
Ex.mos(as) Senhores(as): 

 

Q
u

e
m

? Somos uma pequena e jovem empresa, criada para prestar serviços 
na área da saúde e da qualidade de vida. 

Temos técnicos de elevada qualidade, muito experientes nos ramos 
de negócio relacionados com a saúde e a qualidade de vida. 

Estamos habilitados para complementar os saberes de quem se 
quer dedicar quase em exclusivo às actividades que constituem o 
core-business das empresas de saúde: a assistência aos doentes e a 
relação com os clientes. 

Acreditamos que a nossa publicidade será sempre feita pelos 
clientes. 

Procuramos a excelência mas sem pretenciosismos ou futilidades. 
A racionalidade económica e o crescimento sustentado são os 
nossos mais almejados objectivos intermédios. O lucro é 
importante mas é apenas um dos objectivos finais. 

Somos AAA: amigos dos animais e do ambiente em geral. A 
protecção da Natureza e do Ambiente é a única causa que nos 
fanatiza. No entanto, não caímos no antropomorfismo nem 
humanizamos os animais. 

P
o

rq
u

ê
? Em 2010, foi alterado o regime jurídico que regula a abertura, 

modificação e funcionamento das unidades privadas de serviços de 
saúde. 

Desde então foram publicados muitos outros diplomas legais que 
obrigam os operadores de saúde privados a ter em consideração 
muitos factores relacionados com a organização interna, os 
recursos humanos, o funcionamento, as instalações e sua ocupação 
e até com a existência de determinada aparelhagem técnica e 
respectiva manutenção obrigatória. 

Uma das principais necessidades decorrente dos novos métodos de 
controlo é a Autorização para Aquisição Directa de Medicamentos 
(ADMed). Precisam desta os Consultórios e os outros 
estabelecimentos que têm que ter disponíveis, nas suas instalações, 
um conjunto de medicamentos para fornecer ou aplicar no âmbito 
da terapia ou análise. 

C
o

m
o

? Temos muita experiência na submissão de pedidos de ADMed ao 
Infarmed e em pouco tempo tratamos da burocracia respectiva. 

Assim, é com justificado orgulho que nos apresentamos a V. Ex.as, 
na esperança de sermos escolhidos como vossos parceiros no 
percurso de bons sucessos que decerto irão trilhar. 

 Bem hajam. 

O que fazemos? 

Aproveitamos a enorme 

experiência dos nossos 

colaboradores, desde há muito 

dedicados à Medicina, à 

Farmácia e aos serviços de 

apoio que permitem o 

funcionamento eficiente e 

eficaz dos estabelecimentos 

que estão abertos ao público. 

Os nossos especialistas em 

Direito da Saúde conseguem 

navegar com facilidade nas 

turvas águas das legislações 

portuguesa e europeia, 

aconselhando as empresas 

(Hospitais, Clínicas, 

Consultórios Médicos, etc.) nas 

melhores formas de 

implementar as novas 

exigências legais e auxiliando na 

obtenção das licenças de 

funcionamento. 

Acompanhamos todo o 

processo de licenciamento do 

seu Estabelecimento Privado de 

Saúde e tratamos de tudo o que 

respeita à Autorização para 

Aquisição Directa de 

Medicamentos. 

Na área da Qualidade, estamos 

habilitados para acompanhar os 

processos de certificação ISO 

9001-2015. 

No que diz respeito às novas 

tecnologias, prestamos apoio 

presencial e/ou remoto a todos 

os tipos de sistemas de 

informação actuais. Se já existir 

no mercado uma solução eficaz 

e barata para o seu problema 

produtivo, aconselhamos a sua 

adopção e acompanhamos 

tanto a compra como o serviço 

de pós-venda. 

Strategypursuit 

Consultoria, Produtos e 
Serviços de Saúde 



 

Serviços adicionais e de apoio 

 
 

 Consultoria de actividade farmacêutica hospitalar e de oficina, 
com apoio à exploração de farmácia, parafarmácia e posto de 
farmácia ou assumpção da gestão integral; 

 Consultoria operacional de prestação de serviços médicos, de 
enfermagem e da realização de técnicas, auxiliares de diagnóstico 
e terapêutica, internamento e transporte de doentes; 

 Consultoria de abertura e gestão de hospitais, clínicas e 
consultórios, com agenciamento completo, se requerido. 

 Comercialização a retalho de produtos farmacêuticos, cosméticos, 
perfumaria, homeopáticos, de higiene, ortopédicos, de fitoterapia, 
de puericultura e ópticos; 

 Comercialização de equipamentos e artigos relacionados com a 
saúde e com a qualidade de vida. 

 Medicina preventiva, primária e secundária, programas de 
dietética, terapia física, consultas médicas de várias 
especialidades, tratamentos, internamento e aconselhamento 
médico. 

 Educação sobre a saúde e a sua promoção ou sobre os princípios 
da vida saudável, com ações de formação orientadas para vários 
públicos-alvo. 

 Consultoria de métodos convencionais, alternativos e naturais; 

 Consultoria de comunicações, sistemas de informação e novas 
tecnologias em geral; 

 Prestação de serviços informáticos "on-site" ou remotos. 


