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1. Mensagem da Gerência 

 

Terminado o quarto ano de atividade da NBC Medical e, não obstante a crise profunda que se tem abatido sobre a 

Europa, não poderia deixar de registar com orgulho e enorme satisfação a excelente performance da empresa neste 

exercício de 2011. 

Para além de um crescimento da atividade na ordem dos 72% (de 11.180.630 € para 19.170.579 €), também o início e 

conclusão  do  projeto  FARMALOG  –  uma  sociedade  de  logística  farmacêutica  sediada  em  Angola,  veio  desafiar  a 

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. 

Em termos comerciais, os diversos mercados em que a NBC Medical atua, responderam positivamente ao portfólio de 

linhas que a empresa procurou e ofereceu. Como  resultado, assistimos em 2011, a níveis  superiores de volume de 

negócio  que  reafirmaram  a  capacidade  de  resposta  da  empresa  e  a  plena  satisfação  das  crescentes  encomendas 

colocadas. 

Em  termos  financeiros,  o  cenário  de  crise  de  liquidez  que  assolou  o  país,  não  permitiu  à  empresa  financiar‐se  na 

Banca, em níveis mínimos adequados, quer para fazer face aos investimentos levados a cabo no mercado angolano, 

quer  para  fazer  face  às  crescentes  necessidades  de  fundo  de  maneio  decorrentes  do  aumento  acentuado  de 

faturação. Em consequência, a empresa focalizou esforços na procura de soluções diárias de ajuste de compromissos, 

baseando a sua ação na construção de relações abertas e cooperantes com clientes e fornecedores.  

Em termos logísticos, conseguimos melhorar a nossa rotação de stocks, melhorar a rapidez de resposta exigida pela 

procura e implementar formas mais céleres de receção e de expedição das mercadorias. 

Em termos estratégicos, iniciámos e concluímos o projeto mais ambicioso da empresa, nos quatro exercícios de vida 

com que  conta.  Este  projeto  traduziu  a  conceção,  o  desenho,  o  planeamento  e  a  implementação  de  uma unidade 

logística  em Angola,  desde a  sua  arquitetura,  à  sua  construção e  finalmente,  ao  lançamento da  sua  atividade.  Esta 

unidade  encontrava‐se  terminada  no  final  de  2011,  tendo  sido  alvo  de  concessão  do  alvará  de  importação  e 

distribuição no dia 30 de Dezembro de 2011. 

Nesta introdução ao Relatório de Atividades do ano de 2011, não posso deixar de mencionar a visita à NBC Medical do 

Sr.  Ministro  da  Economia  e  Emprego  de  Portugal,  por  iniciativa  do  seu Ministério,  com  o  objetivo  de  estudar  no 

terreno  o  que  empresas  como  a  NBC  Medical  se  dispõem  a  construir,  ou  como  visionam  o  mercado  e  o  futuro 

económico do país. Nessa visita pudemos entender que a NBC Medical é considerada referencial, dentro do panorama 

de PMEs portuguesas, geradoras de trabalho, exportadoras, com um dossier de internacionalização, e com a evidência 

de crescimento permanente, quer do volume de negócios, quer dos resultados líquidos anuais. 

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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O ano de 2012, que terminou com o festejo do 5º aniversário da NBC Medical, merece um destaque especial por 
protagonizar ao mesmo tempo, o início de uma nova era, em que contamos com uma 2ª unidade logística para 
potenciar a estratégia de crescimento que definimos.

Foi logo, no primeiro dia do ano de 2012, que a Farmalog festejou a concessão do alvará de importador e distribui-
dor concedido no dia 30 de Dezembro. Após um ano de projeção e construção de umas instalações de muita dig-
nidade, conseguimos todos realizar um sonho projetado desde o início da nossa atividade – o de viver o mercado 
de Angola com uma presença física diferenciadora, que acrescenta valor, que contribui para uma saúde melhor, 
que amplifica a nossa oportunidade de chegar mais longe.

Ao longo do ano, toda a nossa atividade se intensificou, se complexificou e se transformou num empenho mais 
interessante, dada a nova dimensão que conquistámos, o horizonte amplificado de oportunidades e a crescente 
variedade de negócios concretizados.

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 
funcionamento da nossa organização, com exigências burocráticas, fiscais e legais que criaram ineficiências e 
entropias competitivas.

O maior reflexo dessas entropias, prendeu-se com a posição tomada pela Banca, que fechou portas ao crédito, 
que passou a exigir condições mais apertadas e que alterou os critérios de decisão de apoio num sentido penali-
zador para algumas empresas de bom sucesso.

Mesmo assim, a equipa NBC Medical foi neste período ampliada e fortalecida por novos colaboradores, em Por-
tugal e Angola, que se juntaram a nós ao longo do ano. Com efeito, encarámos esta conjuntura como um teste 
acrescido à nossa determinação em vencer, à nossa crença de que os obstáculos são desafios a ultrapassar, à 
nossa perseverança para lutar naquilo em que acreditamos e finalmente, ao nosso forte sentimento de pertença, 
de união e de orgulho pelo trabalho realizado.

É mesmo este orgulho que me impele, com grande satisfação, a querer continuar a crescer, com ritmo, com força, 
com coragem e com um sentido prático de sustentação, que só é possível alcançar por valermos em equipa muito 
mais do que individualmente, por sentirmos os sucessos com alegria e os insucessos com espírito de aprendi-
zagem, por sentirmos motivação para fazer sempre melhor.

A NBC Medical tem, pela frente, uma responsabilidade acrescida de percorrer caminhos mais longos e de fazer 
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 ini-
ciou aproximações em parceria que prometem o lançamento de novos projetos de sustentação do grupo no médio 
e longo prazo.

Muito obrigada, mais uma vez, pelo envolvimento crescente de todos vós, pelo vestir da camisola em momentos 
críticos de atividade, pelo entusiasmo em vir trabalhar, pela capacidade de renovação face a novas provocações, 
pelo alinhamento em torno de um futuro seguramente promissor.


