Origem

A empresa Beiropomar, Lda., iniciou a sua actividade no ano de 2000 sob a forma de
sociedade por quotas, fruto de um projecto empresarial que os 4 sócios que a representam,
pretendiam implementar de forma a colmatar as dificuldades de escoamento dos produtos por
si produzidos.

Todos os sócios fundadores possuiam uma grande experiência no sector, uma vez que desde
a sua tenra idade sempre estiveram ligados ao sector agrícola, especialmente o sócio Leonel
Gomes Barradas que produz maçã desde o ano de 1982, pelo que o caminho a seguir se
tornou muito mais fácil de percorrer.

Um dos maiores problemas que a empresa poderia encontrar era a falta de produto para
comercializar, quer por falta de quantidade ou qualidade, uma vez que se pretendia
implementar um forte compromisso de parceria e fidelidade ao longo de todo o ano com todos
os futuros clientes. Ora este aspecto, que para a grande maioria das empresas de
comercialização de frutas seria uma dificuldade e um ponto fraco, no nosso caso especifico
esta era a sua maior valia e ponto forte a seu favor, visto que na mesma data, os mesmos
sócios procederam à criação de uma empresa do mesmo grupo, a Soprobeira, Lda., dedicada
única e exclusivamente à produção agricola, em que todos os seus produtos seriam para
comercializar pela empresa, Beiropomar, Lda.. A Soprobeira, Lda. possuia já no seu começo
de actividade, ou seja no ano de 2000, uma vasta área de pomares de macieiras, o que
garantia já uma produção média anual a rondar as 800 toneladas, colhidas em cerca de 20 ha
de Pomares.

Desde então até aos dias de hoje, o crescimento e evolução de ambas as empresas tem sido
constante e de forma exponencial, traduzindo-se actualmente numa capacidade de produção
própria de maçã anual a rondar as 3.400 toneladas, produzidas em cerca de 85 ha de
pormares próprios.
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