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O ano de 2010 teve como cenário real, a verificação de condições de mercado gradualmente 

dificultadas pela crise económica nacional e internacional. 

 

O mercado nacional demonstrou-se instável e reduzido, induzido pelas medidas 

governamentais que impuseram mais do que uma vez, alterações aos preços dos 

medicamentos.  

 

Estas alterações tiveram como consequências principais na indústria farmacêutica, a oferta 

irregular dos produtos que sofreram alterações de preço, originada pelas necessárias 

operações de repricing.  

 

Adicionalmente, também se verificou uma alteração generalizada nas condições de 

pagamento impostas aos clientes, que na sua maioria foram diminuídas em termos de prazos e 

por vezes até anuladas em termos de descontos, repassando assim a diminuição de margens 

para clientes como a NBC Medical. 

 

O mercado internacional, teve também sintomas de crise económica, nomeadamente o 

mercado angolano, onde a dificuldade sentida no pagamento de divisas chegou a ser 

altamente nociva para a cobrança, em prazos razoáveis, de muitas encomendas concretizadas.  

 

Para além dos problemas no sistema financeiro angolano, também o crescimento económico 

sofreu um forte abrandamento, havendo uma diminuição acentuada das encomendas, num 

compasso de espera pela retoma e reequilíbrio das condições de mercado. 

 

Mesmo assim, a NBC Medical, apresentou uma performance semelhante à dos anos 

anteriores, conseguindo manter as suas margens brutas e aumentando o volume de faturação. 

 

É com orgulho que podemos afirmar que a NBC Medical – uma start-up com apenas 3 

exercícios de atividade, num ambiente generalizado de recessão – continua a provar, desde 

a sua recente origem, que conquistou um espaço importante no mercado, garantindo uma 

rentabilidade média estável, um volume de faturação sustentado e uma capacidade 

saudável de investimento, que lhe permitirá potenciar um novo patamar de negócios, cuja 

importância estratégica será confirmada nos próximos anos. 

 

Para além da performance que tem demonstrado, a NBC Medical é uma empresa 100% 

exportadora, criadora de emprego através de uma equipa que representa a principal 

ferramenta competitiva e diferenciadora, que apostou no investimento em estruturas físicas e 

humanas nacionais e internacionais, no âmbito de uma política de internacionalização 

consistente. 

 

A sua contribuição para a economia nacional vem de encontro aos objetivos dinamizadores do 

governo, que aposta em sociedades, cujos vetores estratégicos não são mais do que as linhas 

orientadoras da NBC Medical: a aposta no crescimento das exportações, na 



internacionalização através de investimentos sólidos e na criação de emprego assente na 

valorização da sua equipa e na melhoria contínua da sua qualidade no serviço. 

 

À equipa NBC Medical, clientes, fornecedores e prestadores de serviços em geral, deixamos o 

nosso apreço pelo esforço, pelo envolvimento e pela procura bem sucedida de uma 

performance digna e diferenciadora. 
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