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Farminveste e Tecnimede comercializam Curaprox
Farmácias promovem saúde oral
Os grupos Farminveste e Tecnimede criaram a Servestec para comercializar produtos de
saúde oral. As farmácias vão ter higienistas orais para apoio e aconselhamento aos
utentes, um serviço exclusivo à marca Curaprox. A parceria abrange todo o território
nacional.
«O nosso objectivo é promover a utilização correcta dos produtos de saúde oral», afirma
Pedro Ferreira. O director-geral das Farmácias Portuguesas sublinha a importância da
parceria no apoio ao papel do farmacêutico na promoção da saúde oral da população
em complemento ao trabalho realizado pelos restantes profissionais de saúde oral em
Portugal.
A Servestec vai comercializar nas farmácias portuguesas a marca suíça Curaprox,
especialista em saúde oral.
Farminveste
A Farminveste é uma empresa gestora de participações sociais da Associação Nacional das
Farmácias. As empresas participadas da Farminveste desenvolvem actividade em áreas do
negócio das farmácias, distribuição farmacêutica, sistemas de informação, prestação de
cuidados de saúde, inteligência de mercado, imobiliário e outros serviços. Para isso, cria serviços
e produtos, autonomamente ou em parceria. O objectivo é desenvolver o negócio da farmácia
com uma rentabilidade mais elevada e a um preço mais atractivo para o consumidor.
Grupo Tecnimede
O Grupo Tecnimede é constituído por empresas farmacêuticas com capital privado e 100%
português. Iniciou actividade em 1980 e abrange todo o ciclo de vida do medicamento para uso
humano — desenvolvimento, produção, promoção e comercialização. A actividade comercial do
Grupo Tecnimede assenta em três linhas comerciais em Portugal. Tem presença directa em
Espanha, Itália, Marrocos, Colômbia e Brasil. Promove parcerias locais em mais de 40 países para
onde exporta: União Europeia, África, América do Sul, América do Norte, Ásia e Médio Oriente.
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