1. Mensagem da Gerência
O ano de 2012, que terminou com o festejo do 5º aniversário da NBC Medical, merece um destaque especial por
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capacidade de trabalho da nossa organização e a sua determinação em melhorar níveis de serviço e formas de
trabalho, com a evidência consequente de aumentos muito significativos de produtividade e eficácia.
A par das nossas crescentes conquistas, a economia portuguesa contrastou com este espírito de sucesso, dando
conta de fragilidades estruturais que dificultaram o crescimento das PMEs ou mesmo ameaçaram o normal
Em termos comerciais, os diversos mercados em que a NBC Medical atua, responderam positivamente ao portfólio de
funcionamento da nossa organização, com exigências burocráticas, fiscais e legais que criaram ineficiências e
linhascompetitivas.
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colocadas.
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Banca, em níveis mínimos adequados, quer para fazer face aos investimentos levados a cabo no mercado angolano,
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A NBC Medical tem, pela frente, uma responsabilidade acrescida de percorrer caminhos mais longos e de fazer
distribuição no dia 30 de Dezembro de 2011.
ainda mais a diferença, porquanto se fortaleceu na sua estrutura de gestão, porquanto provou estar à altura dos
difíceis desafios colocados, porquanto antecipou novas oportunidades de desenvolvimento e ainda porquanto iniNesta introdução ao Relatório de Atividades do ano de 2011, não posso deixar de mencionar a visita à NBC Medical do
ciou aproximações em parceria que prometem o lançamento de novos projetos de sustentação do grupo no médio
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Com efeito, vanglorio‐me da contribuição da NBC Medical para a economia nacional, que vem de encontro aos
objetivos dinamizadores, quer do governo, quer da banca nacional, que apostam em sociedades, cujos vetores
estratégicos não são mais do que as linhas orientadoras da NBC Medical.
Nada disto seria possível sem uma organização que provou mais uma vez, conseguir superar‐se, melhorar os seus
níveis de performance, corresponder com eficácia aumentada e protagonizar mais um ano de competitividade
reforçada. Com efeito, não só me vanglorio do crescimento acentuado que conseguimos experimentar, mas também
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