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• Na luta contra a COVID-19, os países da África Subsariana debatem-se com
dificuldades para obter os suprimentos médicos essenciais para os
profissionais de saúde na linha da frente.
• Esta apresentação explora como a adaptação da indústria pode suprir estas
carências, ao mesmo tempo que reforça a capacidade de produção industrial
em África e salva os meios de subsistência
• Além das importações e donativos, porque é que a adaptação é necessária
para suprir as carências em termos de equipamentos médicos essenciais?
• Como planear e organizar a adaptação do setor industrial?
• Quais são as previsões da procura de equipamento médico a curto prazo?
• Quais os países africanos que estão a adaptar o seu setor industrial e quais
têm sido as suas experiências?
• Quais as opções de políticas que os governos devem adotar para acelerar a
adaptação?
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

1. Porque é necessária e como planear a
mesma?

O ambiente de compras públicas está desequilibrado devido a
grandes disparidades entre a oferta e procura, restrições
comerciais e produção defeituosa
Desafios do lado da oferta

Choques na
oferta

• Desagregação das cadeias de abastecimento
que resulta em estrangulamentos
• Necessidade de aumentar a capacidade de
fabrico
• Perturbações na capacidade da mão de obra e
logística

Restrições à
armazenagem
e às
exportações

• Suprimentos críticos concentrados em
determinados mercados (7 países representam
70% das exportações de ventiladores)
• Exportações e armazenagem limitadas para
garantir reservas; adjudicação como um meio de
diplomacia

Certificação e
fiabilidade

• Equilibrar o fluxo de produção com a garantia
de qualidade é um desafio crítico; distribuição de
produtos de qualidade inferior
• Os novos participantes nos mercados de
fornecimento exigem um maior esforço por parte
das autoridades de regulação e certificação

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Desafios do lado da procura

Choques na
procura

• Aumento exponencial na procura de
suprimentos médicos em todos os grupos de
produtos (EPI, equipamentos, infraestruturas)
• Açambarcamento por parte dos
consumidores devido a receios de escassez

Constrangimentos
orçamentais

• As despesas orçamentais estão cada vez mais
sob pressão, dado que é necessário equilibrar as
prioridades económicas com as da saúde pública
• Os países em desenvolvimento carecem de
liquidez e dos fundos necessários

Planeamento
e
coordenação

• Difícil prever a procura devido às limitações em
termos de testes e dados; menor clareza sobre
as prioridades (EPI vs. ventiladores)
• Falta de coordenação e cooperação G2G

Fonte: análise do TBI, Banco Mundial, Reuters, Financial Times, Brookings, Harvard Business Review, OMS e South China Post
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A oferta de equipamentos médicos à escala global está mais
pressionada devido às recentes restrições às exportações
adotadas pela China, pelos EUA e pela UE
Mais restritiva

Posição
comercial

Medidas
recentes

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Menos restritiva

Estados Unidos

China

União Europeia

Proibiram as exportações devido
ao aumento da procura interna (os
EUA têm a segunda maior
percentagem de casos de COVID do
mundo, cerca de 25%)

Limitou as exportações como
resposta às exportações defeituosas
dos fabricantes nacionais (p. ex. a
Espanha, os Países Baixos e a
Eslováquia devolveram mais de 1
milhão de kits de teste)

Dá prioridade às exportações intraUE à luz do aumento da procura
interna (a UE tem a maior
percentagem de casos de COVID do
mundo, cerca de 50%); permite o
comércio externo

• Invocaram o “Defence
Production Act” a 3 de abril
proibindo as exportações de
suprimentos médicos
• Ordenaram que a 3M
suspendesse a exportação de
EPI para o Canadá e América
Latina
• Apreenderam 200.000 máscaras
faciais fabricadas nos EUA que
estavam em trânsito para a
Alemanha
• O DoH apreendeu mais
suprimentos a nível interno para
controlar o açambarcamento
(200.000 respiradores, 130.000
máscaras, 600.000 luvas)

• A 1 de abril, a China introduziu
políticas que limitam as
exportações de kits de teste,
máscaras faciais, vestuário de
proteção, ventiladores e
termómetros infravermelhos
• Agora, os fabricantes precisam
de ter a aprovação da NMPA o
que pode demorar entre 1 a 3
anos
• Como resultado, o número de
fornecedores diminuiu de mais
de 100 para 21

• A 14 de março, a UE introduziu
controlos às exportações que
sujeitam a exportação de
determinados produtos à
apresentação de uma
autorização de exportação por
parte do Estado-Membro
• Os suprimentos de EPI (p. ex.
máscaras faciais, kits de teste e
equipamento médico (p. ex.
ventiladores) continuam
disponíveis para exportação
para países necessitados (p. ex.
África) sob reserva de autorização
do Estado-Membro

Fonte: análise do TBI, Bloomberg, South China Morning Post, Harris Bricken, FDA dos EUA, dados de exportação da UE, Departamento de Saúde dos EUA e Associação
Chinesa de Produtos Médicos
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A escassez de equipamento médico essencial irá agudizar-se à
medida que a Covid-19 continua a propagar-se a nível mundial e o
número de casos aumenta significativamente
Todos os meses, os profissionais de saúde na
linha da frente em todo o mundo precisam destes
(e de outros) suprimentos para se protegerem a
eles próprios e a outras pessoas da COVID-19.
• 89 milhões de máscaras
• 30 milhões de batas
• 76 milhões de luvas
• 2,9 milhões de litros de
desinfetante para as
mãos

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Considerações para a adaptação
• A OMS alerta para a escassez de equipamento médico à
medida que o mundo se prepara para a propagação do
coronavírus
• Escassez de equipamento médico a nível global e atrasos
de meses na aquisição, complicados pelo encerramento
das fronteiras e interrupção dos transportes
• A disponibilidade de ventiladores e medicação terapêutica
também será limitada em África, o que realça a importância
da produção a nível interno

Cinco países da África Subsariana – África do Sul, Etiópia, Quénia, Senegal e Gana –
estão na vanguarda em matéria de incentivo à adaptação das cadeias de
abastecimento, linhas de produção e canais de distribuição a nível nacional para
suprir a escassez de equipamento médico essencial.
Fontes: OMS e CNN
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Como organizar, planear, facilitar e financiar iniciativas de
adaptação no setor industrial
Nível de
complexidade

Baixa

Equipamento médico
essencial
•
•

Nível de complexidade

•
•
•
•
•

Alta

Desinfetantes para as
mãos à base de álcool
Misturas de desinfetante
para as mãos
Luvas
Máscaras
Batas cirúrgicas
Gorros cirúrgicos
Botas de trabalho
fechadas

•
•
•
•

Kit de teste PCR
Kit de teste de anticorpos
Reagente químico
Termómetro infravermelho

•

Garrafas de oxigénio,
fluxómetro e regulador

•
•
•
•

Camas/macas em UCI
Tendas de isolamento
Respirador purificador de
ar ligado à corrente
Ventilador

•
•

Módulos de medicamentos
Consumíveis médicos

Desinfetante
líquido

EPI

Subsetores que
podem ser
adaptados
Bebidas, petróleo,
destiladores e
perfume

1½ -2
semanas

Colaboração
necessária

• Empresa interna
• Fornecedores

Vestuário
e têxtil

Equipamento
de diagnóstico

Eletrónica, química
e tecnologia

Equipamento
de cuidados
clínicos

Dispositivos
eletrónicos e
automóveis

Equipamento
de cuidados
clínicos

Dispositivos
eletrónicos,
tecnológicos e
automóveis

Medicamentos
e consumíveis

Tempo
necessário
estimado

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Farmacêutica e
química

Fontes de
financiamento

• Acordos de
compra do
governo
• Donativos
estrangeiros
• Empréstimos em
condições
favoráveis
• Linhas de crédito

2-4
semanas

• Empresa interna
• Fornecedores
• Aprovação pelo
regulador

4-8
semanas

• Empresa interna
• Fornecedores
• Aprovação pelo
regulador
• Interempresas

• Investimentos de
impacto

1-6
meses

• Empresa interna
• Aprovação pelo
regulador

• Investimentos em
participações em
empresas de
capitais fechados

• Donativos
filantrópicos
• Fundos de
parceiros de
desenvolvimento

Fonte: análise do TBI, WEF e Kearney
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

2. Quais são as previsões da procura, iniciativas
em curso e opções de políticas?

Projeções da procura de equipamentos médicos essenciais a
curto prazo

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Discriminação dos custos e intervalos de custos para as necessidades previstas de equipamento
médico essencial (USD)

País

EPI

Equipamento de
diagnóstico

Equipamento de
cuidados clínicos

440 mil 3 milhões

7,5 – 50 milhões

3 - 40 milhões

331 milhões –
1,5 mil milhões

14,5 – 167,5
milhões

356 milhões 1,7 mil milhões

Etiópia

27 – 270 mil

440 mil –
4,6 milhões

200 mil 2 milhões

26 - 203 milhões

800 mil –
8,8 milhões

27,5 – 219 milhões

Quénia

66 – 808 mil

1,1 – 13,5 milhões

475 mil –
8,8 milhões

69 – 661 milhões

2,1 – 38,6 milhões 72,5 – 723 milhões

Senegal

53 – 406 mil

860 mil –
7,5 milhões

470 mil –
8,6 milhões

37 – 44 milhões

2 – 34,5 milhões

Gana

66 – 606 mil

1,1 – 10,3 milhões

472 mil 8,7 milhões

50 – 245,7
milhões

Desinfetante
líquido

África do Sul

Medicamentos e
consumíveis

2,1 – 36,3 milhões

Custos totais
estimados

40,4 - 95 milhões

53,6 – 302 milhões

• Estas projeções da procura resultam da "COVID19 Essential Supplies Forecasting Tool" da OMS, à data de 9 abril, e destinam-se a ser usadas para
efeitos de planeamento a curto prazo. Não se tratam de um modelo epidemiológico e são extremamente sensíveis aos pressupostos e valores
introduzidos. Utilize-as apenas a título indicativo da discriminação e intervalo dos custos globais.
• Os pressupostos e os valores usados: método de cálculo dos casos acumulados, "Crescimento Exponencial"; taxas de duplicação, duplicação "lenta" a
"rápida" das infeções, ou seja, 5 a 3,2 dias respetivamente; taxa de ataque clínico, "30% de taxa de infeção da população"; estratégia de teste,
"direcionada"; pessoal disponível e utilização de camas hospitalares com base em dados do Banco Mundial e da OMS
Fonte: análise do TBI e OMS; os intervalos mostram as variações para uma duplicação lenta a rápida dos casos ao longo das próximas quatro semanas
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Países da África Subsariana que estão a adaptar a produção industrial
para suprir a escassez de equipamentos médicos essenciais
País

Equipamento médico essencial
Desinfetante
líquido

EPI

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Iniciativas de adaptação

Equipamento Equipamento Medicamentos
de diagnóstico de cuidados e consumíveis
clínicos

África do Sul

O Departamento de Comércio e Indústria está a mobilizar
e avaliar propostas de negócios de fabricantes locais para
suprir a escassez de equipamento médico essencial

Etiópia

Acordos celebrados entre a Comissão de Investimento da
Etiópia e os fabricantes nacionais dentro e fora dos
parques industriais para a produção de alguns
suprimentos médicos para combater a COVID-19

Quénia

. governo, através de associações comerciais como a
O
Associação Queniana de Fabricantes e a Aliança
Queniana do Setor Privado, estão a mobilizar e a
encorajar os seus membros a adaptar o fabrico para a
produção de suprimentos médicos críticos

Senegal

Os
fabricantes
estrangeiros,
os
parceiros
de
desenvolvimento e o governo estão a trabalhar em
conjunto para produzir e distribuir kits de teste e EPI,
sobretudo máscaras e batas e toucas cirúrgicas

Gana

Os fabricantes estão isentos do confinamento e podem
produzir produtos desinfetantes e EPI. O governo está a
envolver os fabricantes de roupa a nível local para se
reorganizarem e reposicionarem para fazerem batas,
gorros e máscaras

Não iniciado

Intervenientes identificados

Adaptação a decorrer

Fonte: Análise do TBI
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Iniciativas de adaptação da África do Sul para suprir a falta de
ventiladores, viseiras e químicos à base de álcool
Equipamento
Ventiladores

Viseiras

Químicos à
base de álcool

Iniciativa

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Impacto

• O governo criou o Projeto Ventilador Nacional
para mobilizar e lançar convites à
apresentação de propostas (CFP) de
fabricantes locais para a conceção,
desenvolvimento, produção e aquisição de
ventiladores

• A produção de 1500 unidades em maio e 10.000 unidades em junho garante
uma resposta mais rápida às necessidades médicas vitais e reduz a
dependência dos fornecedores estrangeiros
• Com planos para aumentar a produção para 50.000 unidades a médio
prazo, também tem potencial para dar resposta à procura regional
• O facto de o CFP estipular a utilização de componentes facilmente
acessíveis ou fabricados a nível nacional para produzir unidades reforça a
capacidade das empresas locais na cadeia de valor industrial

• A fabricante automóvel Ford Motor Company
SA iniciou o fabrico de viseiras e prevê
aumentar a produção, obtendo materiais de
qualidade médica da Trek Plastics e
reforçando os canais de distribuição com as
empresas de logística sul-africanas: TransAtlantic e DSV

• Atualmente, estão a ser produzidas 57.000 unidades, sendo que há planos
para aumentar a produção para 500.000 unidades a curto prazo para
diminuir a exposição à escalada dos preços causada pela escassez de
viseiras a nível mundial
• O desenvolvimento de parcerias estratégicas com fornecedores e empresas
de logística nacionais reforça e garante a sustentabilidade das cadeias de
abastecimento, linhas de produção e canais de distribuição locais
• O incremento da produção irá aumentar as receitas dos fornecedores e
reduzir a perda de postos de trabalho na indústria

• A Sasol, uma empresa do setor energético e
químico, estabeleceu uma parceria com o
governo para produzir desinfetantes para as
mãos mediante o desenvolvimento de uma
mistura de químicos à base de álcool

• A produção de 8 milhões de litros da mistura de químicos à base de álcool
para fabricar desinfetantes para as mãos ajuda a atender à subida de 400%
na procura local de produtos à base de álcool e, assim, contribui para a
estabilização dos preços
• O aumento da produção reforça ainda mais as cadeias de valor e gera as
tão necessárias receitas para as PME

Fonte: Governo da África do Sul, Businessinsider, Businesstech, Bloomberg, IOL News, Times Live e Engineering News
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Outras importantes iniciativas de adaptação em África para satisfazer a
procura crescente de equipamento médico essencial

Equipamento
Kits de teste no
Senegal

Máscaras na
Etiópia

Desinfetantes
para as mãos
no Quénia

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Iniciativa

Impacto

• A Mologic (uma empresa de diagnósticos do Reino
Unido) e a Diatropix (um fabricante senegalês)
estabeleceram uma parceria para produzir testes de
10 minutos no Senegal
• A UKAID forneceu um donativo de 1,2 milhões de
USD para apoiar este empreendimento conjunto

• A produção de 8 milhões de kits de diagnóstico rápido, por ano, a
menos de 1$ a unidade, aumenta significativamente a capacidade
de teste e, por seu turno, permite que o país realize rastreios e
testes em massa
• O incremento da produção aumenta o potencial para a exportação
de kits para outros países africanos
• O fabrico em conjunto com uma empresa local reforça a capacidade
e a competência de produção de equipamentos e serviços médicos
do país

• Quatro fabricantes de vestuário na Etiópia –
Everest, Shints, Almeda e Calzedonia – com o
apoio da capacidade instalada do governo vão
produzir e fornecer máscaras

• A produção combinada total será superior a 150.000 máscaras por
dia, o que ajuda a reduzir o custo médio por unidade e permite que
o país adote, porventura, o uso generalizado de máscaras
• Os planos para aumentar a produção reduzem a perda de postos
de trabalho na indústria do vestuário, aumentam a capacidade
industrial e produzem receitas para as PME na cadeia de valor

• Duas empresas multinacionais presentes no
Quénia – a Unilever e a Diageo – comprometeramse a adaptar as suas cadeias de abastecimento e
canais de produção e distribuição para a produção
de desinfetantes para as mãos

• Ambas as multinacionais estão a estabelecer parcerias com os
fabricantes locais para produzir perto de 150.000 litros de
desinfetante para as mãos, o que irá dar resposta à procura
crescente e reduzir o custo médio por unidade
• As parcerias com empresas locais na cadeia de valor salvam postos
de trabalho, geram receitas e reforçam a capacidade industrial do
país

Fonte: análise do TBI, Devex, Mologic, BBC, Financial Times, Governo da Etiópia, Diageo e Business Daily
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Opções de políticas para acelerar a adaptação das cadeias de
fornecimento, linhas de produção e canais de distribuição

Oferta
•

Lidar com os requisitos de divisas
imediatos em parceria com os
bancos centrais, locais e
internacionais

•

Dar acesso e viabilizar o
financiamento de insumos ou do
capital de exploração requerido
pelas empresas, p. ex. por meio de
linhas de crédito dedicadas através
dos bancos

1

2

•

3

•

4

Permitir, facilitar e expedir os
processos logísticos e
alfandegários para a importação
de matérias-primas
Facilitar a discussão e apoiar as
negociações com os
fornecedores internacionais de
matérias-primas através da OMS e
do Fundo Global

Produção

5

•

Definir os requisitos mínimos de
competências e organizar programas de
recrutamento/formação

•

Desenvolver normas e regulamentos
para o fabrico a fim de garantir a
segurança, funcionalidade, eficácia e
qualidade dos produtos. Criar um grupo
de trabalho com os fabricantes para
obter feedback regular.

6

•

Implementar um processo de certificação
simplificado e acelerado

•

Emitir uma carta de intenções e/ou
acordos de compra garantidos para
facilitar os investimentos necessários para
aumentar a produção

7
8

•

9

Apoiar os esforços de angariação de
fundos com os investidores para
aumentar a produção

Distribuição
•

Mobilizar os canais de distribuição
locais mais eficientes e os mais
curtos operados pelos setores
público e privado

•

Fornecer a armazenagem,
transporte e equipamento
necessário para a distribuição dos
produtos

•

Melhorar as plataformas digitais
para a realização de encomendas e
a banca online e móvel para
pagamentos

10
10

11

12

Onde obter apoio:
Muitos parceiros de desenvolvimento, como a DFC
dos Estados Unidos, a DFID’s Manufacture Africa, a
SFI, a Compact for Africa da Alemanha, a China Aid,
a Trade Mark East Africa, a CDC do Reino Unido, o
BAD, a AfriExim, a AFD e a ONUDI devem ser
contactados no âmbito de projetos específicos de
investimento ou desenvolvimento do setor

Fonte: Análise do TBI
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Anexo 1 – Estudos de caso globais

Como é que o setor têxtil e do vestuário está a adaptar a
produção ao redor do mundo
Adaptar para suprir a escassez
de EPI

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Fatores de sucesso
Lições aprendidas e
recomendações

A H&M iniciou a produção de máscaras
faciais N95/FFP2 para pessoal hospitalar na China.
Prevê produzir 100 mil unidades até 2 de abril
• A indústria absorve menos capital e é mais
intensiva em termos de mão de obra pelo
que é mais fácil de adaptar as linhas de
produção ao fabrico de EPI

O governo do Zimbabué disponibilizou 1,3 milhões
de USD em capital de semente para universidades
técnicas para a produção de EPI a fim de satisfazer • A AFNOR, a ISO e o Comité Europeu para
a Normalização (CEN) ofereceram
a procura das clínicas e dos hospitais locais. A
gratuitamente as normas necessárias para a
Universidade de Tecnologia de Chinhoyi (CUT) está
produção de EPI
envolvida na produção de cerca de 2500-3500
máscaras por dia

A Inditex (proprietária da Zara SA) converteu a
capacidade de fabrico têxtil em Espanha para
produzir máscaras

•

A indústria do vestuário de África pode
desempenhar um papel importante, ajudando os
governos na resposta à falta de EPI

•

Por sua vez, os governos têm de mapear e
envolver as empresas de vestuário locais
oferecendo contratos/ordens de compra garantida
e pacotes de incentivos (fiscais e não fiscais) para
ajudar os fabricantes na compra de matériasprimas e no financiamento dos custos de
produção e distribuição

•

Os governos devem igualmente mobilizar as
universidades técnicas, os centros tecnológicos e
os institutos de investigação a nível local e
oferecer incentivos (fiscais e não fiscais) para a
produção de EPI

A Gap e a Eddie Bauer estão a alterar as linhas de
produção para fabricarem máscaras e batas

Fontes: Reuters, Quartz Africa, RTE, Guardian
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Como é que o setor automóvel está a adaptar a produção ao
redor do mundo
Adaptar para suprir a escassez
de ventiladores

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Fatores de sucesso
Lições aprendidas e
recomendações

A General Motors estabeleceu uma parceria com a
Ventec Life Systems, e a Ford com a GE
Healthcare para produzir 10.000 ventiladores por
mês mediante a adaptação da fábrica de
eletrónica da GM em Indiana

Os fabricantes automóveis indianos planeiam
aumentar a produção de ventiladores de 5000
para 50.000 unidades por mês até maio. Iniciativa
liderada por um consórcio de empresas líderes do
setor tecnológico e fabricantes automóveis Skanray Technologies BEL, BHEL, e grupo
Mahindra.

Um consórcio de empresas industriais e
automóveis francesas (incluindo a PSA e a Valeo)
planeiam fabricar 10.000 ventiladores até meados
de maio

▪

▪

São necessárias parcerias estratégicas
dentro da indústria entre empresas do setor
da saúde, da tecnologia e automóvel para
desenvolver o design e aumentar a produção
de ventiladores altamente complexos
O setor industrial tem capital de investimento
e humano abundante para adaptar as linhas
de produção, e capacidade para fazer face à
escassez de ventiladores

▪

O governo deve mobilizar e estimular
proativamente o setor privado para adaptar as
suas linhas de produção

▪

Em seguida, o governo deve promover as
parcerias estratégicas entre empresas setores
automóvel, tecnológico e da saúde

▪

Por último, os governos têm de mapear e
envolver as empresas oferecendo
contratos/ordens de compra garantidos e pacotes
de incentivos (fiscais e não fiscais) para ajudar os
fabricantes na compra de matérias-primas e no
financiamento dos custos de produção e
distribuição

Fontes: Washington Post, Forbes India, France24
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Como o setor das bebidas, óleo, destilação e perfumes está
a adaptar-se em todo o mundo
Adaptação para colmatar a
escassez de desinfetante
líquido

A British Honey Company planeia utilizar a
capacidade disponível na sua destilaria de
Worminghall para produzir desinfetante para as
mãos

A Sasol Ltd. está a produzir álcool para
desinfetantes para as mãos e a dar prioridade à
oferta local para ajudar na contenção da
pandemia de Covid-19

A LVMH (Givenchy, Christian Dior e Guerlain)
planeia fabricar e fornecer desinfetante para as
mãos às autoridades de saúde francesas

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Fatores de sucesso
Lições aprendidas e
recomendações

• A maioria dos países tem destilarias,
fabricantes de bebidas e indústria química
com capacidade para adaptarem as suas
linhas de produção para fabricar
desinfetantes líquidos

▪

Os governos devem mapear e contactar todas
as unidades da indústria química, destilarias e
fabricantes de bebidas do país para que estes
adaptem as respetivas linhas de produção para
fabricarem desinfetantes líquidos

▪

Por sua vez, os governos têm de mapear e
envolver as empresas oferecendo
contratos/ordens de compra garantidos e
pacotes de incentivos (fiscais e não fiscais)
para ajudar os fabricantes na compra de
matérias-primas e no financiamento dos custos
de produção e distribuição

Fontes: Guardian, Bloomberg
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As extensivas medidas de adaptação de Portugal para
responder à escassez de equipamento médico essencial
Adaptação das indústrias
nacionais para responder à
escassez de artigos críticos
▪

A Fan 3d, uma empresa de impressão em
3D, imprime viseiras de proteção para
profissionais de saúde

▪

A DGA, fabricante de peças automóveis,
está a produzir 4000 viseiras

▪

A Hovione está a produzir 30 toneladas de
gel desinfetante, com o objetivo de produzir
40 toneladas de gel desinfetante por semana

▪

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Fatores de sucesso
Lições aprendidas e
recomendações

▪

Os diferentes ramos da indústria estão a
trabalhar em conjunto, com o apoio do
governo, para mobilizar as cadeias de
fornecimento, reforçar as linhas de
produção e expandir os canais de
distribuição

•

Os governos africanos deverão promover e
efetuar a ligação das empresas locais com
empresas de impressão 3D na Europa, Ásia e
América do Norte para obter os códigos e
processos de impressão 3D necessários para
produzir EPI

▪

Os governos devem mapear e contactar todas
as empresas de engenharia e tecnologia do
país com capacidade para adotar a impressão
3D para adaptarem as respetivas linhas de
produção e fabricarem EPI e ventiladores

▪

Os governos também deveriam mapear e
envolver as empresas oferecendo
contratos/ordens de compra garantidos e
pacotes de incentivos (fiscais e não fiscais)
para ajudar os fabricantes na compra de
matérias-primas e no financiamento dos custos
de produção e distribuição

A Associação Nacional das Indústrias de
Vestuário e Confeção está a redirecionar a
sua capacidade para produzir EPI

Fontes: Expresso, Observador
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Anexo 2 – Estudos de Caso da África
Subsaariana

Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

África do Sul Estudo de caso da iniciativa de adaptação – Ventiladores

Iniciativa

•

•

O governo sul-africano
lançou um concurso
urgente (CFP, Call For
Proposals) para o design,
desenvolvimento,
produção e adjudicação de
ventiladores
De acordo com o CFP do
Projeto Nacional de
Ventiladores (NVP,
National Ventilator
Project), os candidatos
deverão cumprir o
seguinte plano de
produção:

1. Fornecer um mínimo de
1500 unidades até ao
final de maio de 2020;
2. Fornecer um mínimo de
10.000 unidades até ao
final de junho de 2020;
3. Capacidade para
aumentar a produção
para 50.000 unidades ou
mais, se necessário.
Fonte:

Oportunidade

Para o governo:
• Disponibilidade: O fabrico
local garante a disponibilidade
com resposta rápida,
reduzindo os requisitos de
importação;
• Menor exposição à possível
escassez de ventiladores nos
mercados globais;
Para o setor privado:
• O objetivo do CFP é a
produção de ventiladores
utilizando apenas
componentes facilmente
disponíveis na África do Sul,
ou produzidos localmente,
melhorando assim as cadeias
de valor das empresas locais.
• É possível ajustar a
capacidade de produção
mediante pedido;
• O excedente tem um elevado
potencial de exportação;

Obstáculo

• Disponibilidade de
suprimentos/matérias-primas
no mercado nacional;
• Dificuldade em cumprir o
rigoroso plano de produção;
• Sustentação de uma produção
em grande escala, para
aumentar a produção para
50.000 ventiladores;

Opções de Políticas
• Mapear os fornecedores de produtos
nacionais para compreender se a
capacidade existente é suficiente para
fornecer/fabricar suprimentos, a
respetiva calendarização e o suporte
necessário;
• Os governos devem oferecer soluções
de mitigação dos riscos, para ajudar os
fabricantes na compra de matériasprimas e no financiamento dos custos
de produção e distribuição.

• Garantia de que o design do
protótipo é 100% funcional;

• Concurso público/contrato (RFP) com
cláusulas financeiras e plano de
pagamentos atrativo;

• Oferecer formação aos
profissionais de saúde de todo
o país para utilizarem
corretamente o novo
equipamento;

• Rigorosa validação/verificação do
design proposto;
• Inclusão na proposta de um programa
nacional de formação sobre o novo
equipamento para profissionais de
saúde;

Análise da TBI, governo sul-africano e Businessinsider
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

África do Sul Estudo de caso da iniciativa de adaptação – EPI

Iniciativa
•

•

•

•

A Ford SA iniciou a
produção de 57 mil
viseiras para doação aos
profissionais médicos na
linha da frente e ao pessoal
de serviços essenciais;
A Ford SA também
contactou os seus
fornecedores e parceiros
para aumentar a produção
para um mínimo de 500 mil
unidades;

Oportunidade
Para o governo:
• Disponibilidade: O fabrico
local garante a
disponibilidade imediata,
reduzindo os requisitos de
importação;
• Menor exposição à escassez
crítica de proteções faciais
nos mercados globais;
• Redução do custo médio por
unidade

A Trek Plastics iniciou o
fornecimento de materiais de Para o setor privado:
• Melhoria das cadeias de
qualidade médica à Ford a
valor das empresas locais;
um preço reduzido, com
•
As parcerias estratégicas
capacidade para a produção
entre a Ford e os
de 15.000 kits por dia;
fornecedores de
componentes e parceiros
Dois dos prestadores de
serviços de transporte da
comerciais são importantes
Ford, a Trans-Atlantic e a
para minimizar os danos
DSV, concordaram em
provocados por uma quebra
renunciar aos custos de
abrupta da procura;
transporte para ajudar na
• Novas linhas de produção
distribuição aos hospitais,
pós-COVID;
clínicas, etc.
Fonte:

Obstáculos

• Fornecimento de
suprimentos/matérias-primas;
• Produção direta e distribuição a
utilizadores prioritários
identificados (profissionais de
saúde, polícia, etc.)
• Sustentar este aumento da
produção em grande escala e
cadeia de valor ao longo do
tempo;

Opções de Políticas
• O governo deverá oferecer apoio às
operações de logística e distribuição
através da identificação dos gruposalvo prioritários para utilização das
máscaras, ao mesmo tempo que cria
canais de distribuição específicos para
cada;
• Os governos poderiam promover
parcerias estratégicas entre empresas
automóveis, fornecedores de
suprimentos e empresas de transporte
e logística;
• Os governos devem oferecer soluções
de mitigação dos riscos, oferecendo,
por exemplo, contratos/ordens de
compra garantidos e pacotes de
incentivos (fiscais e não fiscais) para
ajudar os fabricantes na compra de
matérias-primas e no financiamento
dos custos de produção e distribuição.

Análise da TBI, IOL News, Sunday Times, Times Live e Engineering News
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

África do Sul Estudo de caso da iniciativa de adaptação – Desinfetante líquido

Iniciativa
 As empresas de
produtos químicos e
açúcar respondem às
necessidades do país:
Sasol e IIIlovo Sugar
 A mistura exclusiva de
álcool da Sasol faz
face ao pico da
procura de
desinfetantes
 A Sasol forneceu 8
milhões de litros de
uma mistura de álcool
nas últimas semanas
 A IIIovo ajustou o seu
plano de negócios
para responder
rapidamente às
empresas que
produzem desinfetante

Oportunidade

Obstáculos

• Regulamento rigoroso de qualidade e
mercado para desinfetantes;

Para o governo:
•

•

•

Estabilização do preço local do
desinfetante através da
redução da pressão no lado da
procura/oferta e nas
importações;
Aumento da produção
coordenada com segurança no
fornecimento e o plano de
encomendas com o produtor
ou com grupos de produtores
Garantia da distribuição de
desinfetante a profissionais de
saúde e grupos-alvo;

Para o setor privado:
•
•
•

Expandir as vendas aos
produtores locais de
desinfetante
Celebrar acordos a médio
prazo;
Encorajar a melhoria dos
comportamentos de higiene e
desenvolver novos produtos;

Opções de Políticas

• Baixa qualidade/qualidade
abaixo da norma para produtos
em massa que concorrem no
mercado;
• Capacidade financeira das
empresas para encomendar
suprimentos em grande escala;
• A capacidade atual dos
produtores de desinfetante
deverá suportar a produção em
grande escala para responder
à grande procura a
médio/longo prazo.
• Aumento do preço no comércio

• Os governos devem oferecer soluções
de mitigação dos riscos, oferecendo,
por exemplo, contratos/ordens de
compra garantidos e pacotes de
incentivos (fiscais e não fiscais) para
ajudar os fabricantes na compra de
matérias-primas e no financiamento
dos custos de produção e distribuição.
• Promoção de créditos bonificados para
financiamento de suprimentos e das
necessidades de capital circulante.
• Pacotes de incentivos (fiscais e não
fiscais) para ajudar os novos
fabricantes na compra de matériasprimas e no financiamento dos custos
de produção e distribuição.
• Distribuição gratuita para o grupo-alvo
mapeado e para a população
vulnerável.

Fonte: Análise da TBI, The Africa Report, IOL News, Standard Media e CNBC
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Etiópia Estudo de caso da iniciativa de adaptação – EPI

Iniciativa
•

•

•

•

A indústria de confecção
da Etiópia tem
capacidade instalada
para produzir e fornecer
uma parte relevante da
procura interna de
máscaras; mais de 3
empresas começaram a
fabricar máscaras faciais
com uma capacidade
combinada de >150.000
máscaras por dia;

Everest Textile and
Garment: 500.000
máscaras faciais por
semana;
Shints ETP Garment
PLC: inicia com 30.000
máscaras por dia;
Almeda Textile: 50.000
máscaras por dia;

Oportunidade
Para o governo:
• Disponibilidade: O fabrico
local garante a
disponibilidade imediata,
reduzindo os requisitos de
importação, a exposição a
uma possível escassez de
máscaras nos mercados
globais;
• Utilização generalizada de
máscaras: As máscaras
fabricadas no país poderão
ser essenciais para adotar
uma estratégia de utilização
generalizada de máscaras
(como na China, Hong Kong,
Japão, Coreia do Sul,
Taiwan, República Checa);
• Criação de uma distribuição
centralizada focada nos
profissionais de saúde;
• Redução do custo médio por
unidade;
Para o setor privado:
• Melhoria das cadeias de
valor e das empresas locais;

Obstáculos
• Fornecimento de
suprimentos/matérias-primas;
• Indisponibilidade de divisas
estrangeiras;
• Infraestrutura de logística e de
distribuição em massa;
• Capacidade de investimento
financeiro das empresas para
encomendar suprimentos em
grande escala;
• Produção direta a utilizadores
prioritários identificados
(profissionais de saúde, polícia,
etc.)
• Sustentar a produção em
grande escala para fazer face a
uma eventual estratégia de
utilização generalizada de
máscaras;

Opções de Políticas
• Mapeamento dos fornecedores de
matérias-primas da região e facilitação
das transações (priorizar as divisas
estrangeiras para importação de
suprimentos para material médico
essencial) entre empresas e
fornecedores nacionais;
• Identificação dos grupos-alvo
prioritários para utilização das
máscaras e criação de canais
específicos de distribuição para cada;
• Criação de regimes de exceção para
reduzir o tempo de importação e a
burocracia;
• Os governos devem oferecer soluções
de mitigação dos riscos, oferecendo,
por exemplo, contratos/ordens de
compra garantidos e pacotes de
incentivos (fiscais e não fiscais) para
ajudar os fabricantes na compra de
matérias-primas e no financiamento
dos custos de produção e distribuição.
• Incentivar a população a utilizar e a
produzir máscaras.

Fonte: Análise da TBI e governo da Etiópia
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Quénia Estudo de caso da iniciativa de adaptação – Desinfetante líquido

Iniciativa

Oportunidade

Obstáculo

Para o governo:
• A Unilever East Africa
iniciou a produção local
de desinfetantes para as
mãos através de joint
ventures para satisfazer
o aumento da procura:
Capacidade de produção
de 200.000 unidades (50
ml)/mês

• A HACO Industries criou
uma parceria com a East
African Breweries Limited
(EABL) para produzir os
desinfetantes
antibacterianos Amara

• Disponibilidade: O fabrico
local garante a
disponibilidade imediata,
reduzindo os requisitos de
importação;
• Redução da dependência
externa e da exposição à
possível escassez de produto
nos mercados globais;
• Redução do custo médio por
unidade;
Para o setor privado:
• Melhoria das cadeias de
valor das empresas locais;
• Parcerias estratégicas entre
empresas locais e grandes
operadores da indústria;

• Baixa qualidade/qualidade
abaixo da norma para produtos
em massa que concorrem no
mercado;
• Fornecimento de
suprimentos/matérias-primas;
• Infraestrutura de logística e de
distribuição em massa;
• Capacidade de investimento
financeiro das empresas para
encomendar suprimentos em
grande escala;
• Suportar uma
parceria/produção em grande
escala para fazer face à
elevada procura;

Opções de Políticas
• Mapeamento dos fornecedores de
matérias-primas da região e facilitação
das transações entre empresas e
fornecedores nacionais;
• Criação de regimes de exceção para
reduzir o tempo de importação e a
burocracia;
• Regulamento rigoroso de qualidade e
mercado para desinfetantes;
• Os governos têm de oferecer soluções
de mitigação dos riscos, oferecendo,
por exemplo, contratos/ordens de
compra garantidos e pacotes de
incentivos (fiscais e não fiscais) para
ajudar os fabricantes na compra de
matérias-primas e no financiamento
dos custos de produção e distribuição.

Fonte: Análise da TBI, Business Daily Africa e Capital FM
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Dados atualizados à data de 10
de abril de 2020

Senegal Estudo de caso da iniciativa de adaptação – Kits de teste

Iniciativa

Oportunidade
Para o governo:

•

•

•

•

Unidade de fabrico de
kits de diagnóstico rápido
no Senegal: Diatropix
Diatropix: nova unidade
de produção, fundada
pelo Instituto Pasteur de
Dacar
Mologic: líder no
desenvolvimento de
tecnologias de
diagnóstico rápido – 1,2
milhões de USD
financiados pelo governo
do Reino Unido para
desenvolver testes para
a Covid-19; parceria com
a Diatropix
Fabricar 8 milhões de
kits de diagnóstico
(testes de 10 minutos)
por ano no Senegal

•
•

•

Disponibilidade: fabricados em
África, para garantir a
disponibilidade imediata;
Testes em massa: Os testes
rápido fabricados no país
poderão ser essenciais para
aumentar a capacidade atual de
teste, no seguimento de uma
abordagem de testes e triagem
em massa (por exemplo, Coreia
do Sul), essencial para conter o
surto.
Económico: O teste de 10
minutos para o coronavírus que
custa menos de 1 dólar

Para o setor privado:
•

As parcerias estratégicas panafricanas resultantes deste
contexto poderão abrir sinergias
para as empresas africanas
entrarem nos mercados de
produção de equipamento
farmacêutico e de saúde.

Obstáculo
Capacidade de produção: A
DiaTropix e Mologic planeiam
produzir 8 milhões de testes/ano, mas
poderá ser necessário o aumento da
produção para disponibilizar testes
suficientes para uma abordagem
nacional/regional de testes em
massa.
Viabilidade financeira do produto –
Uma vez que os kits de testes serão
disponibilizados a preço de custo,
sem qualquer abordagem comercial e
com auxílio financeiro do Reino
Unido, a capacidade poderá estar
limitada em termos de aumentar a
produção necessária.
Validação por ensaio pendente - O
teste iniciará o processo de validação
no Senegal e poderá ser
implementado em junho, se os
ensaios forem bem sucedidos.
Logística e distribuição – Uma
estratégia de produção em massa
para suportar uma abordagem
nacional e regional de testes em
massa irá necessitar de priorização e
de grandes esforços nos processos
de logística e distribuição.

Opções de Políticas
• Cooperação transversal aos governos
regionais: Se a validação por ensaio for
bem sucedida, deverá ser implementada
uma parceria de colaboração regional
para descentralizar a produção e facilitar
a distribuição.
• Devem ser efetuados acordos de
confidencialidade do setor para partilhar
o processo industrial do kit de teste.
• Os governos devem mapear e envolver
as empresas locais com capacidade para
adaptar as suas linhas de produção para
produzirem os kits de teste, oferecendo
contratos/ordens de compra garantidos e
pacotes de incentivos (fiscais e não
fiscais) para ajudar os fabricantes na
compra de matérias-primas e no
financiamento dos custos de produção e
distribuição.

Fonte: Análise da TBI, Devex, Mologic, BBC e Financial Times
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