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T E C N O L O G I A

D    I    V    I    S    Ã    O          M    É    D    I    C    A

Fundada no ano de 1991, a Medtech – Engenharia Hospitalar e Electrotecnia é uma empresa Angolana pioneira nos sectores 
da Saúde e Tecnologia da Informação. A aposta contínua na formação e inovação, o seu compromisso com a qualidade, mas 
principalmente o forte empenho em tudo o que desenvolve, são alguns dos elementos que permitem ao grupo manter um 
sucesso comprovado ao longo do tempo.
Com o intuito de melhor servir os seus consumidores, o grupo divide-se nas seguintes marcas: Medtech Tecnologia, Medtech 
Divisão Médica, Shoptech e Farmácia Qualidade.

Esta área de negócio é especializada na 
criação de projectos de TI, Comunicação 
e Energia, assim como na comercialização 
de produtos/serviços para as necessidades 
mais pontuais da sua empresa.

Estas lojas apresentam uma vasta gama de 
equipamentos de Informática, Controlo 
& Segurança, Energia, Comunicação, 
Escritório, Som & Imagem, Fotografia, 
Entretenimento, Livros & Manuais. 

Especializada na importação e distribuição 
de medicamentos, consumíveis, 
equipamentos hospitalares, cosméticos, 
produtos para bebé & mamã, homem e 
higiene & beleza para Empresas, Farmácias, 
Clínicas e Hospitais.

Estas farmácias estão abertas 24 Horas 
por dia e apresentam uma vasta gama 
de medicamentos, produtos para mamã 
& bebé, face & corpo, higiene pessoal, 
cabelo, suplementos, perfumaria, beleza, 
emagrecimento e ortopedia.

Founded in 1991, Medtech – Engenharia Hospitalar e Electrotecnia is a Angolan company pioneer in Health and IT sectors. 
The continuous commitment to training and innovation, the long experience in national market, the strong commitment in 
everything that develops, are some of the elements that allow the company to maintain success over time.
To better serve their customers, the company is divided in the following brands: Medtech Tecnologia, Medtech Médica, 
Shoptech and Farmácia Qualidade.

www.medtech.co.ao

This business area is specialized in the 
development of IT, Communication and a 
Energy projects and in the sales of specific 
products/services for your company.

These stores have a wide range of 
Computer, Control & Security, Energy, 
Communication, Office, Audio & TV, 
Photography, Entertainment equipment, 
Books & Manuals.

Specialized in importation and 
distribution of medicines, supplies, 
hospital equipment, cosmetics, baby & 
mom, man, hygiene & beauty products, 
for Companies, Pharmacies, Clinics and 
Hospitals.

These pharmacies are open 24 / 7 and 
offer a wide range of medicines, products 
for mom & baby, face & body, personal 
care, beauty, hair, slimming, orthopedics, 
supplements and perfumes.

Medtech TecnologiaGrupo Medtech

Shoptech

Medtech Divisão Médica

Farmácia Qualidade
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A sua actividade engloba todas as etapas da cadeia de 
valor, desde o Levantamento das reais Necessidades 
dos Clientes até a Operacionalização e Manutenção dos 
Projectos de Tecnologia de Informação.

Conscientes de que não basta comercializar produtos 
de elevada qualidade, o grupo tem efectuado avultados 
investimentos ao nível do Pré-Venda com a criação do 
Departamento de Engenharia Informática, no Comercial 
com a capacitação de Gestores de Cliente, no Pós-Venda 
com o Serviço de Apoio ao Cliente e na criação de um 
Laboratório Próprio certificado pelos Parceiros Oficiais.

Composta por equipas multidisciplinares extremamente 
qualificadas, a Medtech Tecnologia especializou-se em 
projectos de Tecnologias de Informação, Comunicação e 
Energia, focados em:

•Infraestrutura de TI para Sala de Servidores e Data Centers 
(Storages, Servidores, Racks, Backup)

•Equipamentos Informáticos (Desktops, Notebooks, 
Workstations, Impressoras, Scanners e Periféricos) 
 
•Soluções de Comunicação (Switch, Router, Firewall, Voip, 
Wireless, Voz, Vídeo-Conferência e Tele-Presença)

•Projectos de Redes (Lógica, Física e Eléctrica) 

•Soluções de Monitorização do Ambiente, Controlo de Ponto,         
Controlo de Acesso e Segurança Física
 
•ERP, Aplicações, Gestão Documental, Licenciamento, Instalação 
e Configuração de Softwares

•Soluções de UPS para Edifícios, Equipamentos Eléctricos e 
Centro de Dados

•Sistemas de Prevenção e Extinção de Incêndio

Localizada nas províncias de Luanda, Lobito, Malange e Sumbe, a Medtech Tecnologia é uma empresa que actua no mercado 
nacional desde 1991.

Located in the provinces of Luanda, Lobito, Malange and Sumbe, Medtech Tecnologia is an Angolan company that operates 
in the national market since 1991.

Their activity embraces all stages of the value chain, since 
the Survey of Real Customer Needs until Execution and 
Maintenance of all IT Projects.

Aware that in not enough sell high quality products, 
the Company has made significant investments to the 
Pre-sale level with the creation of the IT Engineering 
Department, in the Commercial Department with 
the training of Customer Managers, in Post-Sale with 
Customer Service and the creation of a self Informatic 
Laboratory certified by the official partners.

Composed by highly qualified teams, Medtech 
Tecnologia, it s specialized in IT, Communication and 
Energy projects, focused on:

• IT Infrastructure for Servers Room and Data Centers 
(Storages, Servers, Racks, Backup)

•Computer Equipment (Desktops, Notebooks, 
Workstations, Printers, Scanners and Peripherals)

•Communication Solutions (Switch, Router, Firewall, 
VoIP, Wireless, Voice, Video Conferencing and Tele-
Presence)

•Projects Network (Logic, Physics and Electric)

•Environmental Monitoring Solutions, Attendance 
Control, Access Control and Physical Security

•ERP, Document Management, Licensing, Software 
Installation and Configuration

•UPS solutions for buildings, Electric Equipment and Data 
Center

•Fire Prevention and Extinction Systems

MEDTECH

TECNOLOGIA

Ministério de Planeamento e
desenvolvimento Territorial

MPDT

Ministério da Justiça 
e dos Direitos Humanos Ministério das Finanças

das 
Ministério

Serviço Nacional das Alfândegas

Caixa de Segurança Social FAA
CSS FAA

Instituto Nacional
de Estatística

Serviço Integrado de 
Atendimento ao Cidadão

Ministério de Planeamento e
desenvolvimento Territorial

MPDT

Ministério da Justiça 
e dos Direitos Humanos Ministério das Finanças

das 
Ministério

Serviço Nacional das Alfândegas

Caixa de Segurança Social FAA
CSS FAA

Instituto Nacional
de Estatística

Serviço Integrado de 
Atendimento ao Cidadão

 Clientes | Clients  
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BCI
BANCO DE COMERCIO E INDÚSTRIA

SODIAM
Serviço Nacional das Alfândegas

Instituto de Relações 
Internacionais

Ministério da Ecónomia ENDIAMA

BCI
BANCO DE COMERCIO E INDÚSTRIA

SODIAM
Serviço Nacional das Alfândegas

Instituto de Relações 
Internacionais

Ministério da Ecónomia ENDIAMA

Clientes | Clients

Informática | Controlo&Segurança | Energia | Comunicação | 
Escritório      | Som & Imagem | Fotografia  Entretenimento I 
Livros & Manuais

A Shoptech torna o seu dia-a-dia mais simples e produtivo:

•Entrega ao Domicílio;
•Gestão de Encomendas;
•Laboratório Técnico Próprio;
•Fornecedor Multimarcas;
•Elevada Variedade e Qualidade de produtos;
•Disponibilidade imediata;
•Horário Alargado.

Com lojas em Luanda, Viana, Lobito, Malange e Sumbe, a Shoptech é uma empresa especializada na área da Tecnologia, 
Escritório e Ensino.
Fundada em 2004, tem como objectivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento sustentável de Angola.
Na Shoptech encontrará tudo o que você precisa.

With stores in Luanda, Viana, Lobito, Malanje and Sumbe, Shoptech is a company specialized in Technology, Office and Education.
Founded in 2004, aims to contribute to the growth and sustainable development of Angola.
In Shoptech will find everything you need.

Computer | Control & Security | Energy | Communications |   
Office | Audio & TV | Photography | Entertainment | Books 
& Manuals

The Shoptech makes your day more simple and 
productive:

•Home Delivery;
•Order Management;
•Self Informatic Laboratory;
•Multibrand Supplier; 
• High Quality and Variety of Products; 
•Immediate availability; 
• Extended Hours.

SHOPTECH
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Com a experiência adquirida desde 
a sua fundação em 1991, a Medtech 
Divisão Médica dedica-se à importação e 
distribuição de medicamentos, bem como 
de consumíveis, material e equipamento 
hospitalar para empresas, farmácias, clínicas 
e hospitais. A distribuição é assegurada 
através da frota de distribuição própria 
que garante a entrega em todo o território 
Angolano.

Como importadora e distribuidora, a Medtech 
Divisão Médica garante que os produtos 
de saúde são provenientes da Indústria 
Farmacêutica credível e certificada, e que 
chegam às farmácias, empresas, clínicas e 
hospitais, nas condições adequadas. Para 
isso armazena os produtos nas condições 
especificadas e possui armazéns certificados de 
modo a aumentar a eficácia no processamento 
das encomendas. Utiliza os procedimentos 
mais actuais da distribuição farmacêutica de 
modo a garantir um serviço eficiente e de 
qualidade.

Localizada nas províncias de Luanda, Lobito, 
Malange e Sumbe, a Medtech Divisão Médica 
é uma empresa especializada na área de 
Medicamentos, Consumíveis, Equipamentos 
Hospitalares, Cosméticos, produtos para 
Bebé & Mamã, Homem e Higiene & Beleza.

Located in Luanda, Lobito, Malange 
e Sumbe, Medtech Divisão Médica is 
a company specialized in Medicines, 
Hospital Equipment’s and Consumables, 
Cosmetic, Baby, Women, Man, Health and 
Beauty Products.

With the experience gained since its 
founding in 1991, Medtech Divisão 
Médica dedicates to the importation and 
distribution of medicines, consumables, 
hospital equipment to companies, 
pharmacies, clinics and hospitals. 
Distribution is ensured through its own 
distribution fleet that ensures delivery 
throughout all Angolan territory.

As an importer and distributor, Medtech 
Divisão Médica ensures that health 
products come from reliable and certified 
Pharmaceutical Industry, and are delivered 
to pharmacies, companies, clinics and 
hospitals under appropriate conditions. 
For that, the products are stored in the 
specified storage conditions in certificated 
warehouses in order to increase the 
efficiency in orders processing. Applies the 
latest procedures of the pharmaceutical 
distribution to ensure the efficiency and 
quality of service.

MEDTECH
DIVISÃO MÉDICA

Clientes | Clients

9Apresentação Institucional



10

11
Grupo MEDTECH

Apresentação Institucional

Fundada em 1991, a Farmácia Qualidade presta um serviço à população, 
distinguindo-se na competência técnica dos seus profissionais, diversidade 
e versatilidade dos produtos e serviços que coloca à disposição. 

A prioridade foi e será a saúde dos seus utentes e nesse sentido, encontrará 
na Farmácia Qualidade um farmacêutico sempre disponível, para melhor 
o aconselhar sobre a medicação, forma de utilização e cuidados a ter, bem 
como todo o tipo de assuntos relativos à área da saúde e bem-estar.

Localizadas em Luanda, Viana, Lobito, Malange e Sumbe, as Farmácias Qualidade tem à disposição dos clientes uma vasta gama 
de Medicamentos, produtos para Mamã & Bebé, Face & Corpo, Higiene Pessoal, Cabelo, Suplementos, Beleza, Emagrecimento 
e Ortopedia.

Located in Luanda, Viana, Lobito, Malanje and Sumbe the Farmácia Qualidade have available to the customers a wide range of 
Medicines, Products for Mom & Baby, Face & Body, Personal Care, Hair, Supplements, Beauty, Slimming and Orthopedics.

Founded in 1991, the Farmácia Qualidade provides a service to population, 
distinguished in the expertise of their professionals, diversity and versatility 
of the products and services that provides. 

The priority has been and will be the health of their customers. In Farmácia 
Qualidade you will find a pharmacist always available 
to advise on the best medication, how to use, and help in all kinds of issues 
about health and wellness.

FARMÁCIA

QUALIDADE

LAURODERME
TM

LAURODERME
TM

Nossos 
Produtos

Our 
Products
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     Missão | Visão  

Missão

Mission

Visão

Vision 
Ocupar uma posição de liderança em soluções 
de Tecnologias de Informação e Saúde,  
sendo reconhecida no mercado como uma 
organização de Excelência, competitiva e 
inovadora.

Actuar no mercado nacional de venda de 
equipamentos e serviços de excelência nas áreas 
da Tecnologia e da Saúde, de forma eficiente, 
competitiva, inovadora e lucrativa, satisfazendo 
com qualidade as necessidades dos nossos 
clientes.

Operate in the national market in equipment 
and services sales, in the Technology and 
Health areas, in a competitive, innovative and 
profitable way, satisfying with high quality our 
customer’s needs.

Occupy a leading position in Information 
Technology and Health solutions, being 
recognized in the market as an competitive, 
innovative and reference organization.

Comercializar produtos e promover serviços 
de manutenção nas áreas de tecnologias de 
informação e médica com um elevado nível 
de qualidade para:

•  Garantir plena satisfação dos nossos clientes
atendendo às suas necessidades e 
expectativas;

• Cumprir requisitos contratuais e demais 
requisitos aplicáveis;

• Garantir a competência e motivação dos 
nossos funcionários;

• Actuar em parceria com fornecedores e 
demais partes interessadas;

•   Analisar criticamente o desempenho;

•  Conseguir a melhoria contínua do sistema 
de gestão de qualidade da Medtech;

Com a definição desta Visão, Missão e Política, 
o Grupo Medtech opera de forma eficiente, 
competitiva e inovadora, sempre com o intuito 
de satisfazer, com excelência, as necessidades 
e expectativas dos seus clientes, assim como 
permanecer uma empresa de referência com 
uma forte imagem no mercado.

Política de Qualidade

Política de qualidade

Sell products and promote maintenance 
services in the information technology and 
medical areas, with a high level of quality for:

• Ensure full satisfaction of our customers by 
meeting their needs and expectations;

• Fulfilling with contractual requirements;

• Ensure the competence and motivation of 
our employees;

• Work in partnership with suppliers and 
other stakeholders;

• Critically analyze the performance;

• Achieve continuous improvement of  Medtech 
quality management system;

With the definition of this Vision, Mission and 
Quality Policy, the Medtech Group operates 
in an efficient, competitive and innovative 
way, always aiming to satisfy with excellence 
the client’s needs and expectations and 
remain as a reference company, with a strong 
market image.

Quality Policy
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Responsabilidade Social

Social Responsibility

O que nos distingue

What distinguishes us
Ao longo dos anos, o Grupo Medtech tem 
assumido uma postura de conciliação 
entre desenvolvimento económico e 
responsabilidade social, suportada numa 
cultura de valores de ética, verdade, justiça 
e respeito por todos aqueles com quem 
interage. Nesse sentido, procura adoptar 
uma atitude participativa, cumprindo 
plenamente a sua responsabilidade perante 
clientes, colaboradores, fornecedores e meio 
envolvente.
A Responsabilidade Social do Grupo Medtech 
passa não só pela cooperação financeira 
ou fornecimento de bens para inúmeras 
causas e instituições de relevante interesse 
sociocultural, mas também pela formação 
contínua dos seus colaboradores.

Over the years, the Medtech Group has 
assumed a posture of conciliation between 
economic development and social 
responsibility, based on a culture of ethical 
values, truth, justice and respect for all with 
we interact. In this sense, Medtech seeks 
to adopt a participative approach, fulfilling 
the responsibility to customers, employees, 
suppliers and the environment.
The Social Responsibility of Medtech Group 
involves not only the financial cooperation or 
supply of goods to several causes and relevant 
interest sociocultural institutions, but also the 
continuous training of its employees.

A nossa actuação distingue-se pela relação 
próxima com os nossos clientes, que nos 
permite disponibilizar as melhores soluções 
nas áreas da Tecnologia e Saúde.
O Grupo Medtech é actualmente um dos 
principais protagonistas do mercado das 
Tecnologias de Informação (TI) e da Saúde 
com referências sólidas, demonstradas  em 
projectos de sucesso, quer na área do Governo 
quer no sector privado.
Mais de 22 anos de experiência e Know-How, 
a Certificação ISO 9001:2008 e Colaboradores 
qualificados e flexíveis permitem ao Grupo 
Medtech actuar para o objectivo principal: 
Satisfação do Cliente!

Our action is distinguished by a close 
relationship with the customers, allowing us 
to provide the best solutions the Technology 
and Health areas.
The Medtech Group is currently a major 
player in the market of Information 
Technology (IT) and Health, with solid 
references proven in succeed projects, in the 
Government and Private sector area.
More than 22 years of experience and know-
how, the ISO 9001:2008* and qualified and 
flexible employees allow the Medtech 
Group act with the main objective: Customer 
Satisfaction!

O que nos distingueResponsabilidade Social



www.medtech.co.ao

MALANJE  
Rua Comandante Dangeroux, 409 RC  

Zona Centro, Malanje
Tel.: (+244) 251 230 049

malanje@medtech-angola.com

LOBITO 
Av. da Independência n º 63/65, Restinga

Largo Albano Machado
Tel.: (+244) 272 226 300 | 272 226 301

lobito@medtech-angola.com

SUMBE 
Avenida dos Aliados, Zona 3, Sumbe

Kwanza Sul, Cx. Postal: 155
Tel./Fax: (+244) 236 230 840

sumbe@medtech-angola.com

LUANDA
Travessa Rei Katyavala nº 19/21 

Cx. Postal: 2160, Luanda 
Tel.: (+244) 222 444 439 | 222 440 375

medtech@medtech-angola.com


