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As seis áreas de foco da LNCT foram moldadas pelos

desafios nacionais identificados no primeiro ano

• Troca de conhecimento e 
experiências na gestão de funções
da imunização durante a transição

• Partilha do ponto em que os países
estão no processo de transição

Gerir a transição do apoio da 
Gavi

• Apoio para desenvolver e utilizar
argumentos de saúde, financeiros e 
económicos claros para advogar o 
financiamento da imunização no 
governo

Advogar as necessidades de 
financiamento da imunização

•Ajudar os países a desenvolverem estratégias e acções para 
endereçarem uma série de questões relacionadas com a 
hesitação perante as vacinas

Hesitação perante as vacinas

•Proporcionar recursos para identificar riscos e oportunidades
e defender de forma eficaz a imunização durante as reformas
de saúde, como a introdução/expansão do Seguro de saúde
nacional, aumento do envolvimento do sector privado ou
descentralização

Reformas da saúde e imunização

•Dar apoio aos países para optimizarem as quantidades
adquiridas, minimizandos os custos e riscos das faltas de 
fornecimentos

•Dar apoio aos países no acesso aos preços apropriados a 
vacinas de qualidade, de modo a tomarem decisões
informadas

Aquisição de vacinas

•Proporcionar um suporte focado através de acordos de 
geminação país para país estruturados

•Desenvolver ferramentas práticas para melhorar a 
construção de capacidade em áreas prioritárias

Construção de capacidade e 
geminação de países



Processo de identificação de futuras áreas de trabalho

▪ Terminado

▪ Pedir ideias aos países (Abril/Maio)

▪ Discussões internas (R4D, BMGF, Gavi)

▪ Consulta com os SCM da Gavi

▪ Hoje e ao longo dos próximos meses

▪ Os países votam para identificar as principais prioridades

▪ Revisão com o Comité de Direcção da LNCT

▪ Refinar as áreas de trabalho para aval do CD
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*10 de 13 países comunicam. Dos países que comunicam, apenas 4 listaram prioridades para além dos fluxos de trabalho

existentes da LNCT. 4 apenas reiteraram fluxos de trabalho da LNCT existentes como prioridades.
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Ideias de fluxo de trabalho adicionais

▪ Fortalecimento do GTCV – em coordenação com a Gavi, OMS e 

outros parceiros

▪ Execução orçamental e monitorização de recursos – incluindo

cMYP revisto da OMS/UNICEF em 2020

▪ Análise económica e política – Análise das principais instituições, 

indivíduos e factores políticos que afectam as decisões em relação

ao financiamento da imunização, estratégias para defesa do apoio

▪ Estratégias de imunização urbana – identificar estratégias

eficazes para atingir populações sub-imunizadas urbanas

▪ Geração de procura e comunicação – estratégias para melhorar a 

cobertura, construir confiança

▪ Abordagens de defesa coordenadas – direccionadas a doadores

externos
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Votar nas principais prioridades

▪ Foco nos desafios de alta prioridade

▪ Considerar os desafios com maiores oportunidades de 

potencial para a aprendizagem em colaboração

www.lnct.global | 7

Melhoria da 

prestação de 

serviços

Análise

económica e 

política

Estratégias de 

defesa

coordenadas

Fortalecimento

da cadeia de 

frio

Financiamento

da manutenção

da cadeia de 

frio

Imunização

urbana

Fortalecimento

do GTCV

Integração com 

os PHC

Geração de 

procura e 

comunicação

Execução

Orçamental e 

monitorização

de recursos

Financiamento

ou reformulação

da divulgação

Adicione o seu



Regras da votação

▪ Cada país tem 10 votos

▪ Podem votar como equipa, ou distribuir os votos de forma 

individual (ou seja, cada membro da equipa tem dois votos)

▪ Vote colocando um autocolante nos sinais em redor da sala

▪ Pode atribuir os 10 votos a uma área de trabalho, atribuir 5 

votos a duas áreas de trabalho, um voto em 10 áreas de 

trabalho – ou qualquer outra combinação de 10 votos

Dúvidas?
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Joanna Wisniewska

Financiamento da Imunização e 

Sustentabilidade

Gavi, The Vaccine Alliance
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Logan Brenzel

Director do Programa

Bill & Melinda Gates Foundation
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Grace Chee

Director do Programa Sénior

Results for Development
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???

Ministério da Saúde, República da Indonésia

12 | www.lnct.global



Obrigado!
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