
   

A Rede Linked de ações de imunização (Linked Immunisation Action Network) irá reunir especialistas, decisores políticos, 
especialistas técnicos e parceiros de países de rendimento médio que estão a enfrentar desafios comuns no programa de 
vacinação para envolvimentos de aprendizagem colaborativa que lhes permitirão partilhar, de forma sistemática, as suas 
experiências e explorar o conhecimento de implementação que os seus pares poderão ter em outros países.  

Através de aprendizagem colaborativa orientada para a ação, a Rede irá apoiar os países para identificar soluções práticas e 
boas práticas para mitigar e evitar diminuições em cobertura de imunização e orientar uma introdução sustentável de 
vacinas chave em falta. Estas abordagens inovadoras irão incluir trocas de aprendizagem virtuais e presenciais, círculos de 
aprendizagem, visitas de estudos virtuais presenciais, geminação e conjuntos nacionais e sessões colaborativas de resolução 
de problemas. 

 
A Rede Linked de ações de imunização envolver-se-á com países e parceiros para:  

  
Entender os principais desafios do programa de imunização, incluindo barreiras e ameaças à manutenção de uma 
cobertura de vacinação alta e equitativa e introdução sustentável de novas vacinas 

 
Facilitar a partilha de conhecimentos entre pares e orientados para a ação para elevar soluções testadas e boas 
práticas para reforçar o programa de imunização 

 
Apoiar a adaptação e integração de soluções e boas práticas, trabalhando com e através de parceiros locais, para 
endereçar os desafios do programa de imunização 

 
 Reforçar aptidões e capacidades dentro de programas de imunização  
 
  Capturar e disseminar experiências de implementação para assegurar que a aprendizagem é partilhada e  
sustentável 

 
O envolvimento dos países na Rede Linked de ações de imunização será 
orientado por um grupo de partes interessadas nacionais complementares 
como, por exemplo, decisores e pessoal técnico de Programas Alargados de 
Vacinação Nacionais, Comité Técnico-Assessor para Imunizações, Ministérios 
da Saúde, Ministérios das Finanças e outros departamentos e ministérios 
governamentais relevantes e ainda parceiros locais que fornecem apoio ao 
programa de imunização nacional.  
 

Financiada pela Gavi, the Vaccine Alliance, a Rede Linked de ações de 
imunização representa um componente integral da nova abordagem 
estratégica da Gavi para envolvimento com os países de rendimento médio. 
A rede é coliderada pela Curatio International Foundation (CIF), pelo The 
Institute for Health Policy (IHP), e pela Results for Development (R4D).  
 

A Rede Linked de ações de imunização é uma evolução da Learning Network 
for Countries in Transition (LNCT - também pronunciada como «Linked»), 
uma rede de aprendizagem colaborativa a operar de 2017 a 2021 que apoiou 
mais de 20 países na transição do apoio da Gavi para o financiamento 
doméstico completo dos seus programas nacionais de imunização. 

A aprendizagem colaborativa pode 
melhorar a assistência técnica e outro 
apoio de parceiros ao:  

• Criar espaço para analisar as causas 
raiz de desafios de implementação 

• Criar oportunidades para que parceiros 
respondam às prioridades de reforma 
do país 

• Resultando em soluções práticas e 
boas práticas que podem ser 
partilhadas e aplicadas 

• Aumentar a propriedade das soluções 
implementadas e boas práticas por 
parte dos que fizeram parte do 
processo 
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Reforçar os programas de imunização através de ações e aprendizagem colaborativa 


