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Somos uma equipa altamente qualificada e motivada em dar resposta às expectativas e sastifação dos nossos
clientes mediante a melhoria constante da nossa competitividade, oferecendo serviços e produtos com
elevados padrões de qualidade, preços competitivos e um excelente serviço pós-venda.
Luís Manuel Madureira Afonso
We are a highly qualified team motivated to meet and satisfy our customers expectations, by constantly improving
our competitiveness, offering high quality standards services and products, competitive prices and excellent
after-sales service.
Luís Manuel Madureira Afonso

Equipa
Team

SOBRE NÓS
ABOUT US
A NOVAVET é uma empresa portuguesa que foi fundada em 1986, estando
localizada em Bragança, tendo a sua plataforma logística em Braga a partir
da qual operamos para todo o território nacional, ilhas e PALOPS.
NOVAVET is a Portuguese company founded in 1986, located in Bragança,
withlogistics platform in Braga from which we operate for all the national
territory, islands and PALOPs.
PLATAFORMA LOGÍSTICA
LOGISTICS CENTER
SEDE // ESCRITÓRIOS
HEADQUARTERS // OFFICES

A NOVAVET atua na promoção, representação e distribuição
de produtos, nas seguintes áreas de negócio:
NOVAVET acts in the products promotion, representation and distribution in the
following business areas:

Pharma (medicamentos e produtos de saúde de uso humano);
Pharma (medicines and health products for human use);
Pharma vet (medicamentos, vacinas e produtos veterinários);
Pharma vet (veterinary medicines, vaccines and products);
Tech (equipamentos médico-cirúrgicos e diagnóstico, reagentes e consumíveis);
Tech (medical surgical and diagnostic equipment, reagents and consumables);
Agro (fitofármacos, sementes, corretores minerais e equipamentos agropecuários);
Agro (phytopharmaceuticals, seeds, mineral brokers and agricultural equipment);
Clean (higiene, desinfeção e segurança alimentar).
Clean (hygiene, disinfection and food safety).
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apoio cliente: +351 273 381 582
customer support: +351 273 381 582

INFRAESTRUTURAS
INFRASTRUCTURES

1.000 m2 de armazenamento com temperaturas controladas (+2ºC a +8ºC ⁄ ⁄ +8ºC a
+15ºC ⁄ ⁄ +15ºC a +25ºC)
1000 m2 storage at controlled temperatures (+2ºC to +8ºC // +8ºC to +15ºC // +15ºC to
+25ºC)
Capacidade de stock de mais de 30.000 referências
Stock capacity of more than 30.000 products
Gestão de stocks por lote / validade
Inventory management by lot / expiration date
Rastreabilidade completa de produtos
Full product traceability
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apoio cliente: +351 273 381 582
customer support: +351 273 381 582

NÓS E O MUNDO
WE AND THE WORLD

As nossas relações privilegiadas com os países africanos de
língua oficial portuguesa ( PALOPS ) fazem da Novavet um dos
fornecedores de referência nas suas várias áreas de negócio.
A nossa eficiência logística permite-nos expedir encomendas
com eficácia e eficiência para os países africanos onde operamos:
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e S. Tomé e
Príncipe. Para o mercado nacional a nossa performance de
entregas é de menos de 12h.

o parceiro certo.
Our privileged relations with the Portuguese-speaking African
countries (PALOPs) make Novavet one of the leading suppliers in its
business areas. Our logistical capacity allows us to expedite orders
with efficiency and effectiveness for the following African countries:
Angola, Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique and Sao Tome
and Principe. For the national market our delivery performance is
less than 12h.

the right partner.
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DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA USO HUMANO
DISTRIBUTION OF MEDICINES FOR
HUMAN USE
apoio cliente: +351 273 381 582
customer support: +351 273 381 582

Para proporcionar aos nossos clientes uma oferta alargada de soluções na área da
saúde humana dispomos dos seguintes produtos:
In order to provide our customers with a wide range of human health solutions, we have the
following products:
Medicamentos / medicamentos de uso exclusivo hospitalar
Medicines / medicines for hospital use only
Produtos de saúde
Health Products
Vacinas
Vaccines
Dermo-cosmética
Dermo-cosmetic
Nutrição
Nutrition
Puericultura
Childcare

o parceiro certo.
the right partner.
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DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA USO VETERINÁRIO
DISTRIBUTION OF MEDICINES FOR
VETERINARY USE
apoio cliente: +351 273 381 582
customer support: +351 273 381 582

Com uma vasta experiência neste setor de atividade, a Novavet coloca à disposição dos seus
clientes produtos, serviços e soluções para todas as espécies animais:
Novavet, with extensive experience in this sector, offers its customers products, services and solutions
for all animal species:
Medicamentos, vacinas, produtos de uso veterinário, equipamento diverso,
testes de diagonóstico e consumíveis;
Medicines, vaccines, veterinary products, miscellaneous equipment, diagnostic tests
and medical supplies;
Corretores minerais e vitamínicos (blocos minerais, granulados, etc.);
Mineral and vitamin brokers (mineral blocks, granules, etc.);
Pré-misturas medicamentosas;
Medicinal premixes;
Ração e alimentos compostos para todas as espécies animais;
Feed and compound feed for all animal species;
Desinfetantes, biocidas e detergentes para instalações pecuários;
Disinfectants, biocides and detergents for livestock facilities;
Linha “pets” - suplementos alimentares // produtos dermatológicos //
shampoos // acessórios para cães e gatos (coleiras, trelas, peitorais, casotas, etc.)
// máquinas de tosquia e acessórios (tesouras e lâminas);
Line "pets" - food supplements // dermatological products // shampoos // accessories
for dogs and cats (collars, leashes, kennels, etc.) // shearing machines and accessories
(scissors and blades);
Alimentos para cães e gatos.
Food for dogs and cats.

o parceiro certo.
the right partner.
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DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES,
MÉDICO-CIRÚRGICOS E DIAGONÓSTICO
DISTRIBUTION OF HOSPITAL, MEDICAL,
SURGICAL
AND DIAGNOSTIC EQUIPMENT
apoio cliente: +351 273 381 582
customer support: +351 273 381 582

Para servir os nossos clientes com total abrangência e eficácia dispomos de uma vasta gama de
equipamentos na área humana e veterinária:
To serve our customers with full scope and effectiveness we have a wide range of equipment in the human
and veterinary field:
Equipamentos médico-cirúrgico e de diagnóstico
Medical-surgical and diagnostic equipment
Mobiliário hospitalar
Hospital furniture
Reagentes de laboratório
Laboratory reagents
Dispositivos médicos
Medical devices
Consumíveis (gastáveis)
Medical supplies
Vestuário de proteção
Protective clothing

o parceiro certo.
the right partner.
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DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
FITOFARMACÊUTICOS,
SEMENTES E FERTILIZANTES
DISTRIBUTION OF
PHYTOPHARMACEUTICAL PRODUCTS,
SEEDS AND FERTILIZERS

apoio cliente: +351 273 381 582
customer support: +351 273 381 582

Propomos aos nossos clientes soluções abrangentes nas várias atividades da sua exploração
agro-pecuária:
We offer our clients embracing solutions in agricultural exploration activities:

Produtos fito-farmacêuticos: fungicidas, inseticidas, herbicidas, acaricidas,
moluscicidas, rodenticidas;
Phytopharmaceutical products: fungicides, insecticides, herbicides, acaricides,
molluscicides, rodenticides;
Toda a gama de equipamentos para aplicação de produtos fito-farmacêuticos;
Equipment for the application of plant protection products;
Fertilizantes e adubos;
Fertilizers and manure;
Sementes e plantas;
Seeds and plants;
Equipamentos agrícolas e pecuários;
Agricultural and livestock equipment;
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the right partner.
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PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA,
DESINFEÇÃO E DESINFESTAÇÃO
HYGIENE AND CLEANING PRODUCTS,
DISINFECTION AND DISINFESTATION

apoio cliente: +351 273 381 582
customer support: +351 273 381 582

A Novavet fornece uma resposta credível na área de segurança e higiene alimentar marcada pelo
profissionalismo e rigor disponibilizando:
Novavet provides reliable solutions in food safety and hygiene, with professionalism and rigor, offering:
Serviços de desinfeção e controlo de pragas, sistema de controlo de pragas, inseticidas e raticidas;
Disinfection and pest control services, pest control system, insecticides and rodenticides;
Produtos de higiene e limpezas industriais para a restauração, lares, lavandarias, explorações
pecuárias, etc.;
Hygiene and industrial cleaning products for restoration, nursing homes, laundries, livestock farms, etc.;
Doseadores e dispensadores de papel;
Batchers and dispensers of paper;
Acessórios de limpeza diversos;
Various cleaning accessories;
Vestuários de trabalho e proteção;
Work clothes and protection;
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the right partner.
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SEDE // ESCRITÓRIOS
HEADQUARTERS // OFFICES

PLATAFORMA LOGÍSTICA
LOGISTICS CENTER

Rua do Loreto N. 36 ABC
5300-189 Bragança
novavet@novavet.pt

Parque Industrial Cerdeirinhas 19
4850-422 Tabuaças, Vieira do Minho

apoio cliente: +351 273 381 582
customer support: +351 273 381 582

