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A Farmadeira – Farmacêuticos da Madeira, Lda, e a Plural – Cooperativa
Farmacêutica, Crl, constituíram uma empresa comum, a FARMADEIRA BY
PLURAL, LDA, destinada à comercialização por grosso de medicamentos e
outros produtos de venda em Farmácia.
Estamos convictos que a FARMADEIRA BY PLURAL será imbuída do mesmo
espírito e do mesmo DNA das suas participadas, a Farmadeira e Plural, pois
tendo ambas origem nas Farmácias, ela só pode continuar a defender o seu
património genético: as Farmácias.
A FARMADEIRA BY PLURAL irá desenvolver a sua atividade na Região
Autónoma da Madeira na qualidade de empresa de distribuição grossista full
liner, disponibilizando assim todo o portfólio existente no mercado farmacêutico
nacional.
Muito melhor que dizer, é fazer, e com esta nova empresa damos mais um
exemplo da importância de passarmos das palavras aos atos e de que a defesa
intransigente da Farmácia dita independente, tal como a hoje conhecemos, faz
cada vez mais todo o sentido.
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A Farmadeira é, há 56 anos na Região Autónoma da Madeira, um exemplo de cooperativismo no Arquipélago da Madeira.
Criada num momento da história da ilha da Madeira (1962) onde o acesso ao medicamento era muito difícil, para não dizer
nalguns casos, uma miragem, a Farmadeira nasce de uma enorme vontade cooperativa de um grupo de Farmacêuticos que
com o seu querer, dedicação e união, construíram de forma sustentada, aquela que é hoje, a única empresa cooperativa na área
do medicamento na Região Autónoma da Madeira.
Pese o facto de nem todos os sócios fundadores estarem entre nós, o seu legado e espírito associativo farmacêutico, continuam
bem vivos nas novas gerações, e tudo faremos para que assim se mantenham no tempo e nos nossos valores como cooperativa.
Após a transferência de instalações para o Complexo Industrial das Eiras (dezembro de 2016), foram criadas condições efetivas
para fornecer aos nossos clientes e associados uma mais vasta panóplia de produtos e serviços.

O passado e o presente da Plural falam por si. São 44 anos em que a sua história se confunde com a das Farmácias em
Portugal, tal é a relação de cumplicidade entre elas. A Plural é uma empresa que juridicamente foi constituída na forma de
Cooperativa e logo isso confere-lhe um estatuto muito próprio e singular, é que os seus Cooperadores são simultaneamente
donos e clientes. O que significa que as suas grandes decisões e opções estratégicas foram sempre levadas à aprovação dos
Cooperadores em Assembleia Geral.
Numa outra perspetiva a Plural tem conseguido, com êxito, efetuar um percurso de crescimento sustentado ao criar valor
de ano para ano, e com consistência económica, tem feito os investimentos que considera necessários para se tornar numa
referência do setor. É, pois, com orgulho que a Plural se afirma como um exemplo de sucesso no setor cooperativo e uma
referência no circuito da cadeia do medicamento em Portugal.
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MISSÃO
FUNCHAL

A nossa missão é aprovisionar, armazenar e distribuir medicamentos às
Farmácias Comunitárias existentes na Região Autónoma da Madeira,

nas melhores e mais adequadas condições, de acordo com as Boas
Práticas de Distribuição, e no mais curto espaço de tempo.

MORADA

Complexo Industrial das Eiras
Impasse da Rua da Igreja, 24
9125-132 Caniço - Portugal

E, à semelhança das suas participadas, a nossa MISSÃO será
também a de contribuir para o acesso ao medicamento por parte
de quem dele necessita, cumprindo assim a sua função de empresa
privada, mas prestadora de um serviço público de saúde.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Latitude: 32° 39’ 38.870” N
Longitude: 16° 51’ 26.548” W

CONTACTOS

Tel: 291 750 040
Fax: 291 751 165
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6 / Serviços e Ferramentas

ÁREA RESERVADA

B2B

ferramentas de apoio à farmácia

serviço de comunicação e encomenda

O serviço B2B é uma ferramenta essencial às Farmácias permitindo comunicar
de forma mais eficiente e rápida,
respondendo às necessidades do seu dia-a-dia.

No Acesso Reservado do site da Farmadeira by Plural, disponibilizamos um
conjunto de ferramentas que aproximam e oferecem informação e acesso a
funcionalidades que beneficiam os seus utilizadores nas diversas necessidades.

Encomendas
Gestão de stock de
grupo
Consulta de preços

Consulta financeira
Saldo financeiro
Condições comerciais

Documentos
Emissão 2ª Via
Fatura / Resumo

Informação dos dados
Gestão e atualização
de dados

Distribuição
Horários e rotas
Gestão de dias de
serviço

Reclamações
Consulta da resolução
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Campanhas ativas

Receção automática
de encomendas

Serviço de encomenda
instantânea

Stock de segurança

Consulta de
informação de
produto

Campanhas
informativas
Tabela bónus/
descontos

Consulta de
documentos

Consulta de estado de
encomenda
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SERVIÇOS

VIA VERDE DO MEDICAMENTO

serviço de atendimento e apoio

via de pedido especial

A Via Verde do Medicamento resulta de uma iniciativa do Infarmed, com a participação de todos os agentes do circuito.

Serviços Administrativos

Serviços de Armazém

Este serviço pretende garantir o acesso a medicamentos que apresentam uma disponibilidade reduzida assegurando assim, aos
doentes, estes medicamentos através de uma receita médica válida.

APOIO AO CLIENTE

DIAS ÚTEIS 09H00 - 19H00
SÁBADO 09H00 - 13H00

DIAS ÚTEIS

09H00 - 13H00 / 15H00 - 19H00

apoio.cliente@farmadeirabyplural.pt

STOCK S.O.S.
via de pedido especial

Com o Canal SOS, asseguramos o acesso a medicamentos rateados a qualquer utente de acordo com stock disponibilizado pelo
laboratório.

PARCERIAS SIM

A Farmadeira by Plural garante a comunicação entre a Farmácia e a Indústria Farmacêutica, permitindo o abastecimento rápido e
eficaz destes medicamentos que o Laboratório fornece para o STOCK S.O.S. no prazo máximo de 48 horas.

descontos automáticos

As Parcerias SIM (Serviços Inteligentes Multipharma), permitem à Farmácia ter
acesso aos descontos que negociou previamente com o laboratório.

VALORMED

A Farmácia consegue obter de uma forma rápida, simples e eficaz uma
monitorização e acompanhamento personalizado dos seus objetivos. A
informação é disponibilizada no site, na sua área reservada e no relatório enviado
semanalmente para o email da Farmácia.
21 LABORATÓRIOS
EM PARCERIA
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ACOMPANHAMENTO DOS
OBJETIVOS

cuidar do ambiente

Sistema cómodo e seguro para recolha de embalagens vazias e medicamentos fora de uso.
RELATÓRIOS
AUTOMÁTICOS

Uma vez cheios, os contentores são selados e recolhidos pela Farmadeira by Plural que os transporta para as suas instalações e os
retêm em contentores estanques que depois serão transportados para um Centro de Triagem.
O pedido dos contentores pode ser feito através do site da Farmadeira by Plural ou no seu pedido.
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