
 

Em Portugal e Angola 

NBC Medical faz 
investimentos 

 

A NBC Medical, dedicada à importação e exportação de medicamentos, 

adquiriu um novo armazém em Sintra e prepara-se para crescer no 

mercado angolano. 

Em declarações à Logística Moderna, Nuno Belmar da Costa, director-

geral da empresa, explica que a nova infra-estrutura localizada na Quinta 

da Beloura, em Sintra, conta com cerca de 300m² de escritórios e um 

armazém, equipado com uma câmara de frio, com perto de 450m². 

Conforme refere, “o espaço é apenas para períodos curtos de 

consolidação de mercadorias”, na prática a empresa não tem stocks, ou 

seja, “tudo aquilo que compramos, já está alocado a clientes”. As novas 

instalações destinam-se a encomendas com uma grande rotatividade, 

“onde o tempo de permanência em armazém é diminuto”. 

O responsável acrescenta ainda que a NBC “possui uma licença emitida 

pelo INFARMED para comercialização de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas”, o que a obriga “a ter uma zona segregada dentro do 

armazém, específica para a armazenagem e controle desses produtos”. 

A empresa iniciou a sua actividade em Portugal em Janeiro do ano 

passado, altura em que foi encetada uma parceria com o operador 

logístico DLA. “Dadas as regras do INFARMED para o exercício da 

distribuição de medicamentos, tivemos que nos socorrer de uma 

alternativa de outsourcing logístico”, explica o director-geral. Esta 

parceria possibilitou “uma solução que, independentemente de virmos a 

ter a nossa própria logística, se justifica pela capacidade de armazenar 

grandes volumes”. 

Durante o primeiro ano de actividade, a empresa alcançou um volume de 

negócios de 12 milhões de euros. 

Neste momento, além de Luanda, onde a empresa já se encontra através 

da NBC Medical, o responsável mostra-se interessado em investir e 

crescer em outras regiões angolanas. Este é “um mercado que 

conhecemos há mais de 20 anos”, explica Nuno Belmar da Costa, 

adiantando que “a ideia é criar relações de parceria com instituições 

públicas, representando em Angola marcas ou fabricantes de todo o 

mundo que pretendam entrar naquele mercado”.  

  

 

 


