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Objetivos, atividades e resultados esperados 

 

A EUROMEL, Lda. é uma pequena empresa, juridicamente constituída em 1989, a qual vem dar sequência à 

atividade apícola, iniciada na família e que remonta num passado mais recente aos anos 70. Está localizada 

em Penamacor, junto à Reserva Natural da Serra da Malcata, aproveitando o seu isolamento de fontes de 

poluição e a riqueza em flores silvestres: urzes e rosmaninho, das quais as abelhas extraem mel de 

qualidade. Atualmente, a empresa detém mais de 1000 colmeias, sendo que a sua atividade abrange as 

CAEs 01491 - Apicultura e 10393-Fabricação de Doces, Compotas, Geleias e Marmelada, estando 

implementado o sistema HACCP de segurança alimentar. Todos os produtos da área apícola são 

comercializados com a marca própria Serramel, registada em Portugal desde 1989 e os doces e compotas 

são comercializados com a marca registada em 2008, BeirabagaFruits of Portugal. Em 2014 e 2015 a 

empresa lançou no mercado novos produtos, associados à produção de vários tipos de granolas. A empresa 

atua diretamente no mercado B2B, a nível interno e internacional, apresentando em 2014, um volume de 

exportações da ordem dos 411 mil euros (26% do seu volume de negócios em 2014) com uma diversidade 

de clientes e mercados tanto europeus, como norte-americanos, asiáticos e africanos de expressão 

portuguesa. A empresa, com este projeto de investimento no âmbito do SI-Qualificação, pretende realizar 

um conjunto de investimentos em domínios imateriais, em particular ao nível da Qualidade, tendo em vista 

dar resposta a insuficiências nas áreas críticas do negócio, das quais se salienta, a implementação de 



 

sistemas de gestão da qualidade e segurança alimentar, segundo as normas NP EN ISO 9001:2015 e NP EN 

ISO 22000:2005, envolvendo também a rotulagem dos produtos, assim como a contratação de um quadro 

superior para a Qualidade. Estas ações irão potenciar o incremento da competitividade, flexibilidade e 

capacidade de resposta da empresa ao mercado global. 


