Profissionalização da
cadeia de abastecimento
Criando mão-de-obra gerida
e capacitada localmente

Alcançar os objectivos estratégicos de saúde do país
significa encontrar soluções que abrangem todos os
aspectos do sistema de saúde. Uma parte importante
deste sistema, embora frequentemente ignorada, é a
mão-de-obra da cadeia de abastecimento da saúde.
Anualmente, milhões de dólares são gastos para introduzir
novos produtos de saúde em países de baixa e média
renda, sem alocar recursos que garantam que os produtos
cheguem às pessoas que necessitam.1

O volume de produtos de saúde em circulação numa cadeia de abastecimento
precisa de força de trabalho forte e qualificada. Essa mão-de-obra é a espinha
dorsal do sistema da cadeia de abastecimento e inclui especialistas em logística
de saúde pública, gestores de cadeia de abastecimento, gestores de dados, e
equipas de armazenamento e transporte. Sem capacitação e recursos necessários
para fazer esses trabalhos, a eficiência da cadeia de abastecimento diminui e as
oportunidades de ocorrer rupturas de estoque e desperdício de produtos aumenta.

Criação de uma força de trabalho
profissional
Cadeias de abastecimento de alto desempenho precisam de trabalhadores
com um alto nivel de desempenho, o que significa fornecer oportunidades de
capacitação técnico e certificação para profissionalizar a mão-de-obra da cadeia
de abastecimento.2
Num um esforço para ajudar governos a profissionalizar a mão-de-obra da
cadeia de abastecimento da saúde, a People that Deliver e a USAID (Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) desenvolveram
uma Estrutura de Profissionalização da Cadeia de Abastecimento. Esse novo
recurso é o primeiro do género e oferece uma abordagem projectada/ gerida por
governos para institucionalizar uma força de trabalho profissional a longo prazo.
A estrutura oferece ferramentas, materiais e apresentações para estabelecer o
percurso profissional do trabalhador da cadeia de abastecimento, o que inclui
oportunidades para educação e crescimento profissional.
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O que é a
profissionalização
da Cadeia de
Abastecimento?
Padronização e institucionalização das
funções da cadeia de abastecimento
nacional, competências, bem como
requisitos de capacitação e certificação

Sem Profissionalização da Cadeia
de Abastecimento
Falta de
mão-de-obra
mo�vada e
qualiﬁcada

Força de
Falta de
trabalhadores trabalho mal
mo�vada
qualiﬁcados

Redução da
Qualidade e
Eﬁciência da Cadeia
Falta de
de Abastecimento
estoque

Falta de acesso a
produtos e serviços
de saúde
Resultados
desfavoráveis na
saúde do país

https://peoplethatdeliver.org/sites/default/files/PtD%20Advocacy%20Brief%2022%20May%202020.pdf
https://www.ghsupplychain.org/sites/default/files/2020-01/Comprehensive%20Workforce%20Systems%20Approach_GHSC-PSM_PtD_SAPICS.pdf

Produtos
expirando

Porquê profissionalizar sua força de
trabalho da cadeia de abastecimento?
Objectivo de Longo Prazo:
Melhorar os resultados da saúde pública e ajudar os governos dos países a
alcançar seus objectivos estratégicos na saúde ao fortalecer o desempenho da
cadeia de abastecimento.

Objectivos de Curto Prazo:
1. Preenchimento das lacunas actuais
da força de trabalho ao criar
um conjunto de trabalhadores
capacitados na cadeia de
abastecimento

4. Criação de trabalhos no sector
público

2. Redução do desperdício de produtos
de saúde através de uma melhor
gestão

6. Definição de um padrão de
competências para as tarefas na
cadeia de abastecimento

3. Menor dependência de doadores/
ONGs na obtenção de conhecimento
especializado e capacitação

5. Engajamento de instituições
académicas locais para fornecer
uma mão-de-obra local capacitada

7. Trabalhadores satisfeitos e
consequente redução da
rotatividade

Como começar:
Os 5 estágios da profissionalização da cadeia de abastecimento

01
IMPLEMENTAR E
MONITORAR

ADVOCACIA

Avaliar con�nuamente para
melhorar o programa e sa�sfazer
as necessidades dos
trabalhadores do país
e da cadeia de
abastecimento

5

Criar um plano para o
desenvolvimento de
competências, e um plano de
proﬁssionalização (incluindo
requisitos de educação e
cer�ﬁcação para Gestão
da Cadeia de
Abastecimento)

04

do Governo

A profissionalização da Cadeia de
Abastecimento não pode acontecer
sem o apoio e a liderança do governo.
Ao adaptar essa estrutura para atender
às necessidades específicas do país, os
ministérios da saúde darão um passo
importante para fortalecer a cadeia de
abastecimento e garantir que as pessoas
tenham acesso a produtos e cuidados de
saúde de qualidade.

Iden�ﬁcar as principais partes
interessadas e consciencializar
sobre as necessidades
da causa

05

APERFEIÇOAR

O papel essencial

02

ETAPAS

DEFINIR ESCOPO

Entender o contexto e as
necessidades do projecto
e iden�ﬁcar a equipe
de projecto.

CONSTRUIR OS ELEMENTOS
BÁSICOS PARA OS HR4SCM

03

Iden�ﬁcar as necessidades de
treinamento e as áreas para
construir as habilidades de Gestão
da Cadeia de Abastecimento

Para mais informações sobre a Estrutura da Profissionalização da Cadeia de Abastecimento,
consulte o site da People that Deliver: peoplethatdeliver.org

Para criar um roteiro de
profissionalização para seu
país, contacte:
Dauda Majanbu

Gerente, Cadeia de Suprimentos,
Equipe Técnica Global
dauda.majanbu@villagereach.org

Rebecca Alban

Gerente, Equipe de Sistemas de Saúde
rebecca.alban@villagereach.org

