOS DE CASO 
(MOÇAMBIQUE): 
IMPLEMENTAÇÃO DE ACORDOS 
SUBCONTRATADOS
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Introdução: No final de 2015, o Village Reach, em parceria com a 
Direção Provincial de Saúde (DPS) Moçambicana, iniciou um acordo 
3PL com o Bolloré Transport & Logistics na província de Tete, em 
cinco distritos
O projeto foi realizado com sucesso assente em três princípios 
estratégicos:
1. Reforço da gestão técnica e das partes interessadas através de 

estruturas de gestão claras
2. Melhoria da recolha de dados e dos sistemas de medição da 

visibilidade de ponta a ponta e da responsabilidade
3. Reforço das capacidades (formação e coaching) para apoiar a 

gestão logística

Este estudo de caso é prova do sucesso da implementação de um 
acordo subcontratado com uma 3PL

EM 2015/2016, UM ACORDO 3PL SUBCONTRATADO FOI DESENVOLVIDO PARA MELHORAR A 
ENTREGA ÚLTIMA MILHA NA PROVÍNCIA DE TETE DE MOÇAMBIQUE

Fonte: VillageReach; Mozambique Country Case Study; Lighthouse Team Analysis 2020

AO LONGO DE CINCO MESES DE IMPLEMENTAÇÃO, OS STOCKS DE VACINAS DIMINUÍRAM DE 42% PARA 4% E OS STOCKS DE ARV DIMINUÍRAM DE 27% PARA 12%

*Não houve distribuições realizadas em Janeiro de 2016
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Introdução: Em 2018, o Governo de Moçambique/Armazém Médico Central (MISAU) e DPS 
determinaram uma oportunidade de desempenho funcional para fortalecer a distribuição de last mile. 
Com base no sucesso do acordo 3PL na província de Tete em 2015/2016:

VillageReach, atuando como assistente técnico, com o apoio da USAID, em parceria com o MISAU para 
subcontratar a distribuição de vacinas e medicamentos essenciais a fornecedores 4PL – Bolloré
Transport & Logistics (províncias de Tete e Zambézia) e Agility (província de Nampula) – a partir de 
armazém provincial para os estabelecimentos de saúde na última milha

• As partes começaram por alinhar-se com a política nacional, criaram então grupos técnicos de
trabalho logísticos e criaram sistemas de planeamento e prestação de contas com os KPI's
adequados. Os exemplos de KPI incluíram ciclos de entrega e a manutenção da cadeia a frio na
adesão a um SLA

• Além disso, a VillageReach facilitou a formação contínua das equipas provinciais na a transição para 
o acordo subcontratado. Isso foi conseguido com um conjunto de ferramentas que fornece
ferramentas/guias para formas de trabalho e gestão entre o setor público e parceiros 
subcontratados

• O projeto começou em dois distritos em 2018 na província de Zambézia e agora expandiu-se para
949 instalações de saúde nas províncias de Sofala, Tete, Inhambane e Nampula.

O PRÓXIMO ESTUDO DE CASO DEMONSTRA AS LIÇÕES APRENDIDAS PARA UMA 
IMPLEMENTAÇÃO BEM SUCEDIDA DE UMA PARCERIA DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte: Mozambique Country Case Study; Lighthouse Team Analysis 2020
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• O objectivo da presente Ferramenta Catalisadora A é ilustrar abordagens a políticas que criam um ambiente favorável para a contratação externa:
• Através de fazer referência a e avaliar a política nacional e as estruturas jurídicas no que se refere às aquisições públicas, parcerias público-privadas na área de saúde e garantir um alinhamento de alto nível

com os objectivos estratégicos de saúde do país em apoio à Cobertura Universal de Saúde
• Para esta Ferramenta Catalisadora, você precisará de ter uma compreensão clara de como as políticas de aquisições orientam sua tomada de decisões do dia a dia, pois isso garantirá que todas as decisões

sobre a contratação externa tomadas reflitam o objectivo geral das aquisições públicas e incorporem os princípios fundamentais

Objectivo e abordagem

Decisões e resultados
Ferramentas ou 

Orientações 
Catalisadoras

Fim da Lista de Verificação 
de Catalisador

Pontos para LembrarInformação e
Actividades

Ligação às Etapas 
do Processo

As áreas de foco importantes para este Catalisador incluem:
i. Avaliar: Garantir o alinhamento das avaliações do país ou pontuações do modelo de maturidade com os objectivos definidos para a política de aquisições do país; identificar os

intervenientes relevantes por meio de documentos de política; entender onde os fornecedores externos se enquadram no processo; observar quais funções foram definidas
pelo governo como essenciais ou não essenciais para facilitar as decisões sobre a contratação externa

• Quais são as políticas e estruturas
regulamentares, principalmente
relacionadas com as aquisições,
que existem e influenciam a
contratação externa ao longo da
cadeia de abastecimento?

• Quais os intervenientes que
precisam de ser engajados?
(incluindo política e planeamento)

• Quais as práticas políticas de
outros países que podem ser
usadas como referências para as
boas práticas para apoiar a
contratação externa?

• Determinar a política do país e
as estruturas regulamentares
relevantes, especificamente a
política de aquisições no que se
refere à contratação externa

• Alinhar as partes interessadas a
documentos de política,
padrões, orientações e
regulamentos

• Envolver fornecedores por
meio de orientações de política
para optimizar parcerias de
contratação externa

• Avaliação da política de
aquisições em termos de
princípios, benefícios e usos

• Ferramentas de política para
parcerias público-privadas

• Consultar as ferramentas
existentes de políticas do país,
por exemplo:

• Quênia: a Lei de KEMSA de 2013
• Moçambique: PELF
• Uganda: PPPH
• Zâmbia: Lei de Contratos

Públicos de 2008

• Visão abrangente dos
benefícios da política deliberada
e bem definida

• Compreensão sólida da  política
de aquisições local  relevante
para a contratação externa

• Clareza em relação ao sector
privado e seu papel na cadeia
de abastecimento

• Comunicação das orientações
políticas e padrões em relação
ao mandato da contratação
externa

• A boa governação cria um
ambiente favorável para a
operação de organizações
externas

• Políticas de aquisições sustentam
acordos de contratação externa

• Observar quais estruturas legais e
políticas transparentes e bem
definidas oferecem apoio a
sinergias para parceiros públicos
e privados
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A POLÍTICA DE AQUISIÇÕES É UMA FERRAMENTA DE GOVERNAÇÃO QUE ESTABELECE O 
AMBIENTE PARA A CONTRATAÇÃO EXTERNA A FIM DE MITIGAR OS RISCOS

• A contratação externa é entendida como a transferência de aspectos internos de uma organização, tal como a produção, serviços
ou funções de negócios, para uma parte externa ou fornecedor

• Como resultado, a contratação externa no sector público é uma função da política de aquisições que geralmente é desenvolvida a
partir de uma estrutura legal de aquisições (lei ou regulamento) que foi estabelecida pelo sistema judicial de um determinado país

• A política de aquisições é dependente do país, com alguns países elaborarem políticas de aquisições específicas e autónomas,
enquanto outros se referem a boas práticas de aquisições no âmbito das políticas existentes relevantes para o processo da
contratação externa - ver exemplos das práticas de vários países na página 9

• Os quadros jurídicos e da política de aquisições governam a gestão de todo o processo de contratação externa, desde a
identificação de uma exigência de contratação externa até a assinatura de um contrato, oferecendo orientações e manuais, regras e
regulamentos, padrões e procedimentos para ajudar a estabelecer uma boa conduta

• Em geral, a política de aquisições garante que o controlo de qualidade, a equidade e a ética sejam salvaguardados durante o
processo de contratação externa, processo este que pode ser muito complexo e envolver vários intervenientes, reduzindo os riscos
associados com a contratação externa

• Boas práticas indicam políticas de aquisição que são bem definidas, transparentes e claramente articuladas para todos os
utilizadores

INTRODUÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES, REGULAMENTOS, NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO EXTERNA

Fonte: Mihaela Grubišić Šeba, março de 2018. Regras de terceirização no setor público e privado em aspectos positivos e 
negativos da terceirização ( 2018), Disponível:  https://www.intechopen.com/books/positive-and-negative-aspects-of-
outsourcing/outsourcing-rules-in-the-public-and-the-private-sector
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AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES ABRANGEM CINCO PRINCÍPIOS BÁSICOS QUE VISAM CONCEDER 
UM CONTRATO DE BAIXO CUSTO A UM FORNECEDOR QUALIFICADO

1. Economia: as decisões de aquisição são justificadas com base na melhor relação custo-benefício, não necessariamente
ao preço mais baixo. Isso enfatiza a necessidade de gerir os recursos públicos com cuidado e devida diligência para evitar
fraudes e desperdícios

2. Transparência: garantir que a informação sobre o processo de contratação externa seja disponibilizada para os
intervenientes relevantes, incluindo empreiteiros, fornecedores, prestadores de serviços e o público em geral (a menos
que a necessidade para manter a confidencialidade de informação seja justificada). Isso garante a confiança entre os
intervenientes envolvidos no processo

3. Concorrência aberta e efectiva: os requisitos para a contratação pública devem ser amplamente divulgados, sempre que
possível, para assegurar uma boa resposta do mercado que incentiva a concorrência efectiva e elimina o preconceito.
Todas as organizações elegíveis devem ser autorizadas a participar. Métodos de aquisição não competitivos são
justificados apenas sob certas condições

4. Ética e justiça: garantir que todas as partes no processo de contratação externa cumpram com padrões éticos. Os
negócios são realizados de maneira justa; os contratos são adjudicados de forma objectiva e não preferencial. Conflitos
de interesse são reconhecidos e tratados de forma adequada

5. Prestação de contas e relatórios: qualquer pessoa envolvida no processo de contratação externa é responsável por seus
planos, acções e resultados. Relatórios públicos que permitem o escrutínio externo são um elemento essencial da
prestação de contas

O QUE AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO PROPÕEM ALCANÇAR?

Fonte: Jorge Lynch. 2013. Public Procurement: Principles, Categories and Methods. Leanpub. Available (ebook): 
https://leanpub.com/procurement-principles-categories-and-methods/read
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POLÍTICAS E REGULAMENTAÇÕES CLARAS E BEM DEFINIDAS SOBRE AQUISIÇÕES 
ESTABELECEM ALINHAMENTO ENTRE O SECTOR PÚBLICO E OS FORNECEDORES

ü Visão e objectivos: definem uma visão e um conjunto de objectivos para o sector, juntamente com as funções e
responsabilidades definidas dos intervenientes. Isso permite que os parceiros da contratação externa determinem onde
se enquadram e como podem ajudar, ao mesmo tempo que ajuda o sector público a aproveitar a experiência externa de
forma eficaz

ü Sinergias: criam sinergias entre o sector público e fornecedores privados com base num entendimento mútuo dos
benefícios da contratação externa e/ou do envolvimento do sector privado, e os procedimentos que devem ser seguidos

ü Supervisão e responsabilidade: mantêm a função de supervisão do sector público para responsabilizar os fornecedores e
garantir que todas as componentes se enquadram numa rede da cadeia de abastecimento integrada e de alto
desempenho

ü Transparência e tratamento justo: estabelecem parcerias com base na confiança, no respeito e na integridade mútuos e
garantem que a informação e os procedimentos estejam prontamente disponíveis e acessíveis a todas as partes

ü Soluções adaptadas: promovem soluções de contratação externa que são adaptadas para ambientes locais

ü Bem público: asseguram que o sector público trabalha para o bem público para garantir que produtos de cuidados de
saúde de qualidade sejam disponibilizados e acessíveis às populações

BENEFÍCIOS DAS FERRAMENTAS DA POLÍTICA DE AQUISIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO EXTERNA

Fonte: John Snow Inc. July 2016. Getting Products to People: How Private Sector Solutions Can Strengthen Supply Chains for 
Public Health.
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POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES SUJEITAS AO PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO, 
COORDENAÇÃO E CONTROLO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EXTERNA

POLÍTICA RELACIONADA COM OS CONTRATOS PÚBLICOS É UTILIZADA AO LONGO DO 
PERCURSO DA CONTRATAÇÃO EXTERNA

Fonte: Jorge Lynch. 2013. Public Procurement: Principles, Categories and Methods. Leanpub. Disponível (ebook): 
https://leanpub.com/procurement-principles-categories-and-methods/read

Cronograma da Iniciativa da Contratação Externa

Identificação de 
Necessidades

RFPs (Pedidos de 
apresentação de 

propostas) e 
selecção de 

fornecedores

Começo Fim

Negociação e 
licitação

Especificação de 
Serviço

Adjudicação de 
contrato 

(assinatura)

Gerir e medir o 
desempenho do 

fornecedor

Apoiado por políticas relevantes, por exemplo: Leis de Contratos Públicos; regras detalhadas sobre procedimentos de licitação
e especificações técnicas; orientações sobre a avaliação de propostas; regras sobre publicações pós-contrato; políticas e 

procedimentos de gestão de contratos; mecanismos de resolução de litígios para apoiar a conformidade, etc.
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OUTRAS FERRAMENTAS DE POLÍTICA ENCONTRAM UM EQUILÍBRIO ENTRE A 
SUPERVISÃO E INCENTIVOS PARA OPTIMIZAR PARCERIAS SUBCONTRATADAS

FERRAMENTAS PARA CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA A CONTRATAÇÃO EXTERNA

Fonte: Dalberg Global Development Advisors/MIT-Zaragoza International Logistics Programme. October 2008. 
The Private Sector’s Role in Health Supply Chains. Technical Partner Paper 3. 

Estratégia e Objectivo da Política Exemplos

Desenvolver estratégias para que os actores do sector privado 
forneçam produtos e serviços da cadeia de abastecimento ao 
sector público

• Plano Estratégico Nacional do Sector Farmacêutico
• Lista de Medicamentos Essenciais bem Seleccionados (LMES)
• Acordos de contratação externa
• Entrega directa de serviços, em particular distribuição e logística

Desenvolver orientações e regulamentos para fornecedores 
em cadeias de abastecimento que sejam contextualmente 
relevantes

• Programas de homologação
• Padrões de qualidade
• Política de Parceria Público-Privada (PPPP) para a área de Saúde

Aplicar orientações, padrões e regulamentos para 
fornecedores, mantendo incentivos suficientes para o 
engajamento contínuo do sector privado

• Se os programas de homologação para farmácias retalhistas 
forem muito restritivos, serão um impedimento para as pequenas 
farmácias locais

Apoiar os esforços para melhorar a qualidade e a quantidade 
de informação disponível sobre o desempenho da cadeia de 
abastecimento, pois a informação é essencial para permitir 
uma boa tomada de decisões

• Sistemas de monitorização e avaliação (liderados pelo governo ou 
terceiros independentes)

Investir no desenvolvimento de fóruns para assegurar uma 
maior articulação entre o sector público e fornecedores

• Fóruns de fornecedores
• Fóruns de saúde público-privados
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UMA ABORDAGEM METÓDICA É ÚTIL PARA AVALIAR A POLÍTICA DE AQUISIÇÕES EXISTENTE E 
COMO ESTA INFORMA A AGENDA DA CONTRATAÇÃO EXTERNA

UMA ABORDAGEM DE "COMO FAZER" PARA COMPREENDER AS FERRAMENTAS POLÍTICAS EXISTENTES E O 
SEU IMPACTO SOBRE A CONTRATAÇÃO EXTERNA

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020, adapted from Michael Howlett. Policy Design: What, Who, How and 
Why? in Public Instruments and their Effects [French]. Disponível: 
https://www.researchgate.net/publication/307638330_Policy_Design_What_Who_How_and_Why.

Porquê esta ferramenta 
de política foi
desenvolvida?

• Identificar a visão de
alto nível para
aquisições e / ou a
contratação externa
pelo sector público

Como os objectivos da política 
identificados são executados 

na prática?
• Delinear os meios e

ferramentas para a
implementação de
contratos públicos e / ou
da contratação externa

• Considerar a governação
do processo de aquisição

Quais os objectivos que 
foram articuladas por 

esta política para 
alcançar a visão?

• Localizar e analisar
as metas políticas
práticas para
aquisições num
sector (por
exemplo, saúde)

Quem executa o 
instrumento político, 

quem é afectado por essa 
política?

• Definir as relações de
intervenientes,
contribuições,
prestação de contas
e beneficiários
relevantes

Quando o instrumento 
político entra em vigor?

• Compreender
prazos de alto nível
e um plano de
acção para a
implementação de
processos de
aquisição e / ou de
contratação
externa

Avaliação da política de aquisições existente para entender o ambiente para a contratação externa

PORQUÊ COMOQUAL QUEM QUANDO



EXEMPLOS DE 
FERRAMENTAS DE 
POLÍTICA 
EFICAZES
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QUÉNIA - DEVOLUÇÃO E PAPEL ESTATUTÁRIO DO DEPÓSITO MÉDICO 
CENTRAL

Resumo:

A Lei de KEMSA de 2013 estabelece o seguinte mandato legal para a Kenya Medical Supplies Authority 
(KEMSA): 
ü Adquirir, armazenar e distribuir medicamentos e fornecimentos médicos para funções específicas

(Parte II, Secção 4(1)a)
ü Estabelecer uma rede de instalações de armazenagem, embalagem e distribuição (Parte II Secção

4(1)b)
ü Fazer parcerias ou estabelecer estruturas com governos municipais que prestam serviços (Parte II,

Secção 4 (1) c)
ü Recolher informações para fornecer relatórios sobre o status e a eficácia de custo das funções da

cadeia de abastecimento (Parte II, Secção 4(1)d)
ü Apoiar os governos dos municípios para estabelecer e manter sistemas adequados da cadeia de

abastecimento (Parte II Secção 4(1)e)
• Isso fez com que a KEMSA passe de uma agência pública para uma autoridade pública com maior

autonomia e independência financeira sobre a cadeia de abastecimento num sistema recém-
devolvido

• A lei exigia a implementação de uma nova estrutura de governação competitiva e diversa na
KEMSA

LEI DE 2013 SOBRE A KENYA MEDICAL SUPPLIES AUTHORITY (KEMSA – AUTORIDADE DE 
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DO QUÉNIA)

Fonte: Lighthouse team Analysis 2020; Kenya Case Study Kenya Medical Supplies Authority (KEMSA) Act No. 2 of  2013, 
disponível: http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/KenyaMedicalSuppliesAuthorityActNo20of2013.pdf 

EXEMPLE

Resultados e Relevância: 

Desde que a lei entrou em vigor, a KEMSA tem :
ü Implementado um programa abrangente

de reforma organizacional
ü Desenvolvido parcerias bem-sucedidas

com governos municipais e o sector
privado

ü Mudado estrategicamente para a
contratação externa de funções não
essenciais que melhorou o desempenho
da cadeia de abastecimento

• A Lei de KEMSA de 2013 estabelece uma
estrutura legal autorizada e transparente
para o depósito médico central do Quénia
que foi adaptada ao contexto local

• Criou um ambiente favorável para a KEMSA
envolver os fornecedores do sector privado
com uma nova autonomia e independência

Uma Lei autoritária, transparente e contextualmente relevante que ajuda na mudança da KEMSA em vista da contratação externa
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MOÇAMBIQUE - ESTRATÉGIA FARMACÊUTICA COM UM IMPULSO À 
CONTRATAÇÃO EXTERNA

Resumo:

• Elaborado em dezembro de 2012, o PELF é
um plano estratégico nacional que orienta
as principais reformas no sector de logística
farmacêutica em Moçambique para uma
visão a longo prazo (página 18)

• Define o impulso estratégico para
subcontratar certas actividades funcionais,
afirmando que "o princípio das actividades
potenciais de contratação que são
subsidiárias à actividade principal do sector
deve ser a longo prazo" (página 19)

• Nos processos de distribuição e transporte,
importação, desembaraço aduaneiro e
armazenagem, a contratação externa é
fortemente encorajada, sempre que
possível (páginas 19 e 29)

PLANO ESTRATÉGICO DA LOGÍSTICA FARMACÊUTICA – PELF

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020: Mozambique Case Study; Strategic Plan for Pharmaceutical Logistics 
(PELF). December 2012. Disponível: 
https://www.medicusmundimozambique.org/files/2018/02/Estrategia_Municipal_CMM.pdf. 

EXEMPLE

Resultados e Relevância : 

ü A metodologia do PELF considerou cuidadosamente a capacidade limitada do
depósito médica central de Moçambique para realizar todas as funções da cadeia de
abastecimento, por isso, recomendou a contratação externa para fornecedores
especializados sempre que possível. Isso reflecte uma estratégia política apropriada
para o ambiente local

ü O governo central articulou claramente sua posição em relação à contratação externa
no PELF

ü Ao rever o PELF, os parceiros do sector privado são capazes de determinar onde
fazem parte da cadeia de abastecimento de Moçambique e como podem ajudar

ü Isso cria um ambiente propício para o sector privado em Moçambique, que ajuda na
colaboração público-privada, transparência e responsabilidade

ü Consequentemente, existe uma ampla participação do sector privado em
Moçambique, nomeadamente na distribuição da última milha, optimização de rotas,
sistemas de armazenagem e capacitação a todos os níveis da cadeia de
abastecimento

Uma estratégia que afirma claramente a posição central para a contratação externa que reforça as parcerias público-privadas
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UGANDA – QUADRO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO para o SEcTOR PARA 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Resumo: 
• O PPPS fornece uma estrutura de orientação para estabelecer, implementar, monitorizar 

e avaliar, bem como integrar parcerias entre o Governo de Uganda e o sector privado da 
saúde

• Considera as leis, políticas e planos existentes de Uganda, e objectivos nacionais de 
saúde mais amplos como objectivos de saúde comuns seguidos pelos sectores público e 
privado

• Reconhece fortes parcerias público-privadas como a base para um melhor desempenho 
na saúde e a necessidade de explorar as vantagens comparativas dos sectores público e 
privado

• O PPPS tem quatro secções, cada uma com um quadro político detalhado para parcerias 
público-privadas e orientações de implementação:

1) Quadro de política geral para a parceria com o sector privado como um todo;
2) Quadro de parceria na categoria de organizações sem fins lucrativos privadas;
3) Quadro de parceria na categoria da Saúde Privada;
4) Quadro de parceria para a categoria de Práticas da Medicina Tradicional e 

Complementar.

POLÍTICA NACIONAL DE UGANDA SOBRE A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO SECTOR DA 
SAÚDE (PPPS)

Fonte: Uganda National Policy on Public Private Partnership in Health, available: 
http://library.health.go.ug/publications/policy-documents/national-policy-public-private-partnership-health. 

EXEMPLE

Relevância: 
ü O PPPS é um guia ‘como fazer’ 

específico do sector para parcerias 
público-privadas de maneira 
detalhada. Esta precisão e clareza 
incentiva o sector privado a participar 
activamente

ü Um fornecedor do sector privado em 
busca da parceria com o Governo de 
Uganda pode consultar as orientações 
e estruturas contidas no PPPS para 
compreender as formas de trabalhar e 
elaborar um acordo de parceria 
apropriado

ü O PPPS cria sinergias do sector 
público-privado com base num 
entendimento mútuo das funções e 
responsabilidades para a configuração 
e implementação de projectos

Um guia detalhado de "como fazer" que alinha o governo e fornecedores privados para facilitar uma 
contratação externa produtiva
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ZÂMBIA - PROCESSOS DE AQUISIÇÕES TRANSPARENTES E RESPONSÁVEIS 
ESTABELECIDOS

Resumo: 

• A Lei Relativa aos Contratos Públicos da Zâmbia revoga e substitui a Lei do Conselho
Nacional de Contratos Públicos da Zâmbia de 1982 e muda o nome do Conselho
Nacional de Contratos Públicos da Zâmbia para a Autoridade de Contratos Públicos da
Zâmbia (ZPPA)

• Governa e controla as práticas relativas a contratos públicos, a fim de promover a
integridade, a justiça, e a confiança do público no processo de aquisições na Zâmbia

• A lei salvaguarda a inclusão local no processo de contratação pública, limitando a licitação
nacional aos cidadãos da Zâmbia (licitantes locais). No entanto, permite que as parcerias
entre licitantes estrangeiros e cidadãos da Zâmbia ou fornecedores locais participem no
processo de contratação pública, incentivando assim a formação de parcerias no sector
(Artigos 26, 28, 63)

• No caso de práticas de aquisição deficientes ou corruptas, atribui poderes à ZPPA para
trabalhar com o Ministério com o fim de designar uma outra entidade para realizar as
funções de aquisição (Artigos 80 e 82)

LEI RELATIVA AOS CONTRATOS PÚBLICOS DA ZÂMBIA 2008

Fonte: Zambia Public Procurement Act No. 12 of 2008, disponível: 
https://www.zppa.org.zm/documents/20182/21181/PUBLIC_PROCUREMENT_ACT.pdf/f2e108b2-e83b-463b-
9b9f-420343757b77?version=1.1

EXEMPLE

Relevância: 
ü A Lei Relativa aos Contratos Públicos

da Zâmbia de 2008 é uma legislação
nacional que visa garantir a
transparência e a responsabilização
nas aquisições públicas

ü Estabelece confiança e segurança
entre os fornecedores do sector
privado em agências e processos
públicos na Zâmbia

ü A Lei ilustra como os governos
nacionais podem utilizar e fazer
cumprir os regulamentos legais para
as funções da cadeia de
abastecimento com o fim de
promover o engajamento contínuo
com o sector privado

Uma lei do processo de aquisições específica que salvaguarda a confiança do sector privado no governo nacional
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PARCERIAS DA CONTRATAÇÃO EXTERNA SÃO INFLUENCIADAS POR UMA AMPLA 
GAMA DE FACTORES CONTEXTUAIS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS

A CADEIA DE FORNECIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA FAZ PARTE DE UM CONTEXTO MAIS AMPLO

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; John Snow Inc. (JSI). January 2012. Getting Products to People: The JSI 
Framework for Integrated Supply Chain Management in Public Health. 

• Uma cadeia de abastecimento de saúde pública é uma rede interligada
que garante a disponibilidade de produtos de saúde para as pessoas que
precisam deles

• Esta rede está inserida no sistema de saúde de um país e nos ambientes
operacionais e contextuais

• Os fornecedores externos oferecem uma variedade de conhecimentos
técnicos. Os formuladores de políticas e gestores da cadeia de
abastecimento do sector público podem constituir parcerias com o
sector privado, por exemplo, para capitalizar a vantagem comparativa e
contribuir para o reforço das funções da cadeia de abastecimento

• As parcerias público-privadas são bem-sucedidas se acomodarem os
contextos socioeconómicos, políticos, de saúde e de desenvolvimento
em que se encontram
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POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO SÃO FERRAMENTAS DE GOVERNAÇÃO ABRANGENTES QUE 
CRIAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL PARA A CONTRATAÇÃO EXTERNA

A GOVERNAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE CONTRIBUI PARA O DESEMPENHO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

Fonte: Prashant Yadav. 2015. Health Product Supply Chains in Developing Countries: Diagnosis of the Root 
Causes of Underperformance and an Agenda for Reform. Health Systems & Reform, 1:2, 142-154. 

• A política e a legislação do país
constituem a governação do sistema
de saúde e da cadeia de
abastecimento de saúde

• A governação é um factor abrangente
que é definido pelo sector público

• A boa governação é apoiada por
políticas e regulamentos claros que
são bem definidos e devidamente
aplicados

• A boa governação cria um ambiente
favorável para a operação do sector
privado poder, o que facilita as
iniciativas para a contratação externa

Governação do Sistema de Saúde
Política e Legislação

Recursos Humanos para a área de Saúde

População

Financiamento da 
área de Saúde

Financiamento da cadeia de 
abastecimento

Sistemas de 
Informação sobre a 

área de Saúde
Sistemas de Informação de 

Gestão Logística

Cadeia de 
Abastecimento de 
Produtos de Saúde
Previsão de Necessidades, 

Aquisição, Distribuição

Figura: Rede da cadeia de abastecimento da área de saúde e o papel abrangente da governação
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FERRAMENTAS DE POLÍTICA PARA A CONTRATAÇÃO EXTERNA PODEM SER ADAPTADAS DE 
FORMA ADEQUADA PARA DIFERENTES NÍVEIS DE RENDIMENTO NACIONAL

CLASSIFICAÇÕES DE PAÍSES: ALTO RENDIMENTO, MÉDIO RENDIMENTO, BAIXO RENDIMENTO

Fonte: Andreas Seiter, 2010. A Practical Approach to Pharmaceutical Policy. Washington: The World Bank. 

Objectivos de política personalizados :
• Os países de alto rendimento enfrentam

o desafio de obter tratamentos
inovadores e caros para uma ampla
população coberta por seguro de saúde

• Os países de médio rendimento
procuram fazer o mesmo que seus 
homólogos de baixo rendimento, mas, 
além disso, satisfazem uma população 
urbana mais rica

• Países de baixo rendimento buscam
assegurar o abastecimento de 
medicamentos para a saúde pública

• O sector privado desempenha um papel
variável dependendo da classificação do
país. As iniciativas para a contratação
externa serão, portanto, diferentes

Figura: Desenvolvimento dos objectivos farmacêuticos essenciais por nível de rendimento

PAÍSES DE ALTO RENDIMENTO

Acesso universal a todos os tratamentos importantes e apoio à 
inovação por meio de estudos e desenvolvimento de novos 

medicamentos e tratamentos

PAÍSES DE MÉDIO RENDIMENTO

Acesso a uma gama mais ampla de 
medicamentos, mecanismos de 

financiamento agrupados e desenvolvimento 
industrial no sector farmacêutico

PAÍSES DE BAIXO RENDIMENTO

Acesso a medicamentos 
de qualidade para 

condições 
clínicas 

e agudas
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O objectivo desta Ferramenta Catalisadora B é desenvolver adesão e apoio para o processo de contratação externa através de vários intervenientes importantes

• Fazemos isso ao desenvolver um Processo de Advocacia que inclui: (i) o estabelecimento de compromissos por parte dos intervenientes no início do processo de contratação externa; (ii) a criação de
estruturas de gestão e organização do projecto que permitam a boa governação do projecto , tais como comités de direcção e grupos de trabalho técnicos; (iii) formas de engajamento, plataformas de
comunicação e ferramentas de apresentação de relatórios e de avaliação de todo o  processo de contratação externa

• Para esta Ferramenta Catalisadora, você precisará de ter um entendimento completo das funções desempenhadas e dos benefícios trazidos por cada interveniente no projecto

Objectivo e abordagem

Decisões e resultados Ferramentas ou Orientações 
Catalisadoras

Fim da Lista de Verificação de
Catalisador

Pontos para LembrarInformação e Actividades

Ligação às Etapas 
do Processo

• As áreas de foco importantes para este Catalisador incluem:
• I Avaliação: os intervenientes, incluindo directores sêniores da cadeia de abastecimento, aprovaram o processo de avaliação da cadeia de abastecimento;
• II. Avaliar: adesão e aprovação do Cenário de Investimento para a contratação externa de uma equipa de trabalho multifuncional;
• III. Contratar: directores sêniores em departamentos relevantes aprovam o processo de licitação e fazem suas contribuições para desenvolver o informe/ selecção de 3PLs;
• IV. Implementar: um diálogo transparente e aberto entre os intervenientes é mantido durante a fase de implementação para corrigir o curso

• Lista dos intervenientes chave
com objectivos e benefícios

• Documento de plano de
trabalho e termos de referência

• Agenda com uma abordagem
'3P'

• Realizar um workshop de alto
nível para assegurar a adesão
inicial dos intervenientes

• Estabelecer estruturas de
gestão de projectos e estruturas
organizacionais

• Comunicar formas de trabalhar
e apresentar relatórios a todos
os intervenientes

• Processo de Advocacia
• Estruturas de Gestão e

Organização:
Comités de Direcção
Grupos de Coordenação
Grupos de Trabalho
Técnico

• Plataformas de Comunicação:
Grupos de Trabalho sobre
a Logística
Fóruns de Fornecedores

• Compreensão de quem são os
intervenientes e por que o
engajamento consistente dos
intervenientes é importante

• Compreensão de como
implementar um processo de
advocacia desde a aprovação do
projecto até a sua conclusão

• Consulta de exemplos de como
as  estruturas de governação e
comunicação têm sido bem-
sucedidas

• Certificar-se de que o processo de
advocacia seja estabelecido desde
o início

• Lembrar-se de garantir que a
comunicação seja clara e
facilmente compreendida

• Ser consistente durante todo o
cronograma do projecto para
melhorar a confiança e confiança
entre  intervenientes

• Analisar uma lista de
intervenientes relevantes de
ambos os sectores público e
privado, e  parceiros doadores

• Decidir sobre quais
intervenientes devem ser
engajados com base nos
benefícios conhecidos

• Identificar formas adequadas
de envolver os intervenientes

• Processo de advocacia e
cronogramas publicados e
compartilhados com os
intervenientes



FERRAMENTA
CATALISADORA

A ADVOCACIA E A GOVERNAÇÃO SÃO FERRAMENTAS CATALISADORAS QUE
CONTRIBUEM  PARA O SUCESSO DAS INICIATIVAS DE CONTRATAÇÃO EXTERNA

DEFINIÇÃO DA ADVOCACIA NA CONTRATAÇÃO EXTERNA

Fonte: United Nations Children’s Fund (UNICEF). January 2016. A Process Guide and Toolkit for Strengthening 
Public Health Supply Chains through Capacity Development; Lighthouse Team Analysis 2020. 

• A advocacia é uma actividade realizada por 
um  indivíduo ou grupo que visa influenciar
as  decisões dentro de instituições
políticas, económicas e  sociais

• Visa estabelecer o compromisso
antecipado, a aprovação e o apoio dos 
principais intervenientes para se envolver
num determinado projecto ou iniciativa de 
maneira substancial

• Isso contribui para o sucesso e  
sustentabilidade das iniciativas de 
contratação externa

• Um processo de advocacia claro e bem articulado é necessário para integrar os intervenientes durante
todo o período de  contratação externa. Recomenda-se que este processo comece assim que a iniciativa
de contratação externa começar

• A decisão de contratar uma função da cadeia de abastecimento será tomada por decisores de alto nível no 
sector público. O processo de advocacia resultante para a iniciativa da contratação externa será liderada
pelo sector público

• O processo envolve o estabelecimento de estruturas de governação para a coordenação e comunicação
com o fim de orientar,  supervisionar e implementar a iniciativa da contratação externa

• É aconselhável envolver os doadores no processo de advocacia, pois estes geralmente fornecem apoio
operacional ou financeiro para iniciativas de contratação externa na sua posição como parceiros de alto 
nível. Os parceiros doadores podem dar suas opiniões construtivas que dão estrutura e legitimidade ao
processo de contratação externa

• Outros intervenientes principais podem ser envolvidas para fornecer contribuições quando necessário - a 
sociedade civil, por

• exemplo, pode servir como a voz do público

O que é a advocacia? Como é desenvolvida?
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LE PLAIDOYER GAGNE L'ADHÉSION ET DÉVELOPPE UNE COMPRÉHENSION MUTUELLE 
PARMI LES PARTIES PRENANTES DES AVANTAGES DE L'EXTERNALISATION

AVANTAGES D'UN PROCESSUS DE PLAIDOYER (ILLUSTRATIV) 

Fonte: United Nations Children’s Fund (UNICEF). January 2016. A Process Guide and Toolkit for Strengthening 
Public Health Supply Chains through Capacity Development; Lighthouse Team Analysis 2020. 

Os intervenientes
principais

Objectivos e benefícios dos intervenientes Benefícios

Governo Central / Ministério

da Saúde
• Definir políticas orientadoras e estruturas legais relevantes para as iniciativas de

contratação externa
• Estruturas para a

coordenação, engajamento e
comunicação público-
privada são estabelecidas

• Assegura um entendimento mútuo
dos benefícios de contratação
externa entre os intervenientes

• Garante que as métricas de
prestação de contas são
instituídas e mantidas

• Conscientização por meio da advocacia
facilita a gestão da mudança durante a
implementação do projecto

• Contribui para o sucesso a longo
prazo e  a sustentabilidade das
iniciativas de contratação
externa

Depósito Médico Central • Estabelecer o envolvimento inicial do sector público e supervisionar a implementação
da iniciativa de contratação externa

Comité de Direcção • Integrar os principais intervenientes com funções claramente definidas

• Fornecer supervisão e orientação de alto nível para o projecto

Delegação da Saúde Provincial /
Distrital

• Participar da gestão diária de fornecedores

• Dar suas opiniões atempadas sobre o progresso do projecto para os GTTs

Grupo de Trabalho Técnico 

(GTT)

• PMEs com estratégias específicas e tarefas de implementação

• Reunir periodicamente para revisar o progresso, os desafios, etc.

Fornecedores do Sector Privado • Fornecer perícia, assistência técnica, formação, recursos, outras parcerias significativas
com o sector público

Parceiros Doadores • Trazer múltiplos valores agregados a um projecto, incluindo fundos, bens,

serviços, transferência de  tecnologia, capacidade de implementação

Comunidades • Beneficiário da iniciativa de contratação externa
• Fornecer experiências e percepções locais importantes
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AS EXPECTATIVAS DOS INTERVENIENTES PODEM S E R GERIDAS AO USAR UM QUADRO DE ANÁLISE 
DE INTERESSES E  PODERES EM RELAÇÃO À INICIATIVA DA CONTRATAÇÃO EXTERNA

QUADRO DE ANÁLISE DE INTERVENIENTES DE HOVLAND (2005)

Fonte: Ingie Hovland, 2005. Successful Communication: A Toolkit for Researchers and Civil Society Organisations. 
p. 8

Manter
sasisfeito

Colaborar
estreitmente e 

influenciar
activamente

Manter-se 
informado

Monitorizar
(mínimo esforço)

INTERESSE

PODER

Alto

AltoBaixo

Baixo

• A análise de intervenientes de Hovland pode
ser usada para  identificar e avaliar todos os
intervenientes envolvidos na iniciativa da 
contratação externa

• A análise permite que o sector público organize 
os intervenientes em matrizes de acordo com 
seus interesses e poderes

• Poder significa a influência que os
intervenientes têm sobre a  iniciativa de 
contratação e em que grau estes podem ajudar
a realizar, ou bloquear, as mudanças desejadas
na cadeia de  abastecimento

• Interesse mede até que ponto os
intervenientes estão interessados na iniciativa
de contratação externa e como podem ser 
afectados pelas mudanças na cadeia de 
abastecimento



PROCESSOS E FERRAMENTAS 
DE ADVOCACIA: TRÊS
ORIENTAÇÕES
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É MELHOR COMEÇAR ANTECIPADAMENTE A APLICAR AS FERRAMENTAS DE
ADVOCACIA E MANTÊ-LAS AO LONGO DO PROCESSO PARA MANTER PARCERIAS FORTES

PROCESSO DE ADVOCACIA DURANTE O CRONOGRAMA DA INICIATIVA DE CONTRATAÇÃO EXTERNA

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020.
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Cronograma da Iniciativa de Contratação Externa

Aprovação do 
projecto

e integração
do projecto,

parceiros
liderados pelo
Ministério da  

Saúde /  
Depósito

Médico Central

Estruturas de gestão e 
organização estabelecidas

na altura do início de 
implementação do 
projecto. Funções e 

prestação de contas claras
são estabelecidas, que 

asseguram a aceitação do 
projecto

Início Fim

Apresentação de relatórios
atempados sobre a 

implementação do projecto em
termos de actualizações,  

progressos, gargalos e riscos
(orientado por dados). Isso

aprofunda a responsabilidade
mútua, confiança e segurança

entre os intervenientes e afirma a 
aceitação do projecto.

Conclusão do 
Projecto e 

Entrega pelo
Ministério da 

Saúde/ 
Depósito
Médico
Central

Workshop de alto nível
afirma o compromisso ao

projecto por parte do 
sector público e dos 
parceiros técnicos. 

Forma um entendimento
compartilhado de 

objectivos, abordagens e 
prazos de tempo
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LIGNE DIRECTRICE 1: UN PROCESSUS DE PLAIDOYER BIEN ARTICULÉ ET COHÉRENT A 
FAIT SES PREUVES DANS UN CERTAIN NOMBRE D'INITIATIVES D'EXTERNALISATION

EXEMPLES PRATIQUES DE PLAIDOYER

Fonte: Interviews for the Outsourcing Toolkit; Lighthouse Team Analysis 2020.

Exemplo Ferramentas de Advocacia Resultados

VillageReach, Moçambique -
distribuição da última milha

• Trabalhou em estreita colaboração com a DPS,
primeiro em Tete e  depois na Zambézia para a
aprovação e implementação
• Estruturas de gestão fortes e diversificadas

• Dispositivos de contratação 3PL / 4PL que reduziram
significativamente as rupturas de stock nos centros de saúde

• Benefícios comprovados da contratação para outras
províncias

Projecto Última Milha, Moçambique
- optimização de rotas

• Relação desenvolvida com o CMAM usando um
coordenador local,  adesão à visão e aos objectivos do
projecto

• Províncias / distritos orientaram a equipa de direcção no
terreno

• Matriz de tempo / distância criada para as rotas
de distribuição  da última milha em 10/11
províncias

• O cálculo de custos permite que o CMAM tome melhores
decisões

Crown Agents, Zâmbia - gestão 
da cadeia de  abastecimento

• Parceria clara e baseada no tempo estabelecida com
a Medical  Stores Limited (MSL)

• O contrato incluiu a transferência de habilidades detalhadas
para a MSL

• Organização e gestão de MSL melhoradas de 2008 a
2013,  principalmente em núcleos de estratégia e
trabalhos em rede
• Resultou na MSL adoptar uma visão que apoia a contratação

Africa Resource Centre 
(ARC),  Uganda -
mapeamento geográfico

• Estabeleceu uma parceria com o Ministério da
Saúde para  objectivos comuns de GIS

• Formas de trabalho definidas e funções dos parceiros técnicos

• Pesquisou e registou +7.100 unidades de saúde e 1.100
farmácias num registo mestre

• MoH formado sobre as ferramentas relevantes para a
actualização de dados

Ao desenvolver e manter a advocacia, isso incentiva parcerias público-privadas frutíferas
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A ADVOCACIA É ESTIMULADA PELO ESTABELECIMENTO E
MANUTENÇÃO DE  ESTRUTURAS PARA A MELHORIA DA GOVERNAÇÃO

ESTRUTURAS DE GOVERNAÇÃO PARA A GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROJECTOS

Source: Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Janvier 2016. Un guide de processus et une boîte à 
outils pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en santé publique grâce au développement des 
capacités; Analyse de l'équipe phare 2020. 

1. Comité de Direcção de Alto Nível: É composto por representantes do sector público e

fornecedores para dar orientações gerais e supervisionar a iniciativa de contratação externa

2. Grupo de Coordenação da Cadeia de Abastecimento: É composto por um amplo espectro

de  membros de vários grupos de intervenientes, incluindo o sector público, o sector privado,

parceiros de implementação e doadores. Recebe contribuições e actualizações regulares do

Grupo de  Trabalho Técnico (mensal ou trimestral) e toma decisões importantes para o

funcionamento do  dia-a-dia do projecto. A constituição de um Grupo de Trabalho para a

Logística, na página 13,  demonstra um exemplo de um Grupo de Coordenação para a

Cadeia de Abastecimento de Vacinas

3. Grupo(s) de Trabalho Técnico(s): Incluem técnicos e especialistas para trabalhar em

tarefas específicas do dia-a-dia relacionadas com o plano de implementação do projecto

Sistemas de monitorização e avaliação são desenvolvidos em todos os agrupamentos
de governação e fluxos de informação são canalizados para esses sistemas (setas de 

cor cinzenta)

1. Direcção de alto nível Comité

2. Grupo de coordenação da cadeia
de abastecimento

3. Grupo de Trabalho Técnico

4. Organizações governamentais e
parcerias implementam a iniciativa
de contratação externa

Figura: Estrutura Organizacional Típica para Orientar uma Iniciativa
de Contratação Externa (os agrupamentos dependem do contexto
e do projecto)
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UMA BOA COMUNICAÇÃO É UMA FERRAMENTA DE ADVOCACIA 
QUE MELHORA A COORDENAÇÃO ENTRE OS INTERVENIENTES

DEFINIÇÃO E BENEFÍCIOS DAS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO

Fonte: Tobias Mettler and Peter Rohner, Supplier Relationship Management in Health Care. Institute of Information 
Management; Role of Communications in Public Private Partnerships. Disponível https://reputationtoday.in/role-of-
communications-in-public-private-partnerships/.

Quais são os benefícios das plataformas de comunicação?O que são plataformas de comunicação?

• A comunicação significa a troca de 
informações entre intervenientes, a fim de 
melhorar a qualidade das relações de 
trabalho e contribuir para a maior eficiência
do projecto

• Dado o número de partes interessadas e 
complexidades em iniciativas de contratação
externa, é útil ter uma plataforma para a 
comunicação directa e sólida entre os
intervenientes

• As plataformas de comunicação são
consideradas a ser ferramentas de 
advocacia em iniciativas de
contratação externa

✓ Aumenta a transparência e a coordenação entre os intervenientes
em termos de transacções (financeiras ou não), funções e 
responsabilidades e actualizações de progresso do projecto, 
obstáculos, marcos

✓ Promove uma boa gestão dos intervenientes que envolve um amplo
grupo de intervenientes de uma maneira apropriada e frequente, 
gere interesses e expectativas múltiplos e às vezes em conflito

✓ Oferece um meio de enfrentar desafios e consultar especialistas onde
necessário

✓ Ajuda a estabelecer relações duradouras entre compradores e
fornecedores

✓ Melhora o fluxo e a gestão de informação para a visibilidade ponta a
ponta da iniciativa de contratação externa
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EXISTEM MUITAS PLATAFORMAS ÚTEIS PARA UMA COMUNICAÇÃO BEM 
SUCEDIDA EM INICIATIVAS DE  CONTRATAÇÃO EXTERNA

GAMA DE FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS – LISTA NÃO EXAUSTIVA

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020.

Plataforma Descrição

Fóruns de fornecedores Reuniões de rede periódicas entre entidades governamentais de gestão da cadeia de abastecimento e fornecedores privados

Comités de direcção Grupos de governação de alto nível com funcionários de alto nível do sector público, representantes do sector privado e parceiros de 
desenvolvimento para fornecer a supervisão estratégica e orientação sobre a iniciativa de contratação externa

Ferramentas de 
Comunicação Tecnológica

Plataformas de gestão de projectos que utilizam software tecnológico para apoiar os gestores de projectos a organizar e controlar o 
progresso e os cronogramas de projectos,  as tarefas diárias das equipas contratadas, os fluxos de informação e as comunicações com 
os membros da equipa. Existem inúmeras ferramentas disponíveis

Coordenador Local Uma pessoa dedicada com conhecimento local e com a tarefa de garantir que o governo local e os fornecedores privados estão de 
acordo e comunicam uns com os outros eficazmente durante a iniciativa de contratação externa. Seu papel é especialmente 
importante no início do projecto, quando os intervenientes não estão familiarizados uns com os outros ou quando existe uma 
barreira linguística

Relatórios de Status do 
Projecto

Relatórios de informação em vários formatos (narrativos, PowerPoint, listas de verificação, outros) que comunicam o progresso do 
projecto até o momento. São compartilhados regularmente por email com todos os intervenientes relevantes para a iniciativa de
contratação externa

Os fóruns de fornecedores foram descritos neste kit de ferramentas de contratação externa como uma
plataforma de comunicação eficaz
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EXEMPLO DE ESTRUTURAS
DE GOVERNAÇÃO: GRUPOS
DE TRABALHO SOBRE A 
LOGÍSTICA
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GRUPOS DE TRABALHO SOBRE A LOGÍSTICA OFERECEM PLATAFORMAS DE 
TOMADA DE DECISÕES E  COORDENAÇÃO ENTRE OS INTERVENIENTES

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO PARA INICIATIVAS DE CONTRATAÇÃO EXTERNA

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; Leab, D, Schreiber, B, Kasonde, M, Bessat, O, Bui, S, Loisel, C. 2017. National 
logistics working groups: A landscape analysis study. Vaccine 35

• Grupos de trabalho sobre a logística são estruturas de governação de múltiplos
intervenientes que fornecem uma plataforma central para a comunicação e
visibilidade, a tomada de decisões e a prestação de contas para melhorar a
eficácia das iniciativas de contratação externa na cadeia de abastecimento de
saúde pública

• Nas estruturas de governação típicas para a contratação externa na página 10, os
grupos de trabalho sobre a logística enquadram-se nos grupos de coordenação
da cadeia de abastecimento

• Coordenam os investimentos feitos por agências governamentais e parceiros de
desenvolvimento, compartilham informação e evidência, identificam e superam
gargalos e aproveitam a optimização dos recursos conforme o progresso da
iniciativa de contratação

• Vários intervenientes relevantes para a iniciativa de contratação externa são
capazes de receber e processar informação consistente, comunicar-se com
facilidade e tomar decisões em conjunto por meio do grupo de trabalho sobre a
logística

• Os grupos de trabalho sobre a logística tiveram sucesso no programa expandido
de imunização (EPI) - cadeia de abastecimento de vacinas - especialmente em
Nigéria, RDC, Benin e Etiópia, com a ajuda da UNICEF
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Estabelecer um Grupo 
de Trabalho sobre a 
Logística para uma
iniciativa de 
contratação externa, 
de acordo com a 
necessidade
identificada no 
documento sobre a 
estratégia de 
contratação externa 
(por exemplo,
comunicação e
progresso do projecto)

Descrever os membros
do Grupo de Trabalho
sobre a Logística com 
a experiência
necessária para 
realizar o  plano de 
trabalho. Incluir
membros do depósito
médico central, 
departamentos
relevantes do governo
(central / provincial / 
local),
parceiros do sector 
privado,  parceiros de 
desenvolvimento,  
assistentes técnicos,  
parceiros de 
implementação,  e 
outros

Distribuir funções aos 
membros e designar 
um Líder do Grupo de 
Trabalho para a 
Logística entre os 
membros do grupo.  
Certificar-se de que 
qualquer compromisso 
que os membros 
comprometem-se a 
fazer é  razoável e 
administrável. Garantir 
que membros 
claramente entendam 
o compromisso, tempo
e acções especiais que
precisam de realizar.

Desenvolver um plano
de trabalho para o 
Grupo de Trabalho
sobre a Logística
incluindo as 
actividades a ser 
realizadas (por 
exemplo, realizar
reuniões de progresso
para a iniciativa de 
contratação externa) e 
um prazo de tempo ou
frequência para 
alcançar essas
actividades (por 
exemplo, reuniões de 
progresso mensais
pelo período de  um 
ano)

Publicar o plano de 
trabalho e as  funções
dos membros e  
responsabilidades
num documento de 
Termos de Referência
que serve como um  
documento de 
referência formal por  
escrito para o papel, 
escopo e função do 
Grupo de Trabalho
sobre a Logística. Este  
documento de Termos
de  Referência será
recebido pelo Comité
de Direcção de alto 
nível da iniciativa de 
contratação externa

A acção do Grupo de 
Trabalho sobre a 
Logístico começa e 
termina quando a 
iniciativa de 
contratação externa 
começa e termina 
respectivamente

O ESTABELECIMENTO DE GRUPOS DE TRABALHO SOBRE A LOGÍSTICA REQUER 
TERMOS DE REFERÊNCIA, INCLUINDO ADESÃO, FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

ABORDAGEM DE ETAPA POR ETAPA PARA O ESTABELECIMENTO DO GRUPO

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; Logistics Cluster Working Groups. August 2019. Terms of Reference. Disponível:
https://reliefweb.int/report/world/logistics-cluster-working-groupsterms-reference-august-2019

1a Etapa: 3a Etapa: 4a Etapa:2a Etapa: 5a Etapa: 6a Etapa:
Estabelecer o Grupo 
de Trabalho sobre a 

Logística
Descrever os

membros
Funções e

Responsabilidades
Desenvolver um 

Plano de Trabalho
Documento de 

Termos de Referência
Começo e Fim
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EXEMPLO DE UMA 
PLATAFORMA DE
COMUNICAÇÃO: FÓRUNS DE
FORNECEDORES
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FORNECEDORES

UMA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS RESPONSÁVEIS 
PELA GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO E FORNECEDORES PRIVADOS

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020; United Nations International Children’s Fund (UNICEF). Nutrition Supply Forum –
Objectives and Agenda. Disponível:  https://www.unicef.org/supply/nutrition-supplier-meetings

• Fóruns de fornecedores são
trabalhos em rede  entre
organizações de gestão da cadeia
de  abastecimento do sector
público e fornecedores do  sector
privado (indivíduos ou organizações
que fornecem produtos ou serviços
dentro da cadeia de abastecimento)

• Podem ser centrados num certo
programa de saúde (por exemplo,
HIV / AIDS) ou uma actividade
funcional específica na cadeia de
abastecimento (por exemplo,
serviços de expedição de
mercadorias)

• Fóruns de fornecedores
compartilham as  melhores práticas,
abordagens estratégicas, inovação e
desenvolvimentos de produtos, e
actualizações científicas e
regulamentares entre o sector
público e fornecedores privados

• Constituem uma plataforma para
encorajar interacções e trabalhos
em rede entre os participantes que
podem iniciar relações beneficiais e
duradouras além do fórum

• Fóruns de fornecedores ocorrem
periodicamente em datas
programadas em locais definidos

• O governo será o anfitrião do fórum
e convidará participantes do sector
privado a seu critério.  O sector
privado também pode cumprir o
papel de anfitrião

• O fórum contém uma agenda
definida para ser seguida pelos
participantes. Isso pode incluir
sessões separadas sobre temas
específicos com tempo  alocado
para trabalhos em rede ou debates

O que é um fórum de fornecedores? Por que isso é importante? Como isso acontece?
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UMA AGENDA DE UM FORUM DE FORNECEDORES BEM-SUCEDIDO PODE 
ADOPTAR UMA ABORDAGEM '3P’ (PURPOSE, PEOPLE, PROCESSES)

ABORDAGEM DE ETAPA POR ETAPA PARA DEFINIR ITENS DELIBERADOS E EFICAZES DA AGENDA

Fonte: Claire Laughlin. 30 de maio de 2013. ‘Running Effective Meetings by Mastering 3P’s: Purpose, Process and People’. 
Disponível:  http://www.managingamericans.com/BlogFeed/Communication-Skills/Running-Effective-Meetings-by-Mastering-3Ps-
Purpose-Process.htm

1. Propósito: Definir o objectivo geral do fórum de fornecedores de 
uma maneira perceptível, porque está a ser realizado e o que visa 
alcançar. Desenvolver a declaração de objectivos como algo ‘viável’, 
tal como 'compartilhar as melhores práticas na gestão de 
armazéns'. Se existem sessões separadas e específicas por assunto
planeadas para o fórum, defina o objectivo de cada sessão

2. Processo: Definir como os itens da agenda serão executados, e 
quais coisas específicas acontecerão no fórum de  fornecedores
para realizar o objectivo (por exemplo, intervenções, painéis de 
discussão, sessões de rede)

3. Pessoas: Definir Quem participará do fórum de fornecedores para 
atingir o objectivo. Convidar os participantes de forma atempada e 
garantir que entendem o que se espera deles quando chegarem
ao fórum

Propósito

Pessoas Processo



FERRAMENTA
CATALISADORA

EXEMPLO: FÓRUM DO PROGRAMA DA SAÚDE NUTRICIONAL (ORGANIZADO 
PELO FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA)

• Un forum de deux jours en 2019 pour en savoir plus sur les progrès accomplis vers l'atteinte des indicateurs de résultat liés à
l'approvisionnement nutritionnel (déclaration d'objectif)

• Le forum a été structuré en sessions séparées sur des thèmes des fonctions de la chaîne d'approvisionnement, chacune avec un
ordre du jour et des experts techniques (le cas échéant)

EXEMPLO DE UM FÓRUM DE FORNECEDORES BEM-SUCEDIDO

Fonte: United Nations International Children’s Fund (UNICEF). Nutrition Supply Forum – Objectives and Agenda. 
Disponível: https://www.unicef.org/supply/nutrition-supplier-meetings
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FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO

RECURSO DO FACILITADOR C: PESSOAS -DESENVOLVIMENTO 
DA FORÇA DE TRABALHO E GESTÃO DA MUDANÇA

Índice:
I. Introdução ao Desenvolvimento da Força de Trabalho para cadeias de abastecimento
II. Ligação do Facilitador às Etapas do Processo do OSTK da ARC
III. People that Deliver Building Human Resources for Supply Chain

Management Theory of Change
I. Considerações sobre o desenvolvimento da força de trabalho ao longo das etapas do processo
IV. Pessoal (recrutamento)
V. Habilidades
VI. Condições de Trabalho
VII. Motivação
VIII. Desenvolvimento da Força de Trabalho na Prática: Estudo de caso
IX. Anexo



FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO

AS PESSOAS SÃO RECURSOS FACILITADORES QUE 
CONTRIBUEM PARA O SUCESSO DAS INICIATIVAS DE 
TERCEIRIZAÇÃO

• Quando as operações de logística e de gestão da cadeia de abastecimento são terceirizadas, a
construção da capacidade de gestão de contractos pode exigir a contratação de novos funcionários
ou treinamento adicional para os funcionários que, anteriormente, geriam directamente as
operações. O pessoal interno que transita para uma função de gestão de contractos, deve
compreender a mudança de mentalidade de uma função de gestão directa para uma função de
supervisão e gestão de relações com os contractados.

• A gestão de um relacionamento com um fornecedor pode requerer formação adicional ou
capacitação para assegurar que o pessoal que antes geria directamente um armazém ou
transporte programado esteja agora equipado para gerir o relacionamento com um fornecedor,
assegurando que as operações decorram sem problemas e que as necessidades dos clientes
estejam a ser satisfeitas. Será uma mudança para supervisão que inclui verificação, aprovação e
processamento de facturas; gestão da informação; e assegurar que os níveis de serviço são
cumpridos (monitoria da qualidade).

• Outras áreas-chave são a supervisão financeira, a gestão de conflitos e o desenvolvimento de
relacionamentos. Os governos devem ter capacidade técnica suficiente para escrever de forma clara
e completa os requisitos técnicos e os termos dos contratos de serviço e para avaliar as propostas.

• Após a adjudicação, o governo deve ter sistemas e capacidade para gerir o desempenho do
prestador de serviços - ou seja, para monitorizar o desempenho e tomar medidas correctivas
quando as expectativas de desempenho prescritas não são cumpridas. O governo também deve
entender que ainda tem a responsabilidade final pelo desempenho - a falha por mau
desempenho recairá correctamente sobre o MOH ou CMS se eles não forem capazes de
adjudicar e gerenciar o contracto com sucesso.

O QUE É O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO?
O desenvolvimento da força de trabalho envolve sistemas, 
configurações e pessoas.  O seu objectivo é melhorar o 
funcionamento de toda a força de trabalho através da 
abordagem dos sistemas e estruturas que a moldam (tais 
como recrutamento e retenção, e mecanismos de apoio), e a 
nível individual significa melhorar o funcionamento profissional 
individual através da educação, formação, mentoria, etc. A 
capacitação é central para o desenvolvimento da força de 
trabalho, construindo a capacidade do sistema para manter 
os programas actuais e produzir novos.

PORQUE DESENVOLVER A FORÇA DE TRABALHO DA 
CADEIA DE ABASTECIMENTO DE SAÚDE É 
IMPORTANTE

A gestão da cadeia de abastecimento de saúde é complexa e 
requer pessoal, estruturas organizacionais, habilidades, 
condições de trabalho e recursos adequados. Os sectores 
público e privado recorrem a um grupo similar e limitado de 
trabalhadores qualificados para equipar cadeias de 
abastecimento de vários tipos de mercadorias e esta escassez 
continua a expandir-se à medida que as economias crescem.

INTRODUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO PARA TERCEIRIZAÇÃO



RESSOURCES DU ENABLER C: LES PERSONNES -
RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION 
DU CHANGEMENT

PROPÓSITO E ABORDAGEM
O sucesso da terceirização está associado não só a uma estratégia bem planeada e implementada, mas principalmente às pessoas envolvidas no 
planeamento e implementação. Nas organizações de cuidados de saúde o factor humano desempenha o papel mais importante como 
determinante não só do desempenho, mas também dos processos de mudança. Os elementos humanos a considerar são: estilo e estrutura 
organizacional (processo centrado nas pessoas, com equipes envolvidas, motivadas e responsáveis e líderes empoderados, e uma estrutura plana 
focada em processos e não em hierarquias); selecção de pessoal (baseada em habilidades de gestão e liderança, e definindo metas claras e 
individuais de desempenho); e treinamento (resolução de problemas e outros programas individuais de desenvolvimento contínuo). O objectivo
deste recurso é fornecer um guia para ajudar a construir recursos humanos e estruturas organizacionais que gerenciem com sucesso um 
relacionamento terceirizado. As competências técnicas e gerenciais necessárias para gerir um provedor contratado podem ser diferentes 
daquelas necessárias para gestão interna. As necessidades de cada cenário devem ser reflectidas na visão da organização em relação a pessoal, 
habilidades, condições de trabalho e motivação.

Decisões e Resultados Informação e
Actividades

Directrizes e
Ferramentas de Processo

Lista de verificação de 
fim de processo Pontos a lembrar

• Quais são as necessidades em pessoal?
• Que habilidades são 

necessárias para gerir com 
sucesso a actividade
terceirizada?

• Existe um enquadramento 
jurídico, financeiro e de gestão 
de desempenho adequado?

• Quais são os padrões 
governamentais para a segurança 
da força de trabalho e o ambiente 
de trabalho?

• Como você irá medir o sucesso e 
implementar mecanismos de 
retro informação?

• Estrutura de pessoal e necessidades
• Outros departamentos do sector 

público que necessitam ser 
envolvidos no processo de 
terceirização

• Lacunas de competências, nucleares 
e não nucleares, tanto para o sector 
público como para o contratado

• Políticas governamentais e 
autoridade para aprovar

• Orçamento necessário para a 
avaliação da força de trabalho, 
recrutamento de novos 
funcionários e formação

• Dados sobre o desempenho 
actual da força de trabalho

• Ferramenta de diagnóstico rápido da 
“PtD HR for SCM”

• Modelo Kotter de 8 Passos para a Gestão 
da Mudança

• Colecção de documentos com a 
descrição dos Papéis e Postos de 
Trabalho nas Organizações da Cadeia 
de Abastecimentos

• Ferramentas de auto-avaliação de 
competências: PSA, Empower
School of Health e GHSC-PSM

• Pacote de Políticas de RH para 
Organizações da Cadeia de
Abastecimento

• PtD Performance Management 
Toolkit

• Funções de gestão preenchidas 
com as aptidões e competências 
adequadas para gerir o
contratado

• Organograma revisto com
os papeis e as linhas de 
reporte claros

• Um quadro de implementação
acordado por todas as partes 
que inclua a gestão do 
desempenho, incentivos e 
penalidades, a medição da 
garantia da qualidade e o
plano de transição

• A secção de Facilitação de 
Pessoas sobrepõe-se às outras 
secções de facilitação e devem
ser seguidas em conjunto.

• A comunicação e o envolvimento
do pessoal ao longo de todo o
processo é fundamental para o
sucesso

• Utilize as ferramentas para 
recolher as informações 
necessárias em cada etapa. Os 
documentos de apoio devem ser
consultados quando necessário.

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO



FERRAMENTA DO FACILITADOR D: VÍNCULOS TECNOLÓGICOS

O QUE É UM VÍNCULO?
Um vínculo é uma ligação entre conteúdos relacionados ao longo das secções do Kit de Ferramentas de Terceirização.

Onde os vínculos são indicados, sugerimos vivamente que consulte as secções relacionadas. Desta forma, se você estiver olhando para uma 
secção específica, você ficará totalmente informado.

VÍNCULO A FERRAMENTAS FACILITADORAS:
As etapas do processo da Ferramenta de Terceirização da ARC são revistas através da lente de “People that Deliver Building Human Resources for 
Supply Chain Management Theory of Change (HR4SCM TOC)”.

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO



LIGANDO O FACILITADOR PESSOAS ÀS ETAPAS DO PROCESSO 
DA FERRAMENTA DE TERCEIRIZAÇÃO DA ARC

As pessoas são um elemento crítico para o sucesso da terceirização e, portanto, devem ser consideradas em todas as quatro etapas do processo. Para cada etapa, 
fornecemos as considerações-chave para o desenvolvimento da força de trabalho, categorizadas usando os quatro caminhos do “People that Deliver Building Human
Resources for Supply Chain Management Theory of Change”: Pessoal, Habilidades, Condições de Trabalho e Motivação.

Note que a etapa do processo "Avaliar" é uma fase de "avaliação e decisão", onde você decide terceirizar ou não terceirizar. Após a etapa de processo "Implementar" há a 
necessidade de avaliar o processo de terceirização como parte da melhoria contínua.

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO



A ESTRUTURA DA FERRAMENTA DE TERCEIRIZAÇÃO

Étapes du
Processus

1. Étape du
processus

Évaluer

2. Étape du
processus

Analyser

3. Étape du
processus

Contractualiser

4. Étape du
processus

Mettre en œuvre
Évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement -
objectifs et  
opportunités 
d'externalisation

L’option 
d'externalisation et 
évaluation des 
prestataires 
potentiels

Stratégies pour un 
partenariat réussi avec 
le prestataire

Transfert des 
opérations au 
prestataire ; mise en 
place du cadre de 
gestion des 
performances

Outils du 
Enabler

Outil du Enabler A

Politique

Comprendre la politique gouvernementale en 
matière d'externalisation

Outil du Enabler B

Plaidoyer et
Gouvernance

Comprendre la politique gouvernementale en 
matière d'externalisation

Outil du Enabler C

Personnes

Renforcement des capacités et gestion du changement

Outil du Enabler D

Technologie

Renforcement des capacités et gestion du changement

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO



“PtD HR4SCM” TEORIA DA MUDANÇA

• People that Deliver a développé en 2018 la
théorie du changement sur le renforcement des
ressources humaines pour la gestion de la chaîne
d'approvisionnement (HR4SCM TOC) qui définie
les conditions nécessaires afin d’assurer une
performance optimale du personnel à chaque
niveau de la chaîne d'approvisionnement, et de
remplir toutes les fonctions nécessaires d'un
système de CA efficace.

• Quatre voies - Effectifs, Compétences,
Conditions de travail et Motivation - sont
nécessaires pour renforcer les ressources
humaines en vue d'une gestion efficace de la
chaine d’approvisionnement.

• Le résultat à long terme de la HR4SCM TOC est
la mise en place de ressources humaines
compétentes avec des profils adaptés, et les
compétences nécessaires pour le bon
fonctionnement de la chaine
d’approvisionnement, ce qui est un facteur de
performance clé des chaînes
d'approvisionnement.

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO



PESSOAL / RECRUTAMENTO
As alavancas do caminho “Pessoal / recrutamento” irão trabalhar em conjunto para produzir uma fonte de recrutamento adequada para preencher 
posições críticas da CA. O preenchimento de todas as posições críticas da CA e/ou competências afecta significativamente as principais medidas de 
desempenho, tais como receitas, custos e qualidade, e são de importância crítica para a estratégia da cadeia de abastecimento. Devido ao quão 
fortemente associadas essas posições estão no desempenho da cadeia de abastecimentos, uma ausência de trabalhadores qualificados para uma 
posição crítica pode ter resultados devastadores.

ANALISAR AVALIAR CONTRATAR IMPLEMENTAR

Transversal:
O caminho pessoal/recrutamento pressupõe que todas as posições e/ou competências críticas da CA são preenchidas e que existe um conjunto adequado de trabalhadores para preencher as funções/posições da CA. Em 
muitos contextos, a fonte de recrutamento de trabalhadores qualificados para CA é insuficiente e distribuído de forma desigual, com muitos a trabalhar no sector privado e não no público. Uma fonte de recrutamento robusta 
de trabalhadores qualificados é necessária para equipar um sistema de CA e garantir o desempenho da CA. Existe capacidade para desenvolver a descrição dos postos de trabalho e a qualificações necessárias para as posições 
da CA são descritas com precisão. Existe um sistema de recrutamento eficaz para os cargos da CA, os trabalhadores da CA têm segurança no emprego e auferem salários competitivos. Existem políticas gerais de recrutamento e 
contratação, as políticas de Igualdade de Oportunidades de Emprego (EEO) cobrem a prática de recrutamento e as políticas de recrutamento e contratação do sector público permitem a contratação de pessoal com experiência 
adequada em CA.

1. Numa fase de pré-avaliação, identificar quem
toma as decisões e tem o poder de tomar decisões 
e se há pessoal que possa gerir a terceirização
2. Identificar as funções que irão 
gerenciar o fornecedor terceirizado
3. Identificar as posições existentes agora que se 
tornarão redundantes quando a terceirização for 
implementada
4. Avaliar o conhecimento do pessoal sobre as 

políticas de RH existentes
5. Confirmar que existem políticas que asseguram
transparência e equidade
6. Avaliar a capacidade da entidade contratante da 
terceirização para recrutar candidatos de 
qualidade com as competências de terceirização 
necessárias (reconhecendo que este é um
conjunto separado de competências, ver a matriz 
"Competências" para essas competências)

1.Avaliar o processo de mudança da estrutura de
pessoal de execução para a gestão de contractos 
(como é e o que vai implicar)
2. Qual é a situação contratual do pessoal?
3. Determinar se os cargos podem ser tornados
redundantes ou se fazem parte do serviço 
público
4. Avaliar o impacto no custo do pessoal, 
incluindo (mas não se limitando a) salários
5. Avaliar se os custos que teve são comparáveis
aos que irá experimentar se terceirizar uma
actividade específica
6. Testar cenários de custos para determinar a
capacidade de escalar para a dimensão de
negócio necessária para as novas actividades

1. Assegurar que o contracto considere as posições 
estratégicas de pessoal necessárias que não sejam
negociáveis
2. Assegurar o envolvimento de outros 
departamentos o mais cedo possível (como 
Administração e Finanças) para que eles possam
ajudar a elaborar o contracto adequadamente
3. Assegurar que existe uma declaração de 
inexistência de conflitos de interesses (reais ou
percebidos)
4. Assegurar uma clara segregação de
funções (verificações e controlo)
5. Verificar se os KPIs são objectivos e claros para
os acordos de nível de serviço, comportamento
antiético e para a rescisão de contractos

1. Monitorar o desempenho do pessoal que
gere os contractos
2. Assegurar a existência de uma política de
denúncia de irregularidades (ou seja, 
pagamentos ilegais destinados a compensar o
tratamento preferencial ou qualquer outro tipo 
de serviços indevidos recebidos)
3. Recolher feedback do contratado sobre a 
relação de trabalho entre o seu pessoal e a sua 
organização
4. Criar uma estrutura de governança com
representação igualitária de todas as partes: 
estabelecer um Comité de Trabalho Conjunto para 
gerenciar as relações de terceirização e assegurar a 
colaboração e a troca de informações com 
representantes tanto da empresa terceirizada 
quanto do fornecedor
5. Garantir um processo contínuo de revisão do 
acordo de nível de serviço com metas, KPIs e 
métricas

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO AO LONGO DAS ETAPAS DO PROCESSO



PESSOAL / RECRUTAMENTO
Ferramentas recomendadas e indicadores-chave de 
desempenho (KPIs)

FERRAMENTA PROPÓSITO PASSO DO PROCESSO LINK

Ferramenta de Optimização da 
Força de Trabalho do PtD

Uma ferramenta estratégica que permite aos gestores da cadeia de 
abastecimento analisar os efeitos do pessoal nos seus indicadores de 
desempenho e fazer os ajustes necessários.

Analisar A ser carregado para o site PtD em breve

Colecção dos Papéis e Descrições dos 
Postos de Trabalho na CA do PtD

Esta ferramenta fornece uma forma sistemática de construir descrições de funções e 
considerar funções de SCM com referência à Biblioteca de Competências e 
Designações para Cadeias de Abastecimento de Saúde.

Contratar A ser carregado para o site PtD em breve

Biblioteca de competências e 
designações para as cadeias 
de abastecimento de saúde

Esta estrutura baseada em serviços (não específicos a quadros) apresenta sete 
domínios de competência que abrangem a prática do HSCM no sector público e 
privado. Esta estrutura abrangente fornece "definições de comportamento" 
delineando expectativas do local de trabalho em todos os domínios de competência 
e grupos de competência listados.

Todos A ser carregado para o site PtD em breve

Gestão de mudanças e mecanismos 
de sobrevivência, o modelo "PH 
Básico" de sobrevivência e 
resiliência

Lidar (mecanismo de sobrevivência) como um esforço contínuo para gerir os 
desafios da vida. Este é o primeiro livro a ser publicado sobre esta abordagem, 
utilizado como uma avaliação eficaz da resiliência, intervenção e modelo de 
recuperação.

Todos https://bit.ly/34iVYL8

KPIs para medir o progresso no sentido de alcançar os resultados esperados (ver Catálogo de Indicadores e Intervenções do PtD para mais KPIs)

• Percentagem de posições em cada nível identificadas como críticas que estão actualmente preenchidas
• Percentagem de competências SCM críticas que estão presentes nas posições existentes
• Percentagem do pessoal que concordou com o manual do funcionário, que declara a missão, políticas e expectativas da organização
• Segregação de funções como um controle interno, assegurando que a autorização, registro e custódia de activos seja realizada por diferentes funcionários

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO AO LONGO DAS ETAPAS DO PROCESSO

https://bit.ly/34iVYL8


HABILIDADES
As competências exigidas pelos líderes e trabalhadores da CA devem incluir as habilidades necessárias para gerenciar o relacionamento com o parceiro terceirizado. As competências 
técnicas e gerenciais necessárias para gerenciar um parceiro terceirizado podem ser diferentes daquelas necessárias para uma abordagem interna. O caminho Habilidades pressupõe 
que os trabalhadores aplicam as suas competências em todos os níveis da CA, que os trabalhadores da CA têm competências de liderança dentro da sua esfera de operações, que os 
trabalhadores da CA compreendem os seus papéis e responsabilidades no sistema da CA, que os passos e competências necessárias para realizar tarefas da CA são conhecidos e que 
cada posição dentro da CA tem funções e responsabilidades definidas. Cadeias de abastecimento eficazes requerem que TODOS os funcionários da SCM sejam capazes de usar suas 
habilidades para cumprir as descrições dos seus postos de trabalho (JD) em cada nível da CA. Um elo fraco ou incapacidade de cumprir uma descrição de posto de trabalho resultará em 
uma quebra no fluxo de dados ou fluxo de produtos.

ANALISAR AVALIAR CONTRATAR IMPLEMENTAR
Transversal:
Competências gerenciais como liderança efectiva, supervisão, construção de alianças, construção e gestão de relacionamentos, comunicação e negociação, e capacidade de operacionalizar/mobilizar recursos 
financeiros e humanos (lista não exaustiva).
O pessoal sénior que gere o fornecedor terceirizado deve ter experiência tanto no sector público como no sector privado das CAs de 
saúde para fazer a ponte entre os dois.
Considere ao longo do processo as ligações com a secção do Facilitação Politica e Facilitação em Advocacia do conjunto de 
ferramentas OSTK

1. Avaliar as habilidades 
necessárias (habilidades 
importantes a ter são 
comunicação, gestão 
interpessoal, gestão de partes 
interessadas e 
construção/gestão de 
relacionamento) para executar 
o contracto em si, bem como
avaliar o desempenho do 
provedor terceirizado

2. Verificar a legislação nacional que
define as funções  na CA 
para posições críticas 
(gestores de topo)

3. A liderança sénior deve ter
uma compreensão das 
necessidades de 
competências a partir de um 
nível estratégico e de grande 
perspectiva

1. Determinar as competências essenciais e não 
essenciais da firma para compreender o sistema, 
possíveis eficiências e implicações de custos (para
diferenciar claramente entre o quê o governo é 
bom e o que não é, e deve ser terceirizado)

2. Avaliar as competências dos diferentes 
fornecedores de serviços com os quais está a
considerar contratar

3. Conduzir benchmarking de competências para obter 

uma imagem clara do posicionamento competitivo 

dos talentos da firma, e para identificar funcionários 

com habilidades específicas.

4. Esta etapa requer análise de dados, análise 

financeira e análise de custo-benefício, assim como 

a capacidade de analisar o que foi avaliado

1. Certificar-se de que o quadro 
jurídico, financeiro e de gestão 
de desempenho apropriados 
estão em vigor

2. Entender a estrutura da
autoridade contratante (e nível de 
autoridade) no país (por exemplo, 
nível nacional e nível ministerial) e 
ter a capacidade de vender a ideia à
autoridade competente

3. Assegurar que medidas de mitigação 

de risco e um plano de gestão de risco 

robustos estão em vigor

4. Competências importantes a ter: 

tomada de decisão, desenvolvimento e 

gestão de relações com fornecedores, 

negociação (externa e interna), 

medição, finanças e determinação de 

termos e condições

1. Estabelecer um quadro de implementação abrangente (um plano de 
implementação que inclua as competências técnicas necessárias, um 
conjunto de ferramentas de gestão de desempenho, incentivos e 
penalidades, medição da garantia de qualidade)

2. No Quadro de Implementação, incluir os necessários
escopos de trabalho (SOWs), procedimentos operacionais padrão 
(SOPs), e memorandos de entendimento (MOU)

3. Para os procedimentos de governança é fundamental compreender os 
vertentes tais como MOUs e os planos de transição. Você vai precisar 
de todas as habilidades das pessoas que tem internamente para a fase 
de implementação.

4. A importância da transferência (quando se passa do MoH para 

terceirização), e se há competências entre os parceiros e como podem 

ser geridas para uma boa transição.
5. Competências importantes a ter: prestação de contas, negociação, 

relatórios, advocacia para adesão continuada, comunicação e 
engajamento com beneficiários através dos MOU's

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO AO LONGO DAS ETAPAS DO PROCESSO



HABILIDADES FERRAMENTAS RECOMENDADAS E INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO (KPIS)

FERRAMENTA PROPÓSITO PASSO DO 
PROCESSO

LINK

Kit de ferramentas de Análise de Necessidades 
de Formação (UNICEF)

O Kit de ferramentas TNA fornece uma forma sistemática de identificar a formação baseada em 
competências definidas de SCM no âmbito da saúde pública que se alinha estreitamente com a Estratégia 
Global de Recursos Humanos para a Saúde (RHS) 2030

Analisar https://www.technet-
21.org/iscstrengthening/index.php/en/lead 
ership-documents#TNA

Mapeamento da Educação para Cadeias de 
Abastecimento de Saúde (PtD)

Esta ferramenta fornece uma explicação de como uma estrutura de educação e formação deve ser
considerada dentro do contexto de um país, para se alinhar com as funções da SCM. A ferramenta se
alinha com domínios e níveis dentro da Biblioteca de Competências e Designações para Cadeias de
Abastecimento de Saúde.

Transversal A ser carregado para o site PtD em breve

Guia de Processos e Kit de Ferramentas para 
o Fortalecimento das Cadeias de 
abastecimento de Saúde Pública através do 
Desenvolvimento de Capacidades (UNICEF)

O kit de ferramentas fornece o quadro para abordar o desafio, um guia de processo que fornece 
sugestões de passos e práticas recomendadas e um guia de recursos com explicações e links para as 
principais ferramentas, directrizes e outros recursos que apoiarão a aplicação de metodologias 
específicas.

Transversal https://peoplethatdeliver.org/ptd/downloa 
d/file/fid/691

Manual de Gestão de Medicamentos e
Produtos de Saúde. Divisão de Serviços
Farmacêuticos, (Ministério da Saúde do
Uganda)

Este manual descreve como gerir os fornecimentos com base em ferramentas revistas e harmonizadas. Ele 
actuará como um guia de referência para os profissionais de saúde e foco nos princípios básicos da SCM.

Implementar https://www.health.go.ug/docs/MOMHSM
_2012.pdf

SCOR Modeling for Benchmarking (ASCM) 
Requer a adesão ao ASCM

Ferramentas de referência métricas padronizadas baseadas no modelo Supply Chain Operations Reference
(SCOR).

Analisar http://www.apics.org/apics-for-
business/benchmarking

i+solutions Serviços de Formação Oferece formações sobre todos os aspectos da cadeia de abastecimento de saúde pública dos países de 
baixa e média renda.  Os treinamentos são adequados para profissionais de saúde de todos os níveis do 
sistema de saúde.

Implementar https://www.iplussolutions.org/services/tra 
ining/

GHSC-PSM Auto-Reflexão da Avaliação de 
Lacunas nas Competências

Ferramenta de avaliação on-line baseada nas competências 
técnicas e gerenciais específicas do SCM, identificadas na 
descrição do posto de trabalho

Analisar https://www.dropbox.com/sh/jamnweyxr5 
qaw7l/AAByIARHRY8lsiTkwbhmiGe1a?dl=0

KPIs para medir o progresso no sentido de alcançar os resultados esperados (ver Catálogo de Indicadores e Intervenções da PtD para mais KPIs):

• Percentagem de avaliações do pessoal com uma classificação satisfatória ou superior num período de 12 meses
• Percentagem de funcionários competentes em competências de liderança listados no seu JD (descrição do posto de trabalho)
• Percentagem do pessoal que reúne 80% das competências necessárias para completar o seu trabalho
• Os quadros de competências, que definem os conhecimentos, habilidades e atributos necessários, estão disponíveis para todos os quadros da CA. (S/N)
• Percentagem de posições da CA para as quais existe uma descrição de cargo (JD)

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO AO LONGO DAS ETAPAS DO PROCESSO
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CONDIÇÕES LABORAIS
Os resultados do caminho Condições de Trabalho garantem que os supervisores tenham competência e habilidades para estabelecer um ambiente de 
trabalho seguro e implementar políticas-chave que construam um ambiente social e emocional favorável, incluindo políticas de EEO e anti assédio. Líderes e 
supervisores são responsáveis por estabelecer e manter uma cultura organizacional que apoie um ambiente social e emocional favorável, com uma cultura 
focada na solução de problemas. A pesquisa associa consistentemente ambientes de trabalho emocionais positivos com melhor desempenho, qualidade e 
atendimento ao cliente. Os recursos necessários para um ambiente físico seguro e limpo são fundamentais para o estabelecimento de condições de trabalho 
que suportem um óptimo desempenho.

ANALISAR AVALIAR CONTRATAR IMPLEMENTAR

Transversal:
O caminho Condições de Trabalho pressupõe que as condições de trabalho suportam o desempenho. Melhores condições físicas, sociais e emocionais de trabalho resultam em maior produtividade e melhor desempenho 
entre os trabalhadores da CS. Motivar os colaboradores é uma combinação do cumprimento das suas expectativas de trabalho e da implementação de factores no local de trabalho que aumentam a sua satisfação no 
trabalho. A chave para uma força de trabalho eficiente é proporcionar um ambiente de trabalho que seja seguro e apoie a motivação e satisfação dos colaboradores.

1. Analisar o clima cultural actual, as práticas
de trabalho actuais, o desempenho actual
em saúde e segurança

2. Analisar as ferramentas e equipamentos em uso
3. Entender "como está" versus padrões desejados,

normas padrão legais e requisitos de segurança
4. Analisar a capacidade da organização para

alcançar os padrões desejados

1. Rever as normas de saúde e segurança do 
contratado, equipamentos e instalações

2. Rever a cultura de segurança do contratado
3. Rever os Procedimentos Operacionais 
Padrão do contratado (SOPs)
4. Considerar a abertura e a vontade do 
contratado para partilhar informações e 
adoptar uma cultura colaborativa
5. Avaliar o nível de transparência a 
nível da gestão

1. O contracto deve obedecer às normas
governamentais para a segurança da força
de trabalho e ambiente de trabalho.
2. Assegurar que o contracto inclui provisões
sobre condições de trabalho e força de trabalho
3. Desenvolver padrões no contracto (SOPs,
salários, condições, ambiente, segurança)

1. Na transição da organização para um parceiro 
terceirizado, leve em consideração o:
• clima cultural
• nível de desempenho
• monitorar padrões e KPIs (garantir que esses 

padrões sejam monitorados, que todos os
padrões básicos legais, de saúde e segurança 
sejam mantidos, por exemplo, mesmo que
você terceirize você ainda é responsável pela
segurança nas instalações)

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO AO LONGO DAS ETAPAS DO PROCESSO



CONDIÇÕES LABORAIS
Ferramentas recomendadas e indicadores-chave de 
desempenho (KPIs)

FERRAMENTA PROPÓSITO PASSO DO PROCESSO LINK

Pacote de Políticas de RH para 
Organizações de CA da PtD

O pacote fornece informações de base, definições, políticas organizacionais, 
procedimentos, aplicabilidade geral e orientação geral para cada secção das 
políticas de RH. Esta norma destina-se a ser utilizada como uma orientação para 
Organizações da Cadeia de Abastecimento de Saúde que ainda não têm um manual 
de políticas de RH ou que o tem e desejam actualizá-lo e assegurar que contém as 
melhores práticas. Portanto, este documento deve ser utilizado como uma 
ferramenta de referência para o desenvolvimento, revisão ou actualização de 
manuais de políticas de RH.

Contratar A ser carregado para o site PtD em breve

KPIs para medir o progresso no sentido de alcançar os resultados esperados (ver Catálogo de Indicadores e Intervenções da PtD para mais KPIs):

• Percentagem do pessoal que sente que as suas condições de trabalho apoiam positivamente o desempenho
• Percentagem do pessoal que declara possuir todas as ferramentas necessárias e relevantes para desempenhar as suas funções
• Percentagem do pessoal que sente positivamente que a sua organização está empenhada em manter um local de trabalho justo e respeitoso
• Percentagem de supervisores que receberam formação sobre o estabelecimento de um ambiente de trabalho seguro e limpo

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO AO LONGO DAS ETAPAS DO PROCESSO



FACTEURS ESSENTIELS AU RENFORCEMENT DU PERSONNEL À 
TRAVERS LES ÉTAPES DU PROCESSUS

MOTIVAÇÃO
A base do caminho Motivação é que os supervisores tenham o conhecimento, as habilidades e o ambiente propício para fornecer feedback, reconhecer o bom desempenho e conduzir a 
supervisão de apoio e a gestão do desempenho. Métodos como os programas de incentivos financeiros e não financeiros aplicam estratégias que foram desenvolvidas no sector privado. 
Construir um senso de apropriação entre os trabalhadores ao assegurar que os trabalhadores têm autoridade para tomar e implementar decisões tem sido estudado entre os 
funcionários do sector comercial. Pesquisas de gestão também demonstraram que, quando os trabalhadores se sentem mais apropriados do seu trabalho, isso tem um impacto positivo 
no desempenho e na satisfação no trabalho.

ANALISAR AVALIAR CONTRATAR IMPLEMENTAR
Transversal:
O caminho Motivação pressupõe que os trabalhadores da CA estejam motivados a fazer o seu trabalho. Se os trabalhadores da CA não estiverem motivados, não serão tão produtivos no local de trabalho. O caminho também assume 
que o bom desempenho é apoiado dentro do sistema, os trabalhadores da CA entendem e se preocupam com seu papel no sistema de saúde, e os trabalhadores da CA têm um senso de propriedade de seu papel. O mau desempenho 
é corrigido e o bom desempenho é reconhecido e recompensado e leva à progressão na carreira. Existem incentivos financeiros e não financeiros e políticas de gestão de desempenho.

1. Analisar o entendimento actual da terceirização com as 
principais partes interessadas. Usando a secção de 
Facilitação em Advocacia deste kit de ferramentas, defenda
com as principais partes interessadas os benefícios 
potenciais da terceirização (melhores resultados ou melhor 
uso dos recursos).

2. Compreender os custos actuais e o desempenho actual da 
força de trabalho

3. Compreender as principais barreiras à adesão dos 
principais interessados. Abordar as preocupações sobre 
como a terceirização poderia impactar o pessoal. Ligar às 
competências, pois há limitações ao que o pessoal pode e 
não pode fazer.

4. Considerar a teoria da racionalidade dos limites na sua 
defesa:  só se pode tomar decisões e acções sujeitas ao 
seu próprio espaço e conhecimento. Por exemplo, 
farmacêuticos na farmácia hospitalar encarregados de 
analisar dados para identificar a escassez. Se eles não têm 
conhecimento ou não são capazes de o fazer, então não 
podem completar a tarefa. (desmotivante)

5. Fornecer uma fundamentação clara para a 
terceirização; construir confiança através da 
comunicação

6. Comunicar a ligação entre a visão para a organização 
actual e a terceirização

1. A avaliação precisa deve ser transversal aos 
quatro caminhos para proporcionar medição, 
avaliação e melhoria

2. Medição do sucesso e mecanismos de 
feedback. Como é que o MOH está a ser 
medido pelo sucesso, avaliado e agido em 
conformidade, com feedback?

3. A decisão deve ser tomada através de um 
processo aberto e transparente (e permanecer 
objectiva durante o processo)

4. Durante a fase de decisão, estar atento às 
ideias preconcebidas e à motivação associada
por exemplo, caro, já tem as habilidades, etc.

5. Capaz de deixar "ir", outros podem fazer melhor, o
contractado tem uma vantagem comparativa

6. Como parte da avaliação do impacto sobre a
força de trabalho que resta.

7. Considerar o impacto da terceirização no nível 
de motivação

8. Decidir as medidas que serão tomadas para
assegurar que os níveis de motivação sejam
mantidos, por exemplo, comunicação

1. Todos precisam estar na mesma página e 
entender as complexidades da 
terceirização, e o que é preciso fazer para 
a fazer bem (a motivação pode ser 
afectada)

2. Comunicar claramente os factores
necessário para o sucesso

3. O contratante falha em perceber a 
responsabilidade limitada (coisas fora de 
controle e como isso afecta a motivação, o
planeamento da resiliência)

4. A gestão do relacionamento é a chave
para garantir a motivação de ambas
as partes, a flexibilidade e a
resiliência do contracto.

5. Considerar as implicações da força de
trabalho em termos e condições contractuais

6. A motivação dos empregados 
"contratados" deve fazer parte do
contracto, com apropriação e 
objectivos compartilhados.

7. Transparência nas actividades 
que estão sendo terceirizadas.

1. A importância de uma gestão activa
2. Não existe isso de contracto 

selado a ferro, o sucesso está 
ligado à parceria

3. Valores: ser um bom parceiro, não 
desmotivar (pagar a tempo, ser 
responsivo, desenvolver 
relacionamentos)

4. Campeões como motivadores, 
explicadores, ”catalisadores” (dentro 
do MOH, ONG ou empresa 
terceirizada)

5. Manter a motivação ao longo da vida do 
contracto (bom contracto e gestão 
activa, sustentar isto exige tempo e as 
pessoas podem distrair-se)

6. Realizar reuniões regulares entre 
contratante e contratado, fornecer 
feedback sobre o progresso e 
desempenho.

7. Estabelecer metas claras e 
comunicação regular para a
transparência

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO



CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA 
DE TRABALHO AO LONGO DAS ETAPAS DO PROCESSO

MOTIVAÇÃO
Ferramentas recomendadas e indicadores-chave de 
desempenho (KPIs)

FERRAMENTA PROPÓSITO PASSO DO PROCESSO LINK

Performance Management Toolkit do PtD O Kit de Ferramentas é baseado na estrutura do HR4SCM ToC e aborda as 
necessidades específicas de gestão do desempenho da força de trabalho da 
cadeia de abastecimento de saúde, incluindo a supervisão de apoio

Implementar A ser carregado para o site PtD em breve

Modelo de Mudança em Oito Passos do 
Kotter

Um guia para gerir e apoiar a mudança organizacional de forma eficaz, 
estabelecendo a adesão a terceirização, removendo ameaças contra a 
terceirização e implementando mudanças de terceirização com sucesso

Transversal (ver anexo)

Inquérito às pessoas e à cultura sobre
comunicação, compreensão

https://hbr.org/2002/02/getting-the-truth-
para o local de trabalho-surveys

KPIs para medir o progresso no sentido de alcançar os resultados esperados (ver Catálogo de Indicadores e Intervenções da PtD para mais KPIs):

● Número e percentagem de empregados reconhecidos pelos sistemas de reconhecimento formal
● Factor Bradford :1 Ou seja, D (S x S), onde D é o total de dias de ausência durante um período definido e S é o número de ausências durante o mesmo período.
● Nível médio reportado de satisfação do pessoal
● Existem políticas de gestão de desempenho

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO
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FERRAMENTAS E GUIAS DE AVALIAÇÃO

RECURSO DESCRIÇÃO PASSO DO 
PROCESSO

LINK

PtD HR4SCM ToC Ferramenta de Diagnóstico Avaliação rápida da força de trabalho da CA aplicando a PtD’s HR for SCM
Theory of Change methodology

Analisar

Gestão Efectiva da Vacina (EVM) 2.0 A EVM fornece a plataforma necessária para monitorar e avaliar o sistema da 
cadeia de suprimento de vacinas (CS). O recente lançamento do aplicativo 2.0 
EVM tem uma categoria dedicada a RH e gestão

Analisar https://extranet.who.int/evm2/web

Avaliação Nacional da Cadeia de Abastecimento 
(NSCA)

A Avaliação Nacional da Cadeia de Abastecimento  é um kit de ferramentas 
abrangente que avalia a capacidade e o desempenho em todos os níveis de uma 
cadeia de abastecimento de saúde ou pode se concentrar em um nível ou local 
específico dentro do sistema. O NSCA tem um módulo dedicado a RH.

Analisar https://www.ghsupplychain.org/key-
initiatives/national-supply-chain-
assessment-nsca-toolkit

Como Conduzir Avaliações de Lacunas 
de Competência em SCM

Um webinar gravado que fornece uma visão geral de uma gama de 
ferramentas de avaliação de competências  em SCM que estão disponíveis 
com considerações sobre como estas abordagens podem ser aplicadas ao 
contexto do seu país

Analisar https://youtu.be/MIDVC8TALiY

Terceirização da Componente de 
Distribuição de Cadeias de 
Fornecimento de Vacinas e 
Medicamentos

O quadro foi concebido especificamente para ajudar o governo a operar
Armazéns Centrais de Vacinas (CMS) e cadeias de suprimentos médicos em serviços 
de distribuição terceirizada. Inclui a Ferramenta de Avaliação da Capacidade de 
Gestão de 3PL da Transaid

Transversal http://www.transaid.org/wp-
content/uploads/2016/02/GAVI-
Outsourcing-Report.pdf

Managing Access to Medicines and Health
Technologies (Management Sciences for 
Health)

Managing Drug Supply (MDS) é a principal referência sobre como gerir 
medicamentos essenciais nos países em desenvolvimento. O capítulo de 
Recursos Humanos cobre a Gestão de Recursos Humanos e o 
Desenvolvimento de Capacidades e Desenho e Implementação de 
Programas de Formação

Transversal (manual de 
referência)

https://bit.ly/3r0KO7k

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO
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REINO UNIDO: O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE COMPROMETE-
SE A TERCEIRIZAR DO PÚBLICO PARA O PRIVADO A AQUISIÇÃO 
E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE SAÚDE

ANTECEDENTES
O Departamento de Saúde do Reino Unido decidiu terceirizar as funções de compras e logística 
que estavam sendo gerenciadas pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS). Seu principal objetivo era 
reduzir os custos gerais, garantindo o controle de ponta a ponta da cadeia de abastecimento e 
aumentando as vendas. O NHS transferiu recursos através do estabelecimento de um Master 
Services Agreement (MSA) com a empresa Exel, um provedor logístico do sector privado. Através 
do MSA, foi criada uma nova organização privada chamada NHS CA, de propriedade e operada 
pela Exel. O NHS CA assumiria as responsabilidades de aquisição e logística que anteriormente 
eram geridas pelo NHS.

Fonte: Heather Skipworth, Emanuela Delbufalo, Carlos Mena, Logística e outsourcing de compras no sector da saúde: A comparative analysis, European Management Journal, Volume 38, Número 3, 
Páginas2020, 518-532, ISSN 0263-2373, https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.04.002.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237320300542)

FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO:
Preencher lacunas de competências: Profissionais de compras do sector privado de 
retalho médico foram trazidos para o NHS para complementar as competências 
existentes no sector público. Novas funções de gestão foram criadas e preenchidas com 
pessoal com experiência tanto do sector público como do privado.  Eles trabalharam 
tanto com as equipas do NHS CA como com as do NHS.

Criação de uma estrutura de governança com representação igualitária de todas as
partes: O acordo contractual incluiu o estabelecimento de um Comité de Trabalho
Conjunto para gerir as relações de terceirização e assegurar a colaboração e a partilha
de informação.

Representantes tanto da empresa terceirizada quanto do fornecedor fazem parte deste
comité.

Comunicação: Foram criados canais de comunicação claros através da MSA, para 
assegurar a partilha de informação entre o contratante e o fornecedor através de 
gestores que trabalham nas duas entidades e equipas conjuntas.

PRINCIPAIS LIÇÕES APRENDIDAS
Mesure et suivi des performances

• Um sistema robusto de monitorização do
desempenho foi implementado para mitigar o
risco inerente a terceirização

O desempenho do Provedor foi monitorado
usando uma ampla gama de métricas e os
resultados foram regularmente revistos pelo
Comité de Trabalho Conjunto.

Estes sistemas de monitoramento ajudam a
resolver o “trade-off” entre o controle
governamental sobre a terceirização e a
autonomia do prestador de serviços para operar
estrategicamente.

Governança

• Deve haver um equilíbrio entre a orientação
formal (contractual) da empresa terceirizada e
os mecanismos informais de governança.

O contratante deve estar disposto a colaborar e
partilhar conhecimentos com o fornecedor

FERRAMENTAS DE 
FACILITAÇÃO
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TECNOLOGIA

FERRAMENTA FACILITADORAS



FERRAMENTA
FACILITADORASINDÍCE

I. Introdução às Ferramentas Tecnológicas

II. Utilização de Tecnologia e Sistemas para Apoiar a Subcontratação

III. Sistema: Rede de Visibilidade e Análise (VAN)
i. Introdução e Benefícios
ii. AS TRÊS CAPACIDADES ESSENCIAIS DO VAN

IV. Ferramenta Tecnológica: Sistemas Eletrónicos de Informação de Gestão Logística  (eLMIS)
i. Introdução e Benefícios
ii. Nove Questões-Chave antes da Implementação
iii. Subcontratação de um eLMIS: Objetivo e Processo
iv. Exemplos de Opções de eLMIS para Subcontratar

V. Ferramenta Tecnológica: Otimização de Rotas
i. Três Passos Essenciais
ii. Benefícios, Processos e Fatores de Sucesso
iii. Estudo de Caso: Moçambique

VI. Anexo - Comentário de Apoio aos Sistemas e Tecnologias



FERRAMENTA
FACILITADORAS

FERRAMENTA CATALISADORA D: TECNOLOGIA

O objetivo desta ferramenta facilitadora D é determinar a oportunidade para tecnologias e sistemas que podem ser subcontratados para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos
• Estes incluem recursos que suportam funções de gestão no que diz respeito a relatórios, visibilidade e roteamento para melhorar e reforçar ainda mais as cadeias de abastecimento
• Fazemos isto dando prioridade às plataformas tecnológicas (i) Rede de Visibilidade e Análise (VAN) (ii) Sistemas de Informação de Gestão Eletrónica (eLMIS) (iii) Ferramentas de Otimização de Rotas
• Para esta Ferramenta Facilitadora, precisará de uma compreensão sólida dos processos de relatórios existentes, dos fluxos de dados atuais e do nível de desempenho dos sistemas de informação de gestão 

para suportar as funções atuais de gestão da cadeia de suprimentos. Isto constituirá uma base para desenvolver oportunidades de revisão de soluções externas subcontratadas

Objectivo e abordagem

Decisões e resultados Ferramentas ou Orientações 
Catalisadoras

Fim da Lista de Verificação de
Catalisador

Pontos para LembrarInformação e Actividades

Ligação às Etapas 
do Processo

Áreas de foco importantes para este Facilitador incluem:
i. Análise de Desempenho: assegurar que os níveis de desempenho fundamentais foram avaliados com precisão e que as necessidades e/ou lacunas do sistema foram 

identificadas
ii. Avaliação: avaliação rigorosa de fornecedores de tecnologia terceiros, revisões de outros países e organizações
iii. Contrato e Implementação: desenvolver e utilizar o processo de contratação de 9 passos para listar, selecionar e nomear a terceira parte. Seguir as diretrizes de relacionamento 

com fornecedores bem-sucedidos, tais como planeamento de transição, configuração de KPI's e ferramentas de gestão de desempenho

• Dados e Pontuações da 
Avaliação (Passo 4 do Processo)

• Avaliação exaustiva dos pontos 
fortes e fracos das áreas 
funcionais com baixo 
desempenho e dos KPI's (por 
exemplo, disponibilidade, 
desperdício, qualidade das 
entregas (OTIF))

• Determinação das lacunas do 
sistema e/ou da tecnologia em 
funções específicas e/ou na 
rede da cadeia de 
abastecimento ponta-a-ponta

• Rede de Visibilidade e Análise 
(VAN)

• Sistemas de Informação de 
Gestão Eletrónica (eLMIS) e 
ferramentas, incluindo:
• OpenLMIS
• Logistimo
• Sistemas de Visibilidade de 

Stocks (SVS) (no Anexo)
• Processo de Otimização de Rotas 

e Ferramentas

• Avaliação clara da eficácia da 
tecnologia da cadeia de 
abastecimento - análise das 
lacunas

• Desenvolvimento de um cenário 
de investimento para a 
subcontratação de sistemas 
e/ou tecnologias específicos

• Revisão adequada de opções de 
terceiros

• Integrar e alinhar as principais 
partes interessadas num 
processo de envolvimento do 
fornecedor

• Desenvolver uma equipa de 
trabalho de projeto com 
experiência em tecnologia e 
sistemas

• Poderá ser necessário 
desenvolver capacidades internas 
adequadas

• Assegurar que a situação de 
investimento é objetiva e factual

• O ensaio e teste de sistemas 
terceiros é um método eficaz 
para desenvolver advocacia 
usando uma prova de abordagem 
de conceito

• Sistemas e tecnologias de 
cadeia de abastecimento 
existentes?

• Eficácia dos sistemas de apoio 
ao planeamento de procura, 
previsão, compras?

• Que níveis de visibilidade e 
relatórios existem? (a nível 
nacional, regional e de 
instalações)

• Que oportunidades existem 
para subcontratar sistemas 
específicos ao sector privado 
para colmatar lacunas de 
desempenho?
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A TECNOLOGIA É UM FACILITADOR QUE PODE MELHORAR SIGNIFICATIVAMENTE A EFICIÊNCIA 
DA CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA MELHORAR OS RESULTADOS EM SAÚDE 

Este Conjunto de Ferramentas de Subcontratação descreve três conjuntos de tecnologias e sistemas: Rede de Visibilidade e Análise (VAN), 
Sistemas Eletrónicos de Informação de Gestão Logística  (eLMIS) e Otimização de Rotas
Existem Duas Abordagens para o Uso da Tecnologia na Subcontratação:
1. A Subcontratação de Atividades Funcionais é Permitida pela Tecnologia: Em que a tecnologia e os sistemas podem facilitar a subcontratação 

de áreas funcionais (por exemplo, armazenagem, transporte), fornecendo dados, insights, rastreamento, previsão, relatórios de gestão. Estes 
permitem melhorar a tomada de decisões, a visibilidade de ponta a ponta e a gestão do desempenho nos acordos subcontratados

2. A Subcontratação de Soluções Tecnológicas: Em que a tecnologia e os sistemas são reconhecidos como facilitadores importantes para o 
desempenho da cadeia de suprimentos, mas a capacidade de TI é limitada internamente, exigindo assim que se considerem soluções de 
tecnologia subcontratadas.

INTRODUÇÃO A TECNOLOGIAS E SISTEMAS FACILITADORES SELECIONADOS

Subcontratação do Conjunto de Ferramentas Tecnológicas

1. Rede de Visibilidade e Análise
2. Sistemas Eletrónicos de Informação e Gestão Logística  (eLMIS)

3. Otimização de Rotas
a) OpenLMIS b) Logistimo

• A Rede de Visibilidade e Análise 
(VAN) é um grupo de especialistas 
da cadeia de suprimentos 
capacitados por um Plano de VAN

• Proporciona visibilidade de ponta a 
ponta em toda a rede da cadeia de 
abastecimento

• Ela tem como objetivo tornar a 
cadeia de suprimentos mais 
colaborativa, alinhada, ágil e 
orientada à procura

• OpenLMIS é um Sistema Eletrónico 
de Gestão Logística (eLMIS) com 
software de código aberto para 
gestão de cadeias de fornecimento 
de saúde.

• Ele fornece apoio em funções como 
previsão, armazenagem, gestão de 
inventário, gestão de desempenho

• Logistimo é uma ferramenta eLMIS
para melhorar a comunicação de 
informações

• Ele oferece ferramentas em 
atividades da cadeia de suprimentos, 
tais como gestão de inventário, 
monitorização da cadeia de frio, 
monitorização de desempenho, 
gestão de transporte e rotas de 
veículos

• A otimização de rotas é o processo 
de cálculo das rotas mais eficientes 
para entregas e transporte

• Isto pode reduzir os custos e, ao 
mesmo tempo, melhorar a eficácia 
das rotas logísticas



UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA E 
SISTEMAS PARA APOIAR A 
SUBCONTRATAÇÃO
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OS SISTEMAS e TECNOLOGIAS PODEM SER USADOS PARA APOIAR A 
SUBCONTRATAÇÃO

COMO PODEM SER USADOS OS SISTEMAS E TECNOLOGIAS  PARA ACORDOS DE SUBCONTRATAÇÃO 
EFICAZES

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020.

Os Benefícios da Tecnologia no Contexto da Subcontratação
• A tecnologia pode ser utilizada para apoiar e melhorar o 

processo de subcontratação
• O eLMIS, como exemplo, é um sistema de planeamento e gestão 

de logística que pode apoiar acordos de subcontratação
• O VAN é um sistema de análise e visibilidade ponta a ponta que 

informa a tomada de decisões centrais através da monitorização 
e rastreamento reforçados do desempenho das atividades de 
terceiros e internas em todas as atividades da cadeia de 
abastecimento.

• Tecnologias, como ferramentas de otimização de rotas e o 
Logistimo, podem ser subcontratadas e utilizadas para identificar 
efetivamente oportunidades para melhorar os tempos do ciclo 
de transporte, fazer uma utilização mais eficaz dos recursos e 
melhorar a prestação de serviços

As ferramentas e sistemas tecnológicos apresentados neste documento podem ser utilizados para apoiar a gestão de acordos de 
subcontratação na cadeia de abastecimento e/ou serem eles próprios subcontratados para apoiar o desempenho da cadeia de 

abastecimento

Setor
Público

Parceiro do 
Sector 

Privado

Acordos de 
subcontratação

Sistemas e Tecnologias de apoio

• Fornecimento de dados e insights
• Ferramentas de rastreio, medição, 

monitorização e comunicação de informações
• Instrumentos de previsão e gestão
• Melhoria do processo de decisão
• Maior transparência e responsabilidade



SISTEMA: REDE DE VISIBILIDADE 
E ANÁLISE (VAN)
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A REDE DE VISIBILIDADE E ANÁLISE (VAN) É UM CONCEITO QUE PROPORCIONA VISIBILIDADE 
DE PONTA A PONTA DE TODA A CADEIA DE ABASTECIMENTO .

Fonte: Projeto Accenture – Visibility & Analytics Networks (VAN)

Introdução:

• Uma Rede de Visibilidade e Análise (VAN), mais 
comumente referida no setor privado como um 
"Torre de Controlo", baseia-se nos princípios de 
política, processo, tecnologia e visibilidade de ponta a 
ponta

• Estes elementos estão agrupados num "plano VAN"

• O VAN é projetado para garantir a disponibilidade dos 
produtos de saúde adequados quando e onde forem 
necessários

Objetivo e Benefícios do VAN:

ü Oferece visibilidade de ponta a ponta do que acontece e como acontece 
(circuito fechado) em toda a rede da cadeia de suprimentos

ü Utiliza uma equipa de pessoas altamente qualificadas para a entrega

ü Executa análises complexas para permitir a tomada das decisões certas no 
momento certo de forma a garantir a disponibilidade do produto

ü Cria planos holísticos otimizados para a cadeia de abastecimento e faz 
recomendações de medidas corretivas pró-ativas

O VAN tem como objetivo tornar a cadeia de 
suprimentos mais colaborativa, alinhada, ágil e 
orientada à procura e pode apoiar acordos de 

subcontratação através da visibilidade plena da cadeia 
de suprimentos e garantir o alinhamento com todas as 

partes interessadas envolvidas

O VAN abrange quatro processos-chave de gestão da 
cadeia de abastecimento:

1. Planeamento da Procura
2. Planeamento do Fornecimento e Gestão do 

Inventário
3. Gestão da Distribuição e dos Transportes
4. Gestão da Cadeia de Frio

Consultar o Anexo na página 35 para comentários 
alargados sobre cada processo
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O VAN UTILIZA PROCESSOS DE VISIBILIDADE DOS DADOS E DE RELATÓRIOS ANALÍTICOS PARA 
MELHORAR AS OPERAÇÕES DA CADEIA DE ABASTECIMENTO NO PAÍS

AS TRÊS CAPACIDADES ESSENCIAIS DO VAN

Fonte: Melhorar a Última Milha da Cadeia de Abastecimento - Como uma Rede de Visibilidade & Análise Pode Melhorar o Desempenho da 
Cadeia de Abastecimento. Março de 2015.

1. Visibilidade de Ponta a Ponta
O que está a acontecer neste momento?
As TI integradas e a agregação de dados de múltiplas fontes fornecem  a 
visibilidade ponta a ponta da cadeia de abastecimento em todas as 
mercadorias e programas de saúde
2. Análise e Insight

Porque é que isto está a acontecer? O que pode acontecer a seguir? Como 
poderíamos melhorar?
Visualização de dados, inteligência de negócio e modelização preditiva 
realizada por uma equipa especializada de VAN
3. Melhoria Contínua
Vamos fazer acontecer.
Os processos analíticos definidos criam alertas, ações condicionais e fluxos de 
trabalho para destinatários internos e externos. A administração central 
continua a desempenhar um papel de superintendência e acompanha o 
desempenho da cadeia de abastecimento a longo prazo

Estas três capacidades levam a melhorias na distribuição de mercadorias para instalações de saúde e pacientes



FERRAMENTA TECNOLÓGICA: 
SISTEMAS ELETRÓNICOS DE 
INFORMAÇÃO DE GESTÃO 
LOGÍSTICA 
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O SISTEMA ELETRÓNICO DE INFORMAÇÃO E GESTÃO LOGÍSTICA  É UMA 
FERRAMENTA DE TECNOLOGIA CRÍTICA PARA A GESTÃO DE DADOS

OS BENEFÍCIOS DE UM SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMAÇÃO E GESTÃO LOGÍSTICA  

Fonte: John Snow, Inc. Disponível: https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=16475&lid=3, VillageReach disponíveis: 
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2016/10/OpenLMIS_FeatureGuide_25Oct16.pdf; Logistimo disponível: https://www.logistimo.com/;
USAID disponível: 
http://healthmarketinnovations.org/sites/default/files/electronic%20Logistics%20Management%20Information%20System%20%28eLMIS%29%20Overview.pdf;

Introdução:
• Um Sistema Eletrónico de Informação e Gestão Logística  

(eLMIS) é um sistema que pode ser utilizado para a 
gestão de dados da cadeia de abastecimento.

• Melhora a administração da logística de fornecimento de 
saúde crítica, tais como a previsão, a análise, o 
armazenamento, a gestão de inventário e a gestão de 
desempenho

• Um LMIS forte garante a visibilidade e a comunicação 
dos dados da cadeia de abastecimento aos gestores da 
cadeia de abastecimento para uma boa tomada de 
decisão

• A informação é o motor que conduz o ciclo logístico e 
permite que o sistema logístico funcione sem problemas

Objetivo e Benefícios:
• Melhora a eficiência em áreas funcionais e automatiza 

certos processos, como a comunicação de informações
• O eLMIS é capaz de:

ü Melhorar a eficácia do custo da cadeia de 
suprimentos

ü Melhorar a tomada de decisões
ü Melhorar a qualidade dos dados e fornecer dados 

atuais e históricos
ü Reduzir as cargas de trabalho para os profissionais 

de saúde
ü Aumentar a responsabilidade
ü Apoiar as funções de gestão através de uma 

melhor visibilidade e acessibilidade dos dados
• Estes benefícios podem levar à redução da quebra de 

stocks e à melhoria da prestação de serviços de saúde 
aos pacientes

Um eLMIS pode apoiar o processo de subcontratação através do fornecimento de dados e insights para apoiar a tomada de 
decisões e aumentando a responsabilidade através de um acompanhamento e comunicação precisos e em tempo real
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HÁ NOVE QUESTÕES FUNDAMENTAIS A COLOCAR AOS GESTORES DA CADEIA DE 
ABASTECIMENTO ANTES DE IMPLEMENTAR UMA ELMIS NA SUA ORGANIZAÇÃO

Fonte: Lighthouse Team Analysis, adaptado do USAID – eLMIS Selection Guide. Disponível: 
http://healthmarketinnovations.org/sites/default/files/electronic%20Logistics%20Management%20Information%20System%20%28eLMIS%29%20Overview.pdf

Questão Fundamental Comentários
1 Já tem algum processo LMIS 

eficaz em vigor?
A utilização de um LMIS pré-existente – com funções e responsabilidades claramente definidas e procedimentos 
geralmente seguidos - ajudará a identificar os requisitos funcionais e os elementos essenciais de dados que estão 
atualmente a ser capturados vs dados que devem ser capturados

2 Tem tempo suficiente para 
implementar corretamente um 
eLMIS?

Os sistemas mais pequenos para as organizações de menor dimensão podem necessitar de um ou dois meses; contudo, à 
medida que a escala for aumentando, a implementação pode exigir de seis meses a um ano.

3 Tem os recursos financeiros 
necessários?

É importante conhecer o custo da implementação. É igualmente importante compreender o valor acrescentado para 
justificar o custo e permitir a defesa. Um orçamento permitirá um planeamento adequado, a prestação de contas e a 
visibilidade dos progressos da implementação do eLMIS

4 Tem a participação e o apoio 
da liderança sénior?

Tem o apoio da liderança sénior de sua organização? Eles serão patrocinadores do projeto e seguirão as decisões 
importantes? São necessárias mudanças de política institucional com o apoio da liderança sénior?

5 O sistema pode ser integrado/é 
compatível?

Tendo em conta os dados sensíveis e usos multifuncionais das várias aplicações, é necessário considerar até que ponto 
uma nova peça de software pode ser integrada com o resto dos seus sistemas.

6 Dispõe de pessoal adequado 
para gerir o sistema?

A sua escolha do software eLMIS também depende da equipa da sua organização. Se tem um departamento de TI interno, 
eles apoiam a sua escolha de software? Isto é importante porque a sua equipe de TI irá executar, monitorizar e manter o 
software a funcionar

7 Nuvem versus armazenamento 
do lado do cliente?

Se a segurança das suas informações é uma preocupação, por exemplo, você pode querer confiar e investir nos seus 
próprios servidores seguros. A vantagem de usar o armazenamento em nuvem é a flexibilidade do espaço de 
armazenamento

8 Você tem o apoio adequado de 
sistema e backup?

Recomenda-se que todos os sistemas tenham backup e um plano de apoio como prática obrigatória. O nível de apoio 
depende da empresa por trás do software

9 Tem potencial para crescer? Se, a curto prazo, você espera assumir novas atividades e funções dentro do LMIS, é recomendado um software que possa 
acomodar, adaptar e expandir com o seu negócio
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SUBCONTRATAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM ELMIS PROPORCIONA ACESSO A 
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS E SOFTWARE

OBJETIVO E PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM ELMIS

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020.

Porquê subcontratar?
• Há várias considerações fundamentais a fazer antes de implementar um eLMIS, tais como se já existe uma LMIS em vigor, 

requisitos de tempo e financeiros para a implementação de um novo sistema e apoio necessário por parte da liderança. 
Estas considerações estão incorporadas nas nove questões fundamentais

• É importante dispor de um nível adequado de know-how para um eLMIS – os parceiros do sector privado oferecem 
competências especializadas e estabelecidas nesta função

• A subcontratação do setor privado proporciona ao setor público acesso a essa experiência. Pode ser uma abordagem mais 
rápida e rentável do que manter a função internamente

Como subcontratar?

• Respondendo às nove questões fundamentais, os gestores da cadeia de abastecimento são capazes de identificar as suas 
necessidades atuais de sistema.

• Posteriormente, os gestores da cadeia de abastecimento identificarão o tipo de sistema de que necessitam e iniciarão a 
procura de um parceiro adequado do setor privado para prestar assistência técnica durante a implementação do eLMIS

A subcontratação de fornecedores privados permite o acesso a conhecimentos especializados e a sistemas e tecnologias avançados
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EXISTE UMA SÉRIE DE OPÇÕES PARA SISTEMAS ELMIS, SENDO DUAS CONSIDERADAS PARA 
REVISÃO NO CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE SUBCONTRATAÇÃO 

• Existem vários sistemas eLMIS disponíveis e múltiplos parceiros do setor privado que representam potenciais candidatos 
adequados à subcontratação de eLMIS. Este conjunto de ferramentas de subcontratação explora dois modelos eLMIS: 
OpenLMIS e Logistimo

• Logistimo, John Snow, Inc. e VillageReach (OpenLMIS) são bons exemplos de fornecedores privados que desenvolveram ou 
implementaram eLMIS em países africanos

• O Sistema de Visibilidade do Stock (SVS), um terceiro modelo de eLMIS, está disponível no Anexo na página 23.

Fonte: John Snow Inc. disponível: https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=16475&lid=3, VillageReach, 
disponível: https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2016/10/OpenLMIS_FeatureGuide_25Oct16.pdf; Logistimo, disponível: 
https://www.logistimo.com/; Accenture – Visibilidade e instalação de Redes (VAN) Projeto; Vodacom, disponível: 
https://www.vodacombusiness.co.za/business/solutions/internet-of-things/stock-visibility;

Ferramentas do Sistema Eletrónico de Informação e Gestão Logística (eLMIS)

a) OpenLMIS b) Logistimo
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EXEMPLO: O OPENLMIS É UM SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO PARA GESTÃO DE 
CADEIAS DE FORNECIMENTO DE SAÚDE

OPENLMIS É UM BOM EXEMPLO DE UM ELMIS COM IMPACTO MENSURÁVEL

Fonte: VillageReach OpenLMIS, disponível: https://www.villagereach.org/wp-
content/uploads/2016/10/OpenLMIS_FeatureGuide_25Oct16.pdf.

O OpenLMIS é um software de código aberto que oferece as seguintes funções-
chave e benefícios:

ü Automatiza os hábitos de requisição: apoio para requisição, aprovação, 
embalagem, envio e entrega com notificações automatizadas

ü Reduz os custos de apoio: sistema baseado na web que elimina a necessidade 
de instalar aplicações nos equipamentos

ü Centraliza a comunicação de informações em todos os níveis: fácil acesso a 
todos os dados do sistema

ü Melhora a precisão dos dados calculando automaticamente as quantidades de 
reposição, o que economiza tempo

O OpenLMIS melhorou a entrega de produtos médicos aos pacientes. Reduziu as 
taxas de quebra de stocks, poupou tempo nas encomendas e contribuiu para uma 
cadeia de abastecimento mais eficiente.
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O LOGISTIMO FORNECE CONETIVIDADE À DISTÂNCIA E REPORTA AS PRINCIPAIS 
ATIVIDADES DA CADEIA DE ABASTECIMENTO PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO

Fonte: Logistimo, disponível: https://www.logistimo.com/

• O Logistimo é um serviço do eLMIS projetado para 
automatizar funções da cadeia de suprimentos, 
conectar comunidades remotas e incentivar decisões 
ótimas – não só para a eficiência, mas também para 
crescer e alavancar as redes de parceiros

• Ele oferece ferramentas para melhorar os relatórios 
sobre as atividades da cadeia de suprimentos, tais 
como gestão de inventário, gestão de encomendas, 
monitorização da cadeia de frio, monitorização de 
desempenho, gestão de transporte e de rotas de 
veículos

• O Logistimo auxilia a transparência e a funcionalidade 
ponta a ponta para garantir que os produtos essenciais 
chegam ao destino pretendido

Acompanhamento do Inventário e Gestão de Encomendas

Monitorização Logística

Rastreamento e Monitorização da Cadeia de Frio

Gestão de Desempenho



FERRAMENTA TECNOLÓGICA: 
OTIMIZAÇÃO DE ROTAS
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A OTIMIZAÇÃO DE ROTAS MELHORA A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO 
TRANSPORTE ATÉ À ÚLTIMA MILHA

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020

• A otimização de rotas é o processo de cálculo das 
rotas mais eficientes para entregas e transporte

• Isto é feito usando algoritmos que levam em conta 
vários fatores, tais como:
• Horário de trabalho do motorista
• A prioridade das paragens
• Tipos de veículos na frota
• Previsões de tráfego
• Clima
• Tipo e qualidade da estrada
• Quaisquer limitações, tais como estradas 

estreitas ou acesso reduzido a pontes

ü A otimização das rotas pode reduzir os custos, ao mesmo 
tempo que melhora a eficácia do roteamento logístico

ü Um melhor roteamento pode permitir que as entregas 
sejam concluídas mais rapidamente e reduzir as despesas 
com combustível, manutenção de veículos e, eventualmente, 
tamanho da frota, uma vez que as rotas otimizadas 
melhoram a utilidade dos veículos

ü Esta ferramenta é utilizada para prestar um melhor serviço 
de entrega de prestação de cuidados de saúde e fornecer 
suprimentos mais completos e confiáveis de medicamentos

ü A otimização de rota aproveita os critérios de referência e 
experiências anteriores - não reinventa a roda

Introdução Objetivo e Benefícios

Esta ferramenta pode apoiar o processo de subcontratação, identificando áreas onde a subcontratação 
para um fornecedor terceiro terá um impacto positivo na eficiência e eficácia das entrega
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A OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS DE SUBCONTRATAÇÃO PODE SER BENÉFICA PARA OS GOVERNOS 
COM RECURSOS E CAPACIDADES LIMITADOS

Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020

• A otimização de rotas é uma ferramenta complexa 
constituída por um conjunto de algoritmos avançados. 
Exige capacidades especializadas de desenvolvimento e 
uma aplicação eficaz

• Há benefícios em subcontratar o desenvolvimento 
desta ferramenta, incluindo:

ü Redução do custo de execução
ü Acesso a conhecimentos especializados fiáveis do 

setor privado
ü Especialização tecnológica fornecida pelo setor 

privado
ü Melhor utilização dos recursos e tempo de execução 

mais rápido
• Pode ser benéfico para os governos com recursos 

limitados e pouca capacidade especializada, 
subcontratar as funções de mapeamento de rotas com 
parceiros do setor privado

• A fim de subcontratar o 
desenvolvimento da ferramenta 
de otimização de rotas, terão de 
ser identificados os fornecedores 
adequados com base na 
capacidade, custo de 
implementação e disponibilidade 
de recursos

• Será necessário identificar um 
sistema de encaminhamento 
ótimo para o projeto, definir um 
calendário e um orçamento para a 
sua execução e celebrar um 
acordo com um parceiro de 
execução

• O sucesso da otimização de rotas 
depende do acesso a dados 
confiáveis (um armazém de 
dados), uma ferramenta de 
software bem projetada para o 
planeamento de rotas 
(facilitadores de tecnologia) e 
flexibilidade funcional para 
adaptação a novas rotas e 
mudanças de última hora

• O estabelecimento de tecnologias 
para a otimização de rotas pode 
ser assegurado com êxito por 
fornecedores privados através de 
acordos estratégicos de 
subcontratação

Como subcontratar? O que é necessário para ter sucesso?Porquê subcontratar?
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O PROJECT LAST MILE IMPLEMENTOU COM SUCESSO UMA INICIATIVA DE 
OTIMIZAÇÃO DE ROTAS COM A ARMAZÉM MÉDICO CENTRAL DE MOÇAMBIQUE

PROJECT LAST MILE - SUBCONTRATAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO DE ROTAS EM MOÇAMBIQUE 

Fonte: Interviews for the Outsourcing Toolkit 2020; Project Last Mile, disponível: 
https://www.projectlastmile.com/mapping-a-way-in-mozambique/

• O Projeto Last Mile (PLM), com a assistência técnica do VillageReach e do 
grupo Frontline Market Research, foi uma parceria com o armazém central 
médico - Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) - em 
Moçambique, para desenvolver um sistema de roteamento otimizado em 
diferentes estações com diferentes formatos de veículos

• O foco desta iniciativa foi melhorar as entregas de última milha de produtos 
de saúde

• Quase todas as estradas de Moçambique foram fisicamente guiadas e 
mapeadas para realizar uma análise detalhada do tempo necessário para 
chegar ao centro de saúde, o tipo de sistema rodoviário e da melhor rota. A 
informação de rastreamento GPS e dirigibilidade das estradas foi usada para 
apoiar a análise

• A análise forneceu uma matriz de tempo e distância entre todos os depósitos 
de armazenamento e instalações de saúde, e uma melhor compreensão das 
diferentes condições climáticas em cada província

• O PLM conseguia fornecer recomendações de veículos e simular planos de 
distribuição em rotas ideais para diferentes estações para ajudar a CMAM a 
tomar decisões informadas para distribuição até a última milha

Passo 1:
Fonte e Dados de Captura

Passo 2:
Integração de Dados e

Análise Espacial

Passo 3:
Otimização da Rota e da Rede
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UMA INICIATIVA PILOTO DE OTIMIZAÇÃO DE ROTAS SUBCONTRATADAS 
OBTEVE UM GRANDE SUCESSO

RESULTADOS DO ESTUDO PILOTO OBSERVADOS NA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Fonte: Interviews for the Outsourcing Toolkit 2020; Project Last Mile, disponível: https://www.projectlastmile.com/mapping-a-way-in-mozambique/

Mapa de Acesso aos Cuidados de Saúde em Moçambique (2016) - https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-016-0455-0

ü Verificação da lista de Instalações: 240 instalações de saúde e armazéns foram verificados 
e marcados geograficamente

ü Riscos identificados: Cartografia e fotografia de mais de 260 pontos de alto risco com 
potencial para perturbar a distribuição

ü Planeamento da Rede Rodoviária Nampula: Mais de 20.000 km de dados de rastreamento 
GPS foram gravados e usados para modificar a rede rodoviária de Nampula

ü Análise do Impacto das Condições Meteorológicas: Foram obtidas informações locais 
sobre os veículos e estradas mais adequados para utilização em Nampula, tanto na 
estação húmida como na estação seca

ü Precisão de Custos: Utilizando os dados da rede rodoviária de Nampula, o projeto Last
Mile conseguiu otimizar as rotas para os atuais locais de armazenagem distrital, com mais 
eficiência e economia de custos  em locais de armazenagem alternativos do modelo de 
armazém intermediário

Imagem: Instalações e Rotas de 
Moçambique

Province de Nampula

Esta iniciativa de subcontratação tem uma economia de custo global projetada de mais de US 
$3 por quilómetro ao mudar para o modelo de depósito intermediário
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TECNOLOGIA

ANEXO: COMENTÁRIOS DE APOIO 



MODELO ELMIS: SISTEMA DE 
VISIBILIDADE DE STOCKS (SVS)
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UM SISTEMA DE VISIBILIDADE DE STOCKS (SVS) É UM ELMIS QUE PERMITE 
RASTREAMENTO EM TEMPO REAL DOS NÍVEIS DE STOCKS NAS INSTALAÇÕES

Fonte: Extraído do Departamento de Saúde da África do Sul - Conferência sobre Sistemas de Saúde. Maio de 2016. Disponível: 
https://www.hst.org.za/hstconference/hstconference2016/Presentations/svs_hst_conference_20160503.pdf

O que é o SVS?
O Sistema de Visibilidade de Stocks 
(SVS) é uma aplicação móvel que 
permite comunicar eletronicamente a 
disponibilidade de medicamentos 
desde as instalações de saúde para 
sistemas de gestão eletrónica de 
stocks.

O que não é o SVS?
• Um Sistema de Gestão de Stocks
• Um sistema de planeamento ou 

previsão da procura
• Substituição a curto prazo do 

sistema de encomenda em papel 
ou de sistema de cartão de stocks

• Maior disponibilidade de stocks:
ü Reduz as quebras de stocks 

de medicamentos
ü Melhoria dos dados de 

consumo
ü Melhoria da gestão do 

inventário
• Difusão em tempo real da 

informação entre diferentes níveis 
do governo

ü Distribuição da 
responsabilidade

• Dados para previsão e planeamento 
da procura

ü Melhor informação sobre os 
processos de seleção e 
compras

• Melhorar a comunicação entre os 
diferentes níveis hierárquicos da 
cadeia de abastecimento

• Identificar fornecedores 
problemáticos

Benefícios da SVS:Introdução ao SVS:
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O DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE DA ÁFRICA DO SUL FEZ UMA 
PARCERIA COM A VODACOM PARA IMPLEMENTAR UM SVS

Fonte: Vodacom, disponível: https://www.vodacombusiness.co.za/business/solutions/internet-of-things/stock-visibility

• O SVS permite que os dispensários de saúde reportem as 
quantidades de stocks nas prateleiras através de uma 
aplicação móvel personalizada

• Com base nos dados relatados pelas Clínicas, o SVS 
automatiza relatórios via SMS e e-mail para a gestão do 
subdistrito, distrito e gestão provincial

• Estes dados permitem a gestão da cadeia de 
abastecimento de farmácia com vista à melhoria da 
precisão e eficiência da distribuição de stocks, o que por 
sua vez aumenta o acesso a uma medicina de qualidade

• Através da SVS, o Departamento Nacional de Saúde da 
África do Sul tem acesso a dados granulares dos níveis de 
stocks da última milha

Principais Benefícios:
ü Gestão de catálogos de medicamentos; perfil e 

registo clínico; recolha móvel níveis de stocks; 
segurança e acesso aos dados; relatórios; análise de 
stocks



MODELO ELMIS: OPENLMIS



EXEMPLO: O OPENLMIS É UM SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO PARA GESTÃO DE 
CADEIAS DE FORNECIMENTO DE SAÚDE

OPENLMIS É UM BOM EXEMPLO DE UM ELMIS COM IMPACTO MENSURÁVEL

Fonte: VillageReach OpenLMIS, disponível: https://www.villagereach.org/wp-
content/uploads/2016/10/OpenLMIS_FeatureGuide_25Oct16.pdf.

O OpenLMIS é um software de código aberto que oferece as seguintes funções-
chave e benefícios:

ü Automatiza os hábitos de requisição: apoio para requisição, aprovação, 
embalagem, envio e entrega com notificações automatizadas

ü Reduz os custos de apoio: sistema baseado na web que elimina a necessidade 
de instalar aplicações nos equipamentos

ü Centraliza a comunicação de informações em todos os níveis: fácil acesso a 
todos os dados do sistema

ü Melhora a precisão dos dados calculando automaticamente as quantidades de 
reposição, o que economiza tempo

O OpenLMIS melhorou a entrega de produtos médicos aos pacientes. Reduziu as 
taxas de quebra de stocks, poupou tempo nas encomendas e contribuiu para uma 
cadeia de abastecimento mais eficiente.
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O OPENLMIS FOI IMPLEMENTADO EM OITO PAÍSES DE ÁFRICA

Fonte: Villagereach, disponível: http://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2016/01/OpenLMIS_Introduction-
Overview_01_11_2016_FINAL.pdf; e OpenLMIS, disponível: https://openlmis.org/impact/implementations/

Implementação 
Planeada

Moçambique
Nome da implementação local: SELV, implantado em 
2014
Apoia um modelo de impulso informado para 

distribuição de vacinas por mais de 800 centros de 
saúde que servem mais de 8 milhões de pessoas. 
Responsável pela Implementação: VillageReach

Tanzania
Nome da implementação local: eLMIS, implantado em 
2013.  Mais de 6.000 pontos de entrega de serviços, 
apoia as requisições de suprimentos para todos os 
principais programas de saúde. Responsável pela 
Implementação: John Snow, Inc.

Zambia
Nome de implementação local: eLMIS, implantado em 
2014.  Mais de 2.000 pontos de entrega de serviços 
para ARV, Testes de HIV, Medicamentos Essenciais e 
Laboratórios com uma edição adicional de instalações 
autónomas independentes em 319 pontos de entrega 
de serviços de alto volume. Responsável pela 
Implementação: John Snow, Inc.

Angola
Nome da implementação local: SIGLOFA (Sistema 
informático de Gestão de Logística Farmacêutica de 
Angola), implantado em 2019. Responsáveis de 
implementação: GHSC-PSM Project & VillageReach

Costa do Marfim
Nome da implementação local: eSIGL, implantado 
em 2015. Suporta processos de requisição para 7 
fluxos de medicamentos principais. Atualmente em 
fase-piloto em 50 centros de saúde. Responsável 
pela Implementação: John Snow, Inc.

Guiné
Nome da Implementação Local: eLMIS, implantado 
em 2018. Na Guiné, o eLMIS (OpenLMIS v2) está 
lançado a nível nacional em todos os 38 distritos. 
Implementadores: Projeto Global da Cadeia de 
Abastecimento de Saúde (financiado pela USAID), 
Catholic Relief Services (financiado pelo Fundo 
Mundial)

Benim
Nome de implementação local: SIIGL, implantado em 
2015. Apoia um sistema informado de distribuição 
de vacinas que abrange 37 instalações de saúde na 
zona de saúde do Comé, com planos para expandir 
o SIIGL para um total de 201 instalações de saúde. 
Responsáveis pela Implementação: AMP e 
VillageReach

Malawi
Nome de implementação Local: OpenLMIS, implantado 
em 2017. O Malawi tem 35 locais (28 escritórios de 
saúde distritais e 5 hospitais centrais) usando 
ativamente o OpenLMIS e gravando dados para mais de 
650 instalações em cinco programas. Responsáveis pela 
Implementação: Projeto GHSC-PSM

Implementado
com Sucesso

“This system [combined
with other logistics
changes] gives us more 
visibility into the data 
coming from the health
centres with improved
frequency, regulairty and
quality. This has made the
data credible, creating
more confidence in the
distribution system and in 
the government while
providing more evidence
for decision making.”
- Berur Alface

Medical Chief of Gaza 
Province in Mozambique



MODELO ELMIS: LOGISTIMO



O LOGISTIMO FORNECE CONETIVIDADE À DISTÂNCIA E REPORTA AS PRINCIPAIS 
ATIVIDADES DA CADEIA DE ABASTECIMENTO PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO

Fonte: Logistimo, disponível: https://www.logistimo.com/

• O Logistimo é um serviço do eLMIS projetado para 
automatizar funções da cadeia de suprimentos, 
conectar comunidades remotas e incentivar decisões 
ótimas – não só para a eficiência, mas também para 
crescer e alavancar as redes de parceiros

• Ele oferece ferramentas para melhorar os relatórios 
sobre as atividades da cadeia de suprimentos, tais 
como gestão de inventário, gestão de encomendas, 
monitorização da cadeia de frio, monitorização de 
desempenho, gestão de transporte e de rotas de 
veículos

• O Logistimo auxilia a transparência e a funcionalidade 
ponta a ponta para garantir que os produtos essenciais 
chegam ao destino pretendido

Acompanhamento do Inventário e Gestão de Encomendas

Monitorização Logística

Rastreamento e Monitorização da Cadeia de Frio

Gestão de Desempenho
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O MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ZÂMBIA SUBCONTRATOU UM SISTEMA ELMIS AO 
LOGISTIMO PARA A CADEIA DE ABASTECIMENTO DE VACINAS

SUBCONTRATAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO DE IMUNIZAÇÃO NA ZÂMBIA

Fonte: Logistimo, disponível: https://www.logistimo.com/zambia

A subcontratação beneficiou o Ministério da Saúde da Zâmbia, proporcionando o acesso a um eLMIS
experimentado e testado.

Desafios

• O inventário de vacinas na Zâmbia 
foi anteriormente gerido por um 
sistema baseado em papel. Isto 
tornou difícil para os gestores da 
cadeia de abastecimento rastrear 
e obter as informações 
necessárias

• Na altura em que a informação foi 
disponibilizada aos decisores, 
estava desatualizada, tornando-se 
difícil aceder à procura da última 
milha

Solução de Subcontratação

• O Ministério da Saúde da Zâmbia 
fez uma parceria com a 
Organização Mundial de Saúde e 
com o Fundo Internacional para 
as Crianças das Nações Unidas 
para a implementação do serviço 
Logistimo

• O conjunto de aplicações web e 
móveis do Logistimo foi utilizado 
para garantir a visibilidade em 
tempo real, a agregação da 
procura e a redução dos tempos 
de processamento de pedidos.

Benefícios Comprovados

O Logistimo permitiu ao Ministério 
da Saúde da Zâmbia:

ü Introduzir novas vacinas na 
cadeia de abastecimento

ü Estabelecer níveis de serviços 
mais elevados

ü Reduzir os prazos de entrega
ü Desfrutar de maior 

transparência em toda a rede



SISTEMA: REDE DE VISIBILIDADE 
E ANÁLISE (VAN)
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SETOR PRIVADO
INTERVENIENTES DO SETOR PRIVADO ALAVANCAM O CONCEITO DE VAN PARA GERIR 
CADEIAS DE ABASTECIMENTO COMPLEXAS

Fonte: improving the last mile supply chain - how a visibility & analytics network can improve supply chain performance (march
2015)
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DE SAÚDE PÚBLICA
A VAN É APOIADA POR POLÍTICAS, PESSOAS, PROCESSOS E TECNOLOGIA NUM PROJETO

Fonte: Projeto Accenture – Visibility & Analytics Networks (VAN)

Elemento do plano 
VAN Comentários O VAN é mais do que…

Políticas • Habilitado com visibilidade da cadeia de abastecimento de ponta a 
ponta

• Configurado para fornecer serviços de cadeia de suprimentos a 
todos os programas e níveis

• Habilitado a medir o desempenho

• Um mecanismo de melhoria para um domínio 
(compras, armazenagem)

• Um projeto para melhorar as etapas/KPI's de um 
programa

Pessoas • Equipe de profissionais especializados em gestão unificada e 
eficiente

• Equipa organizada para agregar tarefas e acelerar a tomada de 
decisões

• Pessoas formadas em análise quantitativa do desempenho da 
cadeia de abastecimento

• Um novo nome para as funções existentes que 
operam a Cadeia de Abastecimento

Processo • Processos centrados em dados que utilizam métodos analíticos 
para planear, responder proativamente e recomendar melhorias 
contínuas que melhoram a disponibilidade aos beneficiários

• Melhores Procedimentos Operativos Padrão (SOP) e 
melhor aderência

• Reengenharia de Processos de Negócios completos 
do "Mundo numa página"

• Redesenho Único do Sistema

Tecnologia • Sistemas de coleta e agregação de dados que geram alertas e 
fornecem insights acionáveis, com automação sempre que possível

• Novos sistemas de transação da cadeia de 
abastecimento para registar encomendas, 
expedições, orçamento, etc.
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O VAN ABRANGE QUATRO PROCESSOS-CHAVE DE GESTÃO DA CADEIA DE 
ABASTECIMENTO

Fonte: Projeto Accenture – Visibility & Analytics Networks (VAN)

Planeamento da 
Procura

Planeamento do Fornecimento, Gestão 
do Inventário Gestão da Distribuição / Transporte Gestão da Cadeia de Frio

• O planeamento da 
procura é um 
processo em várias 
etapas para criar 
uma previsão 
(procura futura) 
baseada em 
padrões de 
consumo e inputs 
de especialistas em 
saúde / 
representantes de 
instalações usando 
ferramentas 
estatísticas ou um 
motor de 
planeamento da 
procura.

• A gestão do inventário é um processo para 
definir os níveis de inventário adequados em 
vários nós dentro de uma rede de cadeia de 
abastecimento, A fim de minimizar a quebra de 
stocks, reduzir o desperdício de material devido 
à expiração e otimizar o investimento em 
instalações de inventário e armazenamento, de 
acordo com o orçamento disponível

• O processo também envolve a criação de planos 
de reabastecimento e o início de transferências 
de stocks

• O processo de planeamento da oferta assegura 
fornecimentos para satisfazer a procura 
projetada no futuro.

• Em caso de interrupção do fornecimento, o 
processo de planeamento do fornecimento 
informará todos os interessados e iniciará a 
atribuição/movimento do inventário para gerir o 
risco.

• Assegura o armazenamento e a distribuição de 
produtos com uma boa relação custo-eficácia entre 
armazéns e instalações de saúde, mantendo ao 
mesmo tempo a potência do produto

• O planeador de transporte cria um plano de 
distribuição baseado em planos de 
reabastecimento que são então executados pelo 
armazém. No caso de qualquer fornecimento 
atrasado ou insuficiente/excedente, um alerta é 
enviado aos participantes e o movimento de 
inventário é iniciado com a ajuda de planeadores de 
inventário para evitar quaisquer situações de 
quebra de stocks

• Uma análise de causas de raiz identifica as razões 
da exceção e sugere medidas corretivas e 
preventivas (CAPA)

• Os produtos são armazenados em armazéns e 
instalações sanitárias de acordo com as diretrizes 
especificadas.

• O processo inclui a gestão da prestação de serviços 
por terceiros, a otimização dos recursos e a 
segurança da cadeia de abastecimento.

• A gestão da cadeia de frio 
abrange as fases envolvidas no 
armazenamento e distribuição de 
medicamentos sujeitos a controlo 
de temperatura



KIT DE 
FERRRAMENTAS DE 
EXTERNALIZAÇÃO

Acrónimos



ACRÓNIMOSKIT DE FERRRAMENTAS DE EXTERNALIZAÇÃO ACRÓNIMOS

TERME DESCRIPTION  
3PL Logística de Terceira Parte
4PL Logística de Quarta Parte
AIDS Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
ARC Centro de Recursos Africanos 
CA Centro de Abastecimento (Moçambique) 
CAPEX Despesa de capital
CBO Organização de base comunitária
CCE Equipamento de cadeia de frio
CCM Mecanismo de coordenação dos países do Fundo Global
CDC Centros de Controle e Prevenção de Doenças
CHAI A Iniciativa de Acesso à Saúde Clinton 
CHAZ Associação de Saúde das Igrejas da Zâmbia
CMAM Central de Medicamentos e Artigos Médicos (Moçambique)
CMM Modelo de maturidade da capacidade
CMS Central de Medicamentos e Artigos Médicos
COP Plano operacional do país
CSF Fatores críticos de sucesso
DFID O Departamento para o Desenvolvimento Internacional
DHO Administrador de Saúde do Distrito
DNAM Direcção Nacional de Assistência Médica (Moçambique)

TERME DESCRIPTION  

DPC Direcção Nacional de Planeamento e Cooperação (Moçambique)

DPM Armazém Provincial
(Moçambique)

DPS Direcção Provincial de Saúde (Moçambique)
DQA Avaliação da qualidade dos dados
DRC República Democrática do Congo
DSP Parceiro de apoio distrital
eLMIS Sistema de Informação de Gestão Logística Electrónica
EML Lista de medicamentos essenciais
EPI Programa alargado de imunização
FiT Freight in Time (Uganda)
GAVI A Aliança Global para Vacinas e Imunização

GHSC-PSM Programa Mundial da Cadeia de Abastecimento em Saúde -
Gestão do Aprovisionamento

GIS Sistema de Informação Geográfica
GPS Sistema de Posicionamento Global
HC Centro de Saúde
HCW Profissional de saúde
HF Centro de Saúde



ACRÓNIMOSACRONYMES DE LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION

TERME DESCRIPTION  
HIS Sistema de Informação de Saúde
HMIS Sistema de Informação de Gestão da Saúde
HR Recursos Humanos
HSDP Plano de Desenvolvimento do Setor Saúde (HSDP) 2015/16
IP Parceiro de execução 
IT Tecnologia da Informação
IW Entrepostos Intermédios (Moçambique)
JMS Loja médica comum 
JSA Acordo comum de serviços
JSI John Snow Incorporated 
JV Joint Venture
KEMSA Autoridade de Fornecimento de Medicamentos do Quénia
KPI Indicador-chave de desempenho
KQMH Modelo de Qualidade para a Saúde do Quénia
JMS Loja médica comum 
LMD Entrega Último Quilómetro
LMIS Gestão Logística e Sistema de Informação
LMSC Última milha de cadeia de abastecimento
LSP Fornecedor de serviços de logística
M&E Monitorização e Avaliação
MALVA Medical Access Uganda Limited 
MEDS Missão para o Fornecimento de Medicamentos Essenciais
MISAU O Ministério da Saúde (Moçambique)

TERME DESCRIPTION  

MoF Ministério das Finanças
MoH Ministério da Saúde
MSL Medical Stores Limited
NDA Autoridade Nacional do Medicamento
NGO Organizações não governamentais
NMS Lojas Médicas Nacionais
NPO Organização sem fins lucrativos
NRH Hospital Nacional de Referência
NSCA Avaliação da cadeia de abastecimento nacional
OPEX Despesa operacional
OSTK Kit de Ferramentas de Externalização
OTIF No Prazo e Completo

PELF Plano Estratégico de Logística Farmacêutica (Moçambique)

PEPFAR Plano de Emergência do Presidente para a Ajuda à Sida 

PESS Plano Estratégico do Sector da Saúde (Moçambique)

PFP Privado com fins lucrativos 
PHSC Cadeia de Abastecimento da Saúde Pública 
PL Parte Logística
PLM Projeto Último Quilómetro



ACRÓNIMOSACRONYMES DE LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION

TERME DESCRIPTION  
PNFP Organização privada sem fins lucrativos
POS Ponto de venda
PPP Parceria público-privada

PPPH Política Nacional de Parcerias Público-Privadas em Saúde do 
Uganda 

PS Setor privado

PSISC Inovação no Sector Privado para Cadeias de Abastecimento Mais 
Eficazes (Moçambique)

QA Garantia de qualidade
QAA Acordo de Qualidade
CQ Controlo de qualidade
QI Melhoria da qualidade
RACI Responsável, Credível, Consultado e Informado
RFI Pedido de Juros
RFP Pedido de Proposta
RH Hospital Regional
RHC Centros de Saúde Rural (Zâmbia)
RHH Hospital Regional de Referência
RO Otimização da rota
ROC Beneficiários de cuidados 
RRH Hospital Regional de Referência
SC Cadeia de abastecimento 
SCOR Operações de Referência da Cadeia de Abastecimento
SDG Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

TERME DESCRIPTION  

SDSMAS Serviços Distritais para a Saúde, Mulheres e Acção Social 
(Moçambique)

SLA Acordo de nível de serviço
SOP Procedimento operacional padrão
SOW Escopo do trabalho
SRM Gerente de relacionamento com fornecedores
SVS Sistema de visibilidade de stock
SWOT Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças
TB Tuberculose 
TGF O Fundo Global

TSS Soluções de Serviços de Transporte (Villagereach, 
Moçambique)

GT Grupo de Trabalho Técnico 
UHC Cobertura Universal de Saúde 
UNGA Assembleia Geral das Nações Unidas 
VAN Rede de Análise de Visibilidade
WMS Sistemas de Gestão de Armazéns
ZAMRA Autoridade Reguladora de Medicamentos da Zâmbia
ZAMMSA Agência de Medicamentos e Fornecimento Médico da Zâmbia

SDSMAS Serviços Distritais para a Saúde, Mulheres e Acção Social 
(Moçambique)

SLA Acordo de nível de serviço



ESTUDO DE CASO DO PAÍS DA 

ZÂMBIA

RESUMO EXECUTIVO

O Governo da Zâmbia está receptivo à contratação externa para o sector privado. Isto é evidenciado pelas 
políticas e quadros regulamentares nacionais que apoiam e orientam a realização da Vision 2030. Este 
documento descreve várias boas práticas que criam um ambiente propício à participação do sector privado e 
à prestação melhorada de cuidados de saúde através da cadeia de abastecimento.

A Zâmbia tem vários exemplos de contratação externa eficaz para o sector privado. Isto inclui: 

• MSL celebra um contrato de arrendamento para a armazenagem com um terceiro subcontratado do  
 sector privado em zonas remotas do país que são mal servidas
• MSL utiliza fornecedores logísticos subcontratados para a entrega urgente de stocks entre centros na  
 cadeia de abastecimento 
• MSL contrata a sua gestão para uma empresa privada (Crown Agents) entre os anos 2004 e 2013

Funções Obtidas Através de Serviços Próprios: 

• Previsão
• Aquisições
• Armazenagem - parte subcontratada (ver abaixo)
• Distribuição - parte subcontratada (ver abaixo)

Funções Externalizadas: 

• A distribuição entre armazéns centrais e centrais de distribuição ou centrais de distribuição    
 temporárias é parcialmente subcontratada a fornecedores de serviços logísticos do sector privado.

• Algumas partes da cadeia de distribuição de frio da MSL são subcontratadas. Os produtos reagentes  
 de laboratório de curta duração precisam de ser transportados em condições de temperatura   
 controlada dentro de um curto espaço de tempo.

• A MSL arrenda instalações de armazenagem do sector privado em áreas remotas para a    
 armazenagem de produtos médicos. 

O governo zambiano também implementou uma gestão integrada de stocks baseada em TI e um sistema 
manual de relatórios de reabastecimento que foi apoiado através da implementação por partes do sector 
privado. Estas ferramentas funcionam como exemplos de boas práticas para informar melhor o kit de 
ferramentas para a contratação externa a intervenientes do sector privado.

 



1. POLÍTICA DO SECTOR DA SAÚDE

Vision 2030 é o plano global de desenvolvimento a longo prazo para a Zâmbia que espera fornecer acesso 
equitativo a cuidados de saúde de qualidade para todos os zambianos até o ano 2030 para assegurar uma 
população saudável, especificamente uma população livre da VIH/SIDA, malária e tuberculose. O Plano 
Estratégico de Saúde da Zâmbia (2017-2021) atribui a responsabilidade exclusiva pelos serviços de saúde 
provinciais e distritais às respectivas administrações locais. 

A Lei da Parceria Público-Privada (estabelecida em 2008, alterada em 2018) promove e facilita a implementação 
da prestação de serviços sociais com financiamento privado na Zâmbia através da Unidade de PPP e do 
Conselho de PPP. Governa as PPP em termos de aquisições, contratação e gestão que remove barreiras à 
participação do sector privado, para aumentar a equidade, transparência e sustentabilidade a longo prazo. 

2. CADEIA DE ABASTECIMENTO DE CUIDADOS DE SAÚDE  

A cadeia de abastecimento de cuidados de saúde da Zâmbia tem cinco intervenientes-chave: o Ministério da 
Saúde (MoH), Medical Stores Limited (MSL) (em breve se tornará a Zambia Medicines and Medical Supplies 
Agency (ZAMMSA), Zambia Medicines Regulatory Authority (ZAMRA), a Child Health Unit, e a Churches Health 
Association of Zambia (CHAZ). Os parceiros de desenvolvimento, tais como a USAID, UE, o sistema da ONU, o 
Fundo Global (SIDA, TB, Malária), UKAID, Banco Mundial, etc., fornecem recursos, aconselhamento, advocacia, 
e assistência e apoio técnico. 

A MSL é uma instituição paraestatal responsável pela armazenagem e distribuição de produtos médicos 
na Zâmbia. O sector privado participa na armazenagem e distribuição de produtos médicos na Zâmbia. 
Actualmente, a MSL subcontrata serviços de distribuição entre armazéns centrais e centros de distribuição a 
fornecedores de serviços de logística a terceiros do sector privado local e a entrega de última milha a instalações 
de saúde em algumas áreas. 
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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. Gestão de Armazéns Médicos: Crown Agents    

Contexto
A empresa Crown Agents estabeleceu uma parceria com o Governo da Zâmbia de 2004 a 2013, e foi 
responsabilizada pelo controlo da gestão dos armazéns médicos. A Crown Agents é uma empresa internacional 
que presta serviços de capacitação e desenvolvimento institucional em aquisições, gestão financeira pública, 
reforço de receitas, governação, e gestão de despesas. Trabalha para os sectores público e privado em mais de 
100 países, bem como para agências e instituições internacionais de desenvolvimento.

Resultados e Benefícios
A Crown Agents liderou com sucesso o desenvolvimento de um novo sistema de abastecimento e de uma 
rede de centros de distribuição. Em 2004, a Crown Agents foi responsabilizada pelo controlo da MSL. A Crown 
Agents identificou áreas que exigiam atenção urgente - reabilitação de infra-estruturas, desenvolvimento 
de um novo sistema de embalagem, sistema de embalagem, construção de instalações administrativas e de 
armazenagem mais adequadas, e informatização do sistema de gestão. Salientou também a necessidade de 
melhorar o desempenho e a fiabilidade do serviço de entregas, melhorando simultaneamente a transparência 
dos dados com os seus clientes (ou seja, níveis de stocks, prazos para encomendas, etc.). O impacto da Crown 
Agents resultou na redução dos custos de distribuição em 32%, na melhoria das taxas de entrega pontuais 
(que aumentaram para 95%) e na duplicação da disponibilidade de stocks a nível central. Estas melhorias 
foram apoiadas através de investimentos de capital dos doadores e de reformas de gestão.

ii. Distribuição Externalizada de Produtos de Saúde: Serviços 3PL 

Contexto 
A empresa Medical Stores Limited, com o apoio da USAID, criou serviços de 3PL para medicamentos em geral a 
entregar aos centros de despacho rápido da MSL, ver a Figura 1. Estes contratos de 3PL foram estabelecidos e 
geridos pela empresa John Snow Incorporated (JSI). As entregas a partir dos centros de saúde foram realizadas 
pela empresa MSL utilizando os seus próprios veículos dedicados.

Résultats et avantages
Os distribuidores 3PL desempenharam dentro dos indicadores-chave de desempenho indicados no acordo 
contratual - taxas suficientes de entregas pontuais e entregas bem-sucedidas. Como resultado do desempenho 
bem-sucedido dos 3PL, no final de 2016, os contratos 3PL foram alargados para cobrir a entrega da última 
milha aos hospitais de referência a nível provincial e distrital.

iii. Contratação Externa dos Requisitos de Controlo de Temperatura com Prazos de 
Entrega Críticos 

Contexto
A empresa MSL precisa de transportar produtos reagentes de laboratório de curta duração sob condições 
de temperatura controlada. A MSL tem uma capacidade interna de cadeia de frio para vacinas, mas a 
programação mensal da MSL não é capaz de transportá-los dentro do prazo exigido. Como resultado, a John 
Snow Incorporated (JSI) e a MSL celebraram contratos com vários LSPs do sector privado para fornecer este 
serviço.

Resultados e Benefícios
A empresa Lechwe Express traz conhecimentos e competências relevantes para o transporte de produtos 
reagentes. A Lechwe Express tem uma boa rede na Zâmbia, uma gama de tipos de veículos com temperatura 
controlada e experiência em lidar com produtos farmacêuticos. Utiliza um registador electrónico de dados 
USB, que capta dados de temperatura a cada poucos minutos e fornece uma pista de auditoria que é revista 
pela JSI antes da emissão do pagamento. Até à data, não se verificaram falhas significativas em termos da 
integridade do produto ou da entrega tardia.



iv. O Programa de Melhoria da Logística de Medicamentos Essenciais: JSI

Contexto
Na Zâmbia, as instalações de cuidados de saúde têm registado elevadas taxas de ruptura de stocks. Entre 
2009 e 2013, o Ministério da Saúde, com o apoio do Banco Mundial, desenvolveu o Programa de Melhoria da 
Logística de Medicamentos Essenciais (EMLIP), que foi pilotado posteriormente com o apoio da USAID, através 
do seu implementador, a John Snow Incorporated (JSI). Trata-se de um sistema de reabastecimento manual 
através do qual cada instalação de saúde individual envia dados de consumo mensal de rotina para a MSL.

Resultados e Benefícios
Após o lançamento inicial para 27 distritos, as rupturas de stocks centrais foram reduzidas de c.50% em 2012 
para c.28% em 2013 (USAID, 2014). Usando esta informação, a MSL agora escolhe e embala para cada instalação 
individual, em vez de fazer isso a nível distrital. Com o re-desenvolvimento do sistema de armazenagem e 
gestão de stocks da MSL realizado com o apoio do PNUD/ TGF, USAID e da UE, a maioria das operações é 
automatizada, exigindo uma intervenção humana reduzida. 

4. CONCLUSÃO  

O Governo da Zâmbia tem manifestado um elevado apoio à contratação externa para o sector privado, o que 
é demonstrado na Vision 2030, no Plano Estratégico Nacional de Saúde, na Lei de Parcerias Público-Privadas e 
no Plano Nacional de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde. Agentes do sector privado, tais como a Crown 
Agents e a JSI, têm estado envolvidos em funções administrativas da cadeia de abastecimento de cuidados de 
saúde da Zâmbia. 

O governo zambiano, em parceria com a JSI, implementou uma gestão integrada de stocks baseada em TI e 
um sistema manual de relatórios de reabastecimento para reduzir as taxas de ruptura de stocks e automatizar 
algumas funções. Operacionalmente, a MSL subcontrata a armazenagem através da celebração de um contrato 
de arrendamento com terceiros do sector privado e utiliza fornecedores logísticos de terceiros para a entrega 
de stocks com prazos críticos entre centros na cadeia de abastecimento.

Embora não esteja hoje em funcionamento, a aliança Crown Agents-MSL (2004-2013) evidenciou uma parceria 
público-privada em que a Crown forneceu recursos e experiência na cadeia de abastecimento, gestão e 
supervisão da rede para reforçar o desempenho antes de devolver estas responsabilidades à MSL. Durante 
esta aliança, o conselho da MSL foi reforçado à medida que um novo conselho foi formado com uma forte 
representação de diferentes sectores. Os membros do novo conselho passaram por uma formação formal 
sobre o governo das sociedades. 
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ESTUDO DE CASO DO PAÍS DE 

UGANDA

RESUMO EXECUTIVO

O sistema ugandês da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde é um sistema de saúde maduro 
com políticas nacionais em vigor para apoiar a contratação externa apropriada para o sector privado. Este 
documento fornece uma perspectiva dos principais intervenientes na cadeia de abastecimento de cuidados de 
saúde e depois descreve exemplos e estudos de caso sobre a contratação externa da cadeia de abastecimento 
pelo sector público para o sector privado. 

Funções Obtidas Através de Serviços Próprios: 
• Aquisições
• Armazenagem
• Distribuição

Funções Externalizadas: 
• A logística de entrada e o desalfandegamento são parcialmente externalizados
•	 A	distribuição	é	parcialmente	subcontratada	-	especificamente	a	entrega	da	última	milha

O primeiro exemplo descreve como o Africa Resource Centre (ARC – Centro de Recursos para África) estabeleceu 
uma	parceria	com	o	Ministério	da	Saúde	de	Uganda	(MoH)	para	recolher	dados	de	geo-mapeamento	para	a	
análise	de	modelos	diferenciados	de	prestação	de	serviços	e	para	ajudar	o	Ministério	da	Saúde	a	verificar	e	
actualizar	o	 seu	Master	Healthcare	Facility	Registry	 (Registo	Mestre	das	Facilidades	de	Cuidados	de	Saúde)	
para todas as instalações de cuidados de saúde. Os benefícios do exercício incluíram um número crescente 
de instalações e farmácias de cuidados de saúde geo-localizadas (mais de 7.200 instalações de saúde e 1.100 
farmácias)	e	actualizações	verificadas	da	lista	de	instalações	do	MoH.	

Um segundo exemplo da contratação externa para o sector privado descreve a coordenação das entregas de 
última	milha	de	vacinas.	O	United	Parcel	Service	(UPS),	em	parceria	com	a	Freight	in	Time	(FiT),	implementou	
um projecto-piloto de 18 meses para revisar as ligações entre as National Medical Stores (NMS) e os centros 
de	 saúde,	 centrado	 na	 movimentação	 eficiente	 e	 rentável	 de	 vacinas	 utilizando	 métodos	 de	 transporte	
apropriados	com	equipamento	de	cadeia	de	 frio	fiável.	O	projecto-piloto	mostrou	uma	melhor	entrega	de	
vacinas	até	à	última	milha,	uma	maior	disponibilidade	de	vacinas	a	nível	das	instalações	de	saúde,	uma	melhor	
gestão	do	equipamento	da	cadeia	de	frio	e	de	monitorização	da	temperatura,	e	a	identificação	de	lacunas	de	
recursos	humanos	a	nível	distrital	dos	armazéns	de	vacinas	e	das	instalações	de	saúde.	

Uganda	 também	 fornece	 exemplos	 da	 subcontratação	 de	 entregas	 de	 última	 milha	 a	 empresas	 3PL.	 Os	
fornecedores	de	3PL	fornecem	medicamentos	a	3.133	estabelecimentos	de	saúde.	

Estes exemplos demonstram práticas e abordagens à contratação externa de elementos da cadeia de 
abastecimento	de	cuidados	de	saúde	pelo	sector	público	para	o	sector	privado	e	a	identificação	de	ferramentas	
que	podem	ajudar	os	órgãos	de	governação	a	orientar	melhores	resultados	no	sector	da	saúde.	
 



1. POLÍTICA DO SECTOR DA SAÚDE 

A	Política	Nacional	de	Medicina	2015	e	o	Plano	Estratégico	Nacional	do	Sector	Farmacêutico	2015-2020	(NPSSP	
III)	centraram-se	em	questões-chave	em	relação	à	saúde,	incluindo	a	regulamentação	e	a	legislação,	a	cadeia	
de	abastecimento,	 a	utilização	de	medicamentos,	bem	como	financiamento	e	preços,	 em	consideração	da	
agenda	global	de	desenvolvimento	nacional.	De	acordo	com	o	NPSSP	 III,	o	sector	 farmacêutico	 inclui	sítios	
privados	sem	fins	lucrativos	(PNFP)	e	privados	com	fins	lucrativos	(PFP).	

O	objectivo	do	Plano	de	Desenvolvimento	do	Sector	da	Saúde	(HSDP)	2015/16	-	2019/20	é	acelerar	o	movimento	
em direcção à Cobertura Universal dos Cuidados de Saúde (UHC). A prioridade da governação e parcerias na 
saúde do plano centra-se no reforço das parcerias público-privadas e na coordenação. O Governo de Uganda 
e o Ministério da Saúde estão abertos à contratação externa e colaboração com o sector privado para alcançar 
os seus objectivos de fornecer cuidados de saúde de qualidade a todos os ugandeses.

2. CADEIA DE ABASTECIMENTO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

A	 Figura	 1	 refere-se	 ao	 seguinte:	 A	 cadeia	 de	 abastecimento	 de	 cuidados	 de	 saúde	 de	Uganda	 incluí	 oito	
intervenientes-chave.	As	principais	organizações	da	cadeia	de	abastecimento	incluem	o	Governo	de	Uganda,	
a	National	Drug	Authority,	e	as	organizações	USAID,	TGF,	CDC,	UNICEF/GAVI,	DFID,	UNFPA.	A	etapa	seguinte	e	
o	conjunto	de	intervenientes	na	cadeia	incluem	as	National	Medical	Stores	(NMS),	Joint	Medical	Stores	(JMS)	e	
Medical	Access	Uganda	Limited	(MAUL).	

O	sector	privado	participa	(i)	na	logística	e	no	desalfandegamento,	(ii)	na	distribuição	de	armazéns	nacionais	
para instalações distritais e (iii) na distribuição de instalações distritais para centros de saúde. O sector privado 
também	desempenha	um	papel	importante	no	planeamento	da	procura	e	da	oferta,	aquisições,	armazenagem,	
transporte e elaboração da estratégia da cadeia de abastecimento como participantes e contribuintes para os 
Grupos	de	Trabalho	Técnicos	e	como	parte	do	comité	consultivo.
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Figura 1. A Cadeia de Abastecimento de Cuidados de Saúde de Uganda 



3. CONTRATAÇÃO EXTERNA AO SECTOR PRIVADO - EXEMPLOS

Esta	secção	partilha	exemplos	tirados	de	uma	combinação	de	pesquisas	de	mesa	e	entrevistas	com	empreiteiros	
externos de parceiros do sector privado. 

i. Geo-Mapeamento para actualizar o Master Healthcare Facility Registry: ARC

Contexto 
O	 Africa	 Resource	 Centre	 (ARC),	 um	 consultor	 estratégico	 independente,	 estabeleceu	 uma	 parceria	 com	
o	 Ministério	 da	 Saúde	 de	 Uganda	 para	 recolher	 dados	 de	 geo-mapeamento	 para	 a	 análise	 de	 modelos	
diferenciados	da	prestação	de	serviços	e	ajudar	o	Ministério	da	Saúde	a	verificar	e	actualizar	o	seu	Master	
Healthcare	Facility	Registry	para	todas	as	instalações	de	cuidados	de	saúde.	

Os	objectivos	do	ARC,	em	apoio	ao	Ministério	da	Saúde,	foram	a	realização	de	um	levantamento	nacional	de	
geo-mapeamento	de	todas	as	instalações	de	cuidados	de	saúde	em	Uganda,	o	desenvolvimento	de	um	Master	
Healthcare	Facility	Registry,	o	desenvolvimento	de	directrizes	e	abordagens	padrão	para	o	geo-mapeamento	
de	dados	no	sector	da	saúde	e	a	identificação	de	lacunas	que	existem	no	geo-mapeamento	das	instalações	de	
cuidados de saúde.

Resultados e Benefícios 
O	levantamento	de	Geo-mapeamento	permite	que	o	MoH	faça	o	seguinte:
•	 	Conclui	um	Master	Healthcare	Facility	Registry	para	registar	facilidades	de	cuidados	de	saúde	e		 	
 farmácias
•	 	Finaliza	orientações	de	inquéritos	e	abordagens	padrão	de	dados	de	geo-mapeamento	com	base	em		
	 aprendizagens	e	conhecimentos	
•	 	Assume	o	controlo	total	do	processo	de	recolha	do	Open	Data	Kit	(ODK)	para	futuras	actualizações,			
 como resultado do programa de formação do formador para transferir competências e assegurar a   
 propriedade do MoH
•	 	Fazer	uso	das	ferramentas	de	mapeamento	SpatialXL	e	dos	dados	SIG	para:
 o Revisar e analisar os modelos DSD
	 o	 Identificar	lacunas	na	prestação	de	serviços
 o Informar o planeamento do sector da saúde e orientar a tomada de decisões a nível    
  nacionale subnacional

ii. Coordenação e Avaliação do Projecto de Entregas da Última Milha: Projecto 
Piloto de Entrega da Última Milha (LMD) de Vacinas
 
Contexto 
O	Programa	Nacional	Alargado	de	Vacinação	do	Uganda	(UNEPI),	em	colaboração	com	as	Centrais	Médicas	
Nacionais	(NMS)	e	com	o	financiamento	da	GAVI,	encomendou	um	estudo-piloto	de	18	meses	em	três	distritos	
para	a	distribuição	de	vacinas	até	à	última	milha	através	de	um	prestador	de	serviços	logísticos	subcontratado	
(LSP).

A	UPS,	em	parceria	com	a	Freight	 in	Time	(FiT),	 implementou	um	projecto-piloto	que	começou	em	maio	de	
2018,	nos	distritos	de	Nakaseke,	Nakasongola	e	Wakiso.	A	GAVI	solicitou	à	FiT,	em	parceria	com	o	MoH-Uganda,	
o	escritório	nacional	da	GAVI,	UPS	e	NMS,	a	revisão	das	ligações	entre	as	centrais	(NMS)	e	os	centros	de	saúde,	
em	relação	ao	movimento	eficiente	e	rentável	de	vacinas	utilizando	os	métodos	de	transporte	apropriados	
com	equipamento	da	cadeia	de	frio	fiável	(CCE).	



A	Clinton	Health	Access	Initiative	(CHAI),	juntamente	com	o	MoH,	desenvolveu	as	ferramentas	de	recolha	de	
dados.

Resultados e Benefícios

O	projecto-piloto	demonstrou	melhorias	significativas	na	distribuição	de	vacinas.	

As	principais	conclusões	incluem:	
-  Melhoria na Entrega de Vacinas até à Última Milha: A entrega distrital de vacinas às instalações sanitárias 
aumentou	de	3%	na	linha	de	base	para	96%	na	linha	média.	A	disponibilidade	de	uma	encomenda	distrital,	e	
o	calendário	de	entrega	melhorou	de	36%	na	linha	de	base	para	89%	na	linha	média,	resultando	numa	melhor	
programação das entregas.

-  Aumento da Disponibilidade de Vacinas a Nível das Instalações de Saúde: Em	todas	as	vacinas,	o	HPV	e	o	
ROTA	mostraram	as	melhorias	mais	salientes	na	disponibilidade	de	stocks	entre	a	linha	de	base	e	a	linha	média;	
de	59%	para	92%	e	de	65%	para	92%	respectivamente.	A	proporção	de	instalações	com	todos	os	antigénios	em	
stock	no	momento	da	avaliação	aumentou	de	76%	para	92%	e	a	média	de	dias	de	rupturas	de	stock	diminuiu	
de	18	dias	na	linha	de	base	para	12	dias	na	linha	média.
- Melhorias A	funcionalidade	da	cadeia	de	frio	foi	mantida	acima	dos	90
%	na	linha	média	e	a	disponibilidade	de	etiquetas	de	frigorífico	dentro	de	frigoríficos	funcionais	aumentou	de	
68%	para	95%.

iii. Contratação Externa da Entrega da Última Milha: 3PLs 

Contexto 
Um	exemplo	do	papel	 desempenhado	pelo	 sector	privado	é	 a	 contratação	externa	pelas	NMS	da	entrega	
da	última	milha	para	os	Centros	de	Saúde	Governamentais	 II,	 III	 e	 IV	a	prestadores	de	3PL,	que	 recolhem	
e	entregam	medicamentos	pré-embalados.	As	NMS	dividiram	Uganda	em	5	zonas	para	a	programação	de	
entregas	 e	 entregas	 a	 estações	de	despacho	 rápido	 (para	 além	das	 entregas	directas	 a	 hospitais)	 em	136	
distritos	onde	os	3PL	recolhem	os	medicamentos	e	os	entregam	em	instalações	de	saúde	seleccionadas.

Os	 fornecedores	de	3PL	 fornecem	medicamentos	a	3.133	 instalações	de	saúde,	divididos	entre	a	empresa	
Beyond	Logistics	que	 faz	a	entrega	a	1.255	 instalações	e	a	empresa	Threeways	Distribution	LTD,	que	 faz	a	
entrega	a	1.973	instalações.	Estas	duas	empresas	engajam	com	outros	fornecedores	de	serviços	logísticos	e	a	
nível	regional	ou	distrital	para	realizar	a	distribuição	da	última	milha.

Resultados e Benefícios 
A subcontratação a parceiros do sector privado tem proporcionado múltiplos benefícios à cadeia de 
abastecimento	dos	cuidados	de	saúde	de	Uganda.	Estes	benefícios	melhoram	a	gestão	e	a	entrega	de	produtos	
médicos ao povo de Uganda. 

• Monitorização em Tempo Real: 3PLs	melhoraram	a	monitorização	em	tempo	real	e	a	visibilidade	das	
vacinas	e	medicamentos,	desde	a	recolha	até	ao	ponto	de	entrega	final.

• Entrega rápida e exacta: Um	planeamento	eficaz	do	ciclo	de	chamadas	é	utilizado	pelos	3PLs	para	
uma entrega mais rápida e exacta.

• Optimização da Frota: Utilizando	diferentes	tamanhos	e	tipos	de	veículos,	os	fornecedores	de	logística	
de terceiros podem assegurar que a forma de transporte mais optimizada é utilizada em função das condições 
experimentadas nas zonas rurais e de difícil acesso.

• Melhoria da Visibilidade dos Dados:	 Relatórios	 eficientes	 entregues	 às	NMS,	 utilizando	o	APP	de	
Distribuição	da	Última	Milha,	assegurando	a	informação	em	tempo	real	para	que	as	NMS	e	os	3PLs	planeiem	
e	entreguem	os	melhores	cuidados	ao	doente.

• Esforço Colaborativo: A	orientação	das	NMS	para	os	3PLs	tem	sido	bem-sucedida	e,	em	última	análise,	
resultou	na	melhoria	da	distribuição	e	dos	cuidados	ao	doente.

Em	Uganda,	 os	 parceiros	de	 3PL	melhoram	 significativamente	 e	 reforçam	a	 entrega	de	produtos	médicos	
através	 dos	 métodos	 acima	 mencionados	 para	 reforçar	 a	 cadeia	 de	 abastecimento	 e	 o	 desempenho	 da	
distribuição na cadeia de abastecimento dos cuidados de saúde.



4. CONCLUSÃO 

Existe um elevado nível de colaboração entre o MoH, NMS JMS, MAUL e outros intervenientes-chave. O 
MoH gere e apoia JMS e MAUL ao usar o memorando que está em vigor. O MoH apoia e impulsiona a 
mudança com a National Drug Authority e com as National Medical Stores, desempenhando papéis-chave 
na identificação de políticas e regulamentos para alcançar o objectivo da Cobertura Universal dos Cuidados 
de Saúde. 

As National Medical Stores têm um triplo mandato: adquirir, armazenar e distribuir medicamentos 
essenciais e material médico, particularmente às instalações de saúde do Governo. A distribuição e a 
limpeza são realizadas por empresas de serviços logísticos como a Bollore, DHL e UPS com contratos entre 
os doadores e fornecedores do sector privado. Os prestadores de serviços 3PL do sector privado distribuem 
medicamentos das National Medical Stores para 3.133 instalações de saúde. 

Este documento identifica vários papéis desempenhados pelo sector privado, os benefícios alcançados, 
e as diferentes abordagens utilizadas. Foram identificados exemplos da contratação externa do sector 
privado e documentadas descrições de alto nível. Estes exemplos demonstram boas práticas na abordagem 
à contratação externa para parceiros do sector privado e podem ajudar os órgãos de governação a 
impulsionar melhores resultados para as suas cadeias de abastecimento de cuidados de saúde e identificar 
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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.
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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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