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CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

A PRISMA – Indústria e Saúde, Lda. (anteriormente Prisma –Prestação de Serviços, Lda.) 
foi fundada em Janeiro de 2008 por uma equipe de profissionais com ampla experiência 
na área de fornecimento de material médico e hospitalar, em consequência dos desafios 
de mercado que obrigam a respostas prontas, organizadas e profissionais para a 
satisfação das necessidades de diversos sectores do Tecido Empresarial, Organizações 
Não-Governamentais e Entidades Estatais. 

Hoje, com o firme propósito de melhor servir os nossos clientes e as suas necessidades 
cada vez mais diversificadas e exigentes, a PRISMA está apetrechada com os meios 
Humanos, Técnicos e Logísticos adequados para corresponder aos novos e constantes 
desafios do mercado nacional e internacional.  

Fruto do nosso posicionamento, somos hoje Distribuidores Exclusivos ou Agentes para 
Moçambique, em parceria, de marcas de renome, tais como: 

 CAPP, Pipetas, Consumíveis e 
Equipamentos de Bancada 
(Alemanha) 

 CHEM-LAB, Reagentes e 
Consumíveis para Laboratórios 
(Bélgica) 

 COLE-PARMER, Equipamentos para 
Laboratórios, Acessórios, Bombas 
Peristálticas e Balanças (Reino 
Unido) 

 HIMEDIA LABORATORIES, 
Reagentes, Materiais e Consumíveis 
para Laboratórios, Indústria 
Veterinária, Análise de Solos e 
Fertilizantes e outros (Índia) 

 LESSA, Papéis de Registo e 
acessórios para ECG e 
Desfibriladores (Espanha) 

 MEDBONE BIOMATERIALS, Osso 
sintético para utilização humana e 
veterinária (Portugal) 

 NORMAX - FÁBRICA DE VIDROS 
CIENTÍFICOS, Materiais e 
Consumíveis de Vidraria para 
laboratórios (Portugal) 

 PENLON, Equipamentos de 
Anestesia, Monitorização, 
Oxigenoterapia e outros (Reino 
Unido) 

 ROSSMAX INTERNATIONAL, 
Monitores de Pressão Arterial, 
Esfigmomanómetros, 
Estetoscópios, Oxímetros, e outros 
equipamentos (Suíça) 

 seca, Sistemas Médicos de 
Medição e de Pesagem (Alemanha) 
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Com o intuito de servir as necessidades e expectativas dos nossos clientes, a PRISMA 
definiu a sua política de acordo com os seguintes parâmetros: 

 Fornecimento de material, 
consumíveis e equipamentos 
hospitalares e de laboratório; 

 Fornecimento de equipamentos e 
ferramentas para agropecuária; 

 Fornecimento de mobiliário 
escolar; 

 Fornecimento de equipamentos 
destinados ao apoio às populações 
em situações de emergência e 
vítimas de catástrofes naturais. 

Neste contexto proporcionamos permanentemente aos nossos colaboradores o 
enriquecimento dos seus conhecimentos e a formação pessoal e profissional. 

A PRISMA visa ser uma empresa de referência suportada pela sua carteira de clientes, 
nacionais e internacionais. 

São nossos valores prioritários: 

 Bem servir o cliente; 
 Seriedade e Honestidade nas 

relações; 

 Qualidade de Serviços e Produtos. 

 

Na área de Serviços à área da Saúde dispomos de: 

 Consumíveis Hospitalares; 
 Material descartável; 
 Produtos de higiene e limpeza; 
 Consumíveis para sutura, anestesia, 

aerossol, etc.; 
 Consumíveis de Laboratório e 

Reagentes; 
 Material de recolha para análises; 
 Testes Rápidos de diagnóstico; 
 Contentores de recolha para 

incineração; 

 Testes para despistagem de álcool e 
drogas; 

 Produtos químicos para purificação 
de água; 

 Equipamentos Hospitalares; 
 Equipamentos de Laboratório; 
 Equipamentos de diagnóstico; 
 Equipamentos médico-cirúrgicos; 
 Equipamentos de esterilização; 
 Mobiliário e Iluminação; 
 Equipamentos de cozinha e 

lavandaria. 

Na área da Agropecuária, atendemos pedidos de: 

 Material, equipamentos e consumíveis de laboratório; 
 Equipamentos, máquinas e acessórios agrícolas; 
 Reagentes. 
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Também na área de Educação, dispomos de: 

 Material e mobiliário escolar para Escolas e Internatos. 

Para atender a casos de Emergência Humanitária e Catástrofes Naturais, fornecemos: 

 Kits de emergência, primeiros-socorros, alojamento, higiene e salubridade. 

Em todas estas áreas, asseguramos: 

 Assistência Técnica de Equipamentos; 
 Montagem e Instalação de equipamentos; 
 Controle de Qualidade. 

Os nossos fornecedores são escolhidos muito criteriosamente e têm origem em países 
de referência nas respectivas áreas, com principal destaque para a Ciência e a 
Investigação. 

Na Europa: 

 Alemanha, 
 Áustria, 
 Bélgica, 
 Dinamarca, 
 Espanha, 
 Finlândia, 

 Irlanda, 
 Itália, 
 Portugal, 
 Reino Unido, 
 Suécia, 
 Suíça. 

Na América: 

 Brasil, 
 Canadá, 
 Estados Unidos da América. 

Em África: 

 África do Sul, 
 Moçambique, 
 Quénia. 

Na Ásia: 

 China, 
 Coreia do Sul, 
 Índia, 

 Japão, 
 Taiwan.
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A Direcção da Prisma – Indústria e Saúde, Lda. assume a aposta na formação 
profissional e técnica permanente das nossas equipes e no desenvolvimento de 
métodos de organização orientados para uma evolução e melhoria contínua, que 
permitam satisfazer as necessidades dos nossos clientes. 

Estamos inscritos como fornecedores do Estado Moçambicano na UFSA (Unidade 
Funcional de Supervisão das Aquisições). 

 

 

 

 

A Direcção da Prisma, 

Ana Isabel Garcia 
Directora-Geral 

 

 


