
A VillageReach trabalha com governos para transformar a 
prestação de cuidados de saúde de maneira que chegue a todos, 
por meio do fortalecimento das cadeias de abastecimento, de 
abordagens técnicas para a prestação de cuidados de saúde 
primários (CSP) e da colaboração com o sector privado. Para 
alcançar o impacto até a última milha, especialmente para 
os mais carentes, é necessário concentrar-se em todos os 
níveis do sistema com ênfase na incorporação de cadeias de 
abastecimento centradas em pessoas aos planos e políticas 
nacionais, modelos de entrega sub-nacionais e prestação de 
serviços no nível comunitário.

Integradores da Cadeia  
de Abastecimento:  
Catalisando Transformações nos 
Cuidados de Saúde Primários

Geralmente, o investimento visa 
alcançar os seguintes objectivos: 

A iniciativa Integradores da Cadeia de Abastecimento da VillageReach é um 
investimento catalisador para construir cadeias de abastecimento de saúde 
resilientes, integradas e orientadas pela demanda. O processo vai além da 
integração vertical e horizontal de produtos, como o termo é frequentemente 
utilizado, e estende-se para incluir as muitas formas como a integração 
melhora o desempenho da cadeia de abastecimento, incluindo a integração 
do sector privado nos modelos de prestação do sector público e a integração 
de uma série de doadores em diversos níveis. Os sistemas CSP, e as cadeias de 
fornecimento que os sustentam, requerem líderes com capacidade de integrar: 
para que juntos teçam programas e juntem actores aparentemente diferentes 
de maneira que reforce todo o conjunto.

Partindo de investimentos de parceiros globais passados e actuais, este 
investimento coloca a colaboração na linha de frente. Diversos actores levam 
à inovação e ao aumento da sustentabilidade, mesmo quando a colaboração 
é mais difícil que seguir só. Dependemos da colaboração e do investimento 
em conjunto com múltiplos parceiros. Ao reconhecer que exemplos de 
inovação estão para além do sector público, nosso objectivo é criar espaço para 
parceiros novos e não tradicionais que apoiem as cadeias de abastecimento 
da saúde pública. Para que a inovação tenha sucesso em grande escala, as 
soluções devem ser desenhadas em conjunto com líderes locais, que depois 
conduzem sua defesa local, regional e global. O progresso sustentável das 
cadeias de abastecimento requer liderança técnica e de gestão, com um 
caminho para a profissionalização. Este investimento irá expandir a rede de 
líderes africanos da cadeia de abastecimento, particularmente mulheres, que 
podem efectivamente destacar as mudanças necessárias aos influenciadores 
nacionais, regionais e globais. 
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Cadeias de abastecimento resilientes, de alto 
desempenho e ágeis formam as bases para sistemas de 
cuidados de saúde fortes. Esse investimento permite 
cadeias de abastecimento resilientes e orientadas por 
dados, fundamentais para responder de forma justa à 
COVID-19 enquanto se prepara para outros choques aos 
sistemas de saúde que possam ocorrer no futuro. Vamos 
implementar nossa estrutura igualitária de cadeia de 
abastecimento para assegurar que produtos poderosos 
estejam disponíveis e acessíveis a todos. Aproveitaremos 
a nossa experiência no reforço das cadeias de 
abastecimento de saúde pública em Moçambique, 
República Democrática do Congo (RDC) e outros países 
de renda baixa e média para promover uma estrutura de 
resistência e equidade com base em evidências.  
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Com a fragmentação dos investimentos em 
cadeias de abastecimentos entre doadores, a 
verticalização dos investimentos nos projectos 
e a escassez geral de recursos domésticos para 
investir, os líderes das cadeias de abastecimento 
precisam de visibilidade e ferramentas para 
gerenciar e coordenar os investimentos na cadeia de 
abastecimento. A VillageReach irá construir e escalar 
um modelo para mecanismos de coordenação de 
impacto que melhorem o desempenho da cadeia 
de abastecimento, assim como a utilização dos 
investimentos domésticos e de doadores em níveis 
nacional e sub-nacional.

Em muitos países, o sector privado tem demonstrado 
a capacidade de criar e manter os recursos físicos, 
as pessoas e a informação necessários para entregar 
um desempenho consistente e eficiente. Esse 
investimento irá aumentar o papel do sector privado 
nas cadeias de abastecimento da saúde pública tanto 
por meio da terceirização como pela influência de 
distribuidores inovadores.

A integração da cadeia de abastecimento deve ser 
orientada pelas lideranças e modelos africanos. Iremos 
apoiar e ampliar as vozes dos líderes africanos da 
cadeia de abastecimento, e sintetizar e disseminar 
evidências que os governos precisam para obter 
custo-efectividade, impacto, sustentabilidade e uso. 
Com o tempo, esperamos que os intervenientes do 
país adoptem mudanças, que os corpos regionais as 
apoiem e as compartilhem com outros países, e que  
os doadores globais bilaterais e multilaterais alterem  
a forma como seus financiamentos são desenhados  
e distribuídos.

Objetivos do programa:

http://villagereach.org

