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Objectivos

www.lnct.global | 2

▪ Partilhar os conhecimentos dos países 

europeus da LNCT do workshop da 

LNCT-VVPEF sobre aquisição de 

vacinas que decorreu em Tbilisi de 10 a 

12 de abril de 2019

▪ Identificar lições/experiências que 

poderão ser aplicadas a outros países
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Agenda da sessão

Introdução e 
contexto

Conhecimentos e 
seguimento de 

Tbilisi - Arménia

Conhecimentos e 
seguimento de 

Tbilisi -
Usbequistão

Discussão
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Nível nacional

• Falta de regulamentação ou 
regulamentação demasiado severa

• NRA sem funcionar

• Processos de registo complexos

• Regras de aquisição públicas não 
adaptadas aos mercados das vacinas

• Preferências e apresentações de 
produtos

• Previsão da procura e planeamento 
do orçamento

Nível global

• Fornecimento limitado e concorrência: 
poucos fornecedores e ofertas

• Desafios de mercados pequenos

• Qualidade do produto

• Adequação do produto

• Preços elevados pelas novas vacinas

• Acesso a informação e inteligência de 
mercado

• Capacidade de negociação

Desafios de aquisição de vacinas



O objectivo principal de um sistema de aquisição de vacinas público é 

proporcionar eficácia e «valor pelo dinheiro» na utilização de fundos 

públicos 
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Contribuir para uma imunização equitativa, eficiente e 
de qualidade para populações-alvo

Assegurar o acesso regular a vacinas de qualidade e 
acessíveis 



Componentes de aquisição de vacinas:

Interligadas e que se reforçam mutuamente
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Programa Finanças Aprovisionamento Regulação

População-alvo Orçamento anual e 

plurianual

Leis de aquisição 

pública

Enquadramento 

regulamentar

Calendário de 

imunização

Acesso a moedas fortes Fontes de vacinas Funcionalidade da NRA

Preferências de vacinas Libertação dos fundos Selecção de 

fornecedores

Processo de registo

Estratégias de 

vacinação

Gestão financeira Abordagens de 

contratação

Disponibilização de lote

Planeamento/previsão Modalidades de 

pagamento

Procedimentos de 

concurso

Controlo de qualidade

Gestão das vacinas Impostos Inteligência de mercado Capacidades de 

laboratório

Monitorização Informações de preços 

e análise comparativa

PMS



Aquisição de vacinas: uma função estratégica
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Fonte: UNICEF SD



Desempenho do sistema de aquisição de vacinas 
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5 parâmetros/critérios essenciais:

1. Previsão de procura fiável, anual, 3-5 anos

2. Procedimentos escritos e POP em vigor e utilizados 

3. Monitorização regular das tendências de preços, mercados de vacinas e 

desempenhos de fornecedores 

4. Utilização de vacinas de qualidade assegurada (PQ, NRA, PMS, etc.) 

5. Sem falhas (ou desperdício devido a excesso de stock) com duração de 

12 meses aos níveis central e de fornecimento.

Transição de aquisições com base nas transacções para 

aquisições estratégicas


