
A Quintinha é uma empresa
que se dedica à comercializa-
ção de produtos de agricultu-
ra biológica (certificados),
desde os Legumes, a Frutas
de época, Mercearias, Car-
nes e Refeições (estas por
encomenda), produtos ven-
didos em Loja ou entregues
ao domicílio (em cabazes de
verga, madeira ou cartão,
com uma periodicidade se-
manal ou quinzenal).
Além destes produtos presta
também serviços de orga-
nização de eventos, jardina-
gem, realização de work-
shops e consultas de nutri-
ção.

A Quintinha surge no merca-
do, em Dezembro de 2000,
com um conceito de produtos
biológicos e qualidade superi-
or aos de agricultura conven-
cional, não só por não uti-
lizarem químicos para a sua
produção, mas também por
serem mais nutritivos e muito
mais saborosos, sendo assim
a base para uma alimentação
saudável e uma melhor saú-
de, procurando servir sempre
os seus clientes, com a me-
lhor relação preço/ qualidade.
A Quintinha sempre privilegi-
ou os produtos portugueses,

sendo este um ponto muito
importante, pelo contributo
para o desenvolvimento re-
gional sustentado, em activi-
dades que beneficiam o meio
ambiente. 
A Quintinha adoptou o mode-
lo de Franchising, para o seu
crescimento de negócio (sen-
do uma inovação dentro do
sector da agricultura biológi-
ca), ao considerar que os
seus 11 anos de conhecimen-
tos adquiridos neste sector de
actividade, são o garante,
para empreendedores com
os mesmos ideais, dinamis-
mo e alguma capacidade fi-
nanceira, poderem investir
numa actividade gratificante e
socialmente útil. 

Quintinha Aveiro
Em Aveiro, o projecto Quinti-
nha surge pela mão de Pedro
Pedrosa, enquanto empreen-
dedor, decidiu em Maio de
2010, ser o momento ideal,
para concretizar a ideia de
abrir um negócio próprio. A
decisão de investir não foi fá-
cil de tomar, por considerar o
momento complicado que
Portugal estava a atravessar.
Mas as oportunidades não fi-
cam disponíveis para sempre
e apesar de algumas preocu-

pações decidiu avançar, con-
cluindo, que este investimen-
to pode, à sua escala, ser um
exemplo e contributo para a
melhoria da situação que o
país atravessa.
Sendo que, o sector da agri-
cultura em Portugal tem sido
menosprezado ao longo dos
últimos anos, o que levou à
perda de capacidade produti-
va, e tendo influenciado em
muito a qualidade de vida de
todos os portugueses, a
aposta na agricultura biológi-
ca, a crescer em Portugal e
no Mundo, vem desta forma
responder positivamente aos
problemas que enfrentamos
nos dias de hoje. 
O facto de sempre ter estado
envolvido em actividades
agrícolas, através da família e
pela sua formação académi-
ca ser engenharia do ambien-
te, surgiu o interesse pela
agricultura biológica, o que foi
com naturalidade que se viu a
apostar num negócio desta
área e, em parceria com a
Quintinha.
Desta forma decidiu abrir, no
centro da cidade de Aveiro,
uma loja especializada no co-
mércio de Produtos Biológi-
cos e de entrega ao domicílio,
para quem não tiver disponi-

bilidade para se deslocar.
A Quintinha tem como objecti-
vo ser diferente na oferta que
já existe em Aveiro, por ser
Operador Biológico, tendo à
disposição todos os outros
produtos essenciais do dia a
dia, com uma relação próxi-
ma com os produtores que
fornecem a Quintinha, privile-
giando os produtos locais e
nacionais e a funcionar num
horário alargado para se ada-
ptar às necessidades das
pessoas.

A inauguração desta loja a-
contece hoje 11 de Dezem-
bro, após um mês de expe-
riência, tendo sido reunidas
todas as condições, para po-
der servir bem e disponibili-
zar, na Loja ou em casa, pro-
dutos de elevada qualidade, a
quem os procurar.
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Inaugura hoje, loja em Aveiro
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A Quintinha foi a primeira empresa a comercializar e entregar ao domicílio produtos de agricultura biológica na zona Norte de Portugal
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