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A ProPomar, Lda. é uma empresa que 
instala pomares e sistemas de proteção 
às culturas, nomeadamente coberturas 
anti-granizo, de sombra, anti-vento, anti-
-insecto e anti-chuva.
A sua sede original é em Guimarães, mas 
tem agora delegação a partir de Torres 
Novas também, e devido ao facto de 
também ser produtora de kiwis, é nesta 
cultura que mais se tem destacado. Ape-
sar disso opera também em outros secto-
res, como limão, mirtilo, maçã, cereja, vi-
nha, etc, e, portanto, em todo o território 
nacional e também na Galiza/Espanha.
A ProPomar instala pomares há apro-
ximadamente 10 anos, e em 2017 esta-
beleceu parceria com a multinacional 
Valente SRL/Valente Pali, que é uma em-
presa italiana, líder mundial no sector de 
sistemas de proteção às culturas e solu-
ções agrícolas. 
A ProPomar tem como objetivo prestar 
um serviço de qualidade ao cliente, utili-
zando os melhores materiais disponíveis 
para cada sistema em particular, permi-
tindo que o cliente otimize o potencial 
dos seus terrenos e tenha sucesso na sua 
atividade frutícola.
Também apoia na instalação de sistemas 
de rega, o que se concretiza, quando 
desejo do cliente, na elaboração de pro-
postas “chave-na-mão”.
Para além da instalação dos sistemas, a 
ProPomar apoia os seus clientes em to-
das as etapas, nomeadamente na pres-
tação de serviços em podas, colheitas e 
apoio nas mais diversas atividades ine-
rentes à fruticultura.
Como não podia deixar de ser, a ProPo-
mar apoia os seus clientes na realização 
de análises ao solo, e recomenda sempre 
o NUTRIMAIS como o produto mais indi-
cado para a correção do nível de matéria 
orgânica no solo.
O NUTRIMAIS é um produto de qualida-
de e é uma referência em qualquer dos 
sectores da fruticultura.
Os excelentes resultados que a ProPo-
mar tem nos seus pomares e nos po-

mares dos seus clientes deve-se a uma 
diversidade de fatores, dos quais o 

NUTRIMAIS faz parte, por potenciar os 
recursos disponíveis para as plantas. 

NUTRIMAIS E PROPOMAR:
POMARES QUE DÃO FRUTOS!


