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Dos bens alimentares às bebidas
espirituosas, a AveiTrading
assume a nobre missão de
exportar os melhores produtos
nacionais para o “mercado da
saudade”, assegurando que
jamais alguém se esqueça do
sabor a Portugal.

De Aveiro para o mundo, existe uma empresa que
desempenha, dia após dia, um trabalho de excelência
não apenas ao serviço do nosso país, mas também dos
portugueses que se espalham um pouco pelas longitudes
internacionais, assegurando que jamais lhes falte aquilo
que melhor caracteriza a nossa identidade lusa. Falamos
da AveiTrading – Exportação & Importação, Lda., uma
empresa familiar inaugurada de forma visionária por
António Pinto em 2003.
Fazendo jus ao seu nome, a AveiTrading dedica-se à
exportação de uma ampla gama de produtos alimentares
(como, por exemplo, azeites, artigos de charcutaria, conservas, queijos ou pescado) e bebidas leves (de águas
a chás, sem esquecer laticínios ou sumos), bem como
vinhos de diversas gamas ou bebidas espirituosas. Um
aspeto que distingue, todavia, o trabalho deste projeto
familiar é o facto de ser dada total primazia aos bens
produzidos em território nacional e às marcas que, efe-
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tivamente, melhor caracterizam o sabor e o ADN daquilo
que é genuinamente português.
Não deverá, nesse sentido, constituir surpresa que
saciar o chamado “mercado da saudade” seja o grande
objetivo de uma empresa que, mediante uma estratégica
visão de negócio, alcançou o patamar de 15 anos de
longevidade ao serviço de um Portugal que se estende
para além daquele que reside à beira-mar plantado.
Será, posto isto, em países como Suíça, Alemanha,
França, Canadá e Reino Unido (entre outros) que residirá
a grande fatia de clientes da AveiTrading.
Reconhecida por um trabalho marcado pelo incansável esforço em proporcionar os melhores produtos com
o selo nacional a quem sinta saudades das grandes
iguarias do seu país, a empresa que António Pinto tem
gerido com apoio do filho distingue-se ainda pela relação de proximidade estabelecida junto de cada cliente,
consubstanciada na flexibilidade e rapidez com que as
solicitações são atendidas, sempre mediante a melhor
relação qualidade-preço.
Linhas orientadoras como estas permitem, de resto,
que a AveiTrading possa celebrar 15 anos de árduo
labor na crescente companhia de quem não esquece o
serviço que a empresa familiar faz em nome de todos
os portugueses além-fronteiras. E agora que também a
presença da segunda geração se encontra devidamente
consolidada, reservam-se anos de novos desafios e vitórias para uma firma que promete levar – sempre com
o mesmo empenho e política de compromisso – o sabor
de Portugal a novos e velhos mundos.

