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1. Mensagem da Gerência
Exatamente há um ano atrás dava-lhes nota de que já seríamos cerca de 50 colegas entre Portugal e Angola. Pois 
neste final do ano 2014, somos uma equipa de quase 120 colaboradores – dos quais, Portugal contribui com 42, 
ou seja, cerca de 35%.

É realmente um dado impressionante, mas que não surpreenderá nenhum de nós, já que todos temos assistido 
ao ritmo empolgante do crescimento orgânico do nosso grupo de empresas.

Também há um ano atingíamos um novo record de vendas e, de novo, em 2014 voltámos a bater o record, atingindo 
um valor de € 26.493.494. 

A complementar esta boa performance, a NBCMedical já se encontra nos primeiros duzentos lugares das maiores 
PMEs portuguesas, tendo subido da posição 301 para a posição 165, relativamente ao ano anterior. Este aspeto é 
muito importante, considerando que somos uma empresa com apenas 7 anos de atividade.

A ampliação da atividade em Angola, associada ao projeto do arranque das farmácias e dos armazéns provinciais, 
foi um grande desafio e um teste bem duro para a nossa capacidade de resposta, em Portugal, quer no escritório 
quer no armazém.

Com esses desafios em mãos, procedemos ainda a alterações e requalificações significativas nas equipas 
internas, particularmente nas áreas de compras, de gestão económica e financeira, de operações, de logística e 
armazém, bem como ainda na, recentemente criada, unidade de negócios África. 

Mas como em tudo na vida, as empresas fazem-se pelos seus colaboradores e pelas suas equipas. E desde já 
teremos de dar uma palavra de agradecimento a todos, pela disponibilidade e espírito de entrega que colocaram à 
disposição da empresa. Foram muitos os momentos fora de horas, foram muitos os sacrifícios por que passaram 
e, foram também muitos os sacrifícios por que as suas famílias passaram.

Mas no final a pergunta que fica é esta: valeu a pena?

Olhemos à nossa volta e vejamos o que se vai passando na economia portuguesa e no mercado nacional. Todos 
sabemos que a crise ainda não se despediu dos Portugueses. Todos sabemos que o sacrifício dos Portugueses 
está longe de ter acabado. Todos sabemos que o ano que acabou, foi um ano de dificuldades, um ano de muita 
paciência e um período de grande austeridade.

E o que é que temos? Em que é que nos podemos apoiar? Com o que podemos esperar? 

Pois bem, temos um grupo de empresas que nos deve deixar bem orgulhosos. Sim, porque todos e cada um de 
nós – colaboradores do Grupo NBC – contribuiu para este projeto! Porque temos uma excelente equipa, que mais 
do que o passado que construiu, nos dá garantias de futuro, de crescimento, de construção, de sustentabilidade! 

Temos operações agendadas já para o próximo ano. Temos ainda mais novos desafios em Angola onde todos 
os dias vamos criando cada vez mais valor. É muito bom aquilo que temos! E um dia, quando este enormíssimo 
esforço de crescimento passar, vamos continuar a focalizar esforços no permanente desenvolvimento desta 
organização alargada. E, nesse momento, estou seguro que vamos olhar para trás e dizer: valeu mesmo a pena!


