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Colaboramos com os nossos clientes na utilização eficiente de recursos.  

Promovemos a qualidade e a excelência do desempenho das empresas. 

 

 
 
Quem Somos 

 

A Nutrinova – Nutrição Animal, SA assume-se como um projeto independente no Setor da Produção Animal.  

A Nutrinova foi constituída em Novembro de 2011 e iniciou a sua atividade comercial em Janeiro de 2012. A 

empresa está sediada na Zona Industrial de Vilar de Besteiros, concelho de Tondela e tem por Objeto Social - “A 

produção e comercialização de pré-misturas e alimentos para animais, investigação e desenvolvimento nutricional, 

prestação de serviços relacionados com nutrição e bem-estar animal, comércio de matérias-primas 

complementares, importação e exportação”. 

Desde a sua formação a empresa tem crescido de forma constante e sustentável. Todos os investimentos 

efectuados têm em vista a venda de mais e melhores produtos, assim como a prestação de serviços mais eficientes 

que de algum modo acrescentem valor ás empresas clientes. 

A atividade da Nutrinova desenvolve-se numa cooperação muito estreita e próxima com os seus clientes, no 

sentido da resolução rápida dos seus problemas e apresentação de soluções para a melhoria dos seus sistemas 

produtivos. 

A Nutrinova conta com a colaboração de um grupo de técnicos com reconhecido know-how na área da 

nutrição e uma longa experiência em sanidade animal e maneio de explorações. 

É uma empresa voltada para o futuro. Nesse sentido, mantém ligações estreitas com as áreas de investigação 

nutricional, experimentação e inovação. 
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O Que Oferecemos 

A Nutrinova produz prémisturas e alimentos complementares para todas as espécies animais, para todas as 

fases de desenvolvimento e produção e ajustadas às necessidades de cada exploração. 

A Nutrinova disponibiliza um serviço integrado aos seus clientes. Este serviço de apoio tem por base o controlo 

analítico de matérias-primas e de alimentos para animais, a avaliação do estado sanitário dos animais e das 

explorações, o estudo dos processos de maneio e gestão e serviços de formulação. 

O Laboratório da Nutrinova dispõe de tecnologia que, aliada a uma equipa multidisciplinar, responde às 

necessidades de controlo analítico dos clientes fornecendo resultados rigorosos e rápidos. Os serviços analíticos 

incluem ensaios físico-químicos, toxicológicos, sorológicos e microbiológicos e suportam a atividade diária dos 

nossos técnico-comerciais. 

 

Presença no Mercado 

A Nutrinova tem uma posição bem definida no mercado Português e trabalha com empresas de referência nas 

diversas áreas de produção.  

A Nutrinova também exporta produtos e tecnologia para Angola, Cabo Verde, Guiné e Moçambique .  
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