Inquérito de Percepção do Governo sobre a Terceirização
na Cadeia de Abastecimento do Sistema de Saúde
Um novo inquérito gerido pelo Centro de
Recursos para a Terceirização dos Serviços
de Transportes da VillageReach (OTRC)
Quais são os benefícios de
participar?

Porquê este inquérito?
O inquérito trará informações aos participantes sobre as
percepções do governo dos países da África Subsaariana que
terceirizam, identificando os pontos-chave que precisam
ser abordados pelos governos à medida que estes analisam,
implementam e gerem a terceirização dos serviços de transporte
e/ou armazenamento e pelas empresas do sector privado à
medida que estas vão oferecendo estes serviços.

• Os participantes do governo, do sector privado e
dos parceiros técnicos podem utilizar o inquérito e
os resultados para estimular e apoiar o diálogo no
país sobre a terceirização.
a.oo.
• Você será convidado a um briefing especial
realizado pelo Centro de Recursos de Transporte
Terceirizado.

Quem pode participar no inquérito?

• Você será apresentado (se assim o desejar) a
outras pessoas que estejam a investigar ou a gerir
a terceirização.

Este inquérito destina-se a funcionários do Governo, profissionais
de organizações sem fins lucrativos (ONGs) e funcionários do
sector privado (empresas de logística) que trabalham ou que
possuem alguma experiência na cadeia de abastecimento do
sistema de saúde público.

Detalhes Práticos do Inquérito
Estimamos que este inquérito seja respondido em 45 minutos e
estará disponível em Português, Inglês e Francês.
Toda a informação que fornecer como participante no Inquérito
sobre a Percepção da Terceirização permanecerá confidencial
para a VillageReach. As suas respostas ao inquérito, quaisquer
documentos que fornecer como parte da sua resposta, e os
resultados de quaisquer entrevistas de seguimento só estarão
disponíveis para a nossa equipa de pesquisa. Os nomes dos
inquiridos não serão tornados públicos sem o seu consentimento
expresso por escrito.

Para os governos
o relatório fornecerá informações
técnicas para a implementação eficiente
da terceirização que poderão ser usadas
para análises e gestão do modelo.

Para os doadores e parceiros
técnicos
o inquérito fornecerá uma visão que
possa ajudar no desenvolvimento de
políticas que permitam o sucesso da
terceirização.

Para as empresas de logística do
sector privado
o inquérito identificará as principais
preocupações que precisam ser
resolvidas a fim de corresponder às
expectativas do Ministério da Saúde.

Quais são os Temas do inquérito?

ESTRATÉGIA
Governamental para
Terceirização

EXPERIÊNCIA
Governamental para
Terceirização

Para mais informações sobre
o inquérito, contacte:

VALOR
ACRESCENTADO
pela Terceirização

OTRC@villagereach.org
www.villagereach.org/project/otrc

PRONTIDÃO
do Governo

PRONTIDÃO
do Sector Privado

