Dossiê Empresarial I Fórum INTREPIDA plus
dias 21 e 22 de outubro de 2020 - Sevilha.
Agricultura, alimentos e experiências culinárias
Caprichos del Guadalquivir
Setor: agricultura e alimentação artesanal
Zona: Palma del Rio, Córdoba, Andaluzia,
Contacto: Inma Martínez
info@caprichosdelguadalquivir.com
+34 686451438
www.caprichosdelguadalquivir.com/
@caprichosdelguadalquivir

Compotas artesanais de diferentes tipos de laranjas

UMAI Gourmet
Setor: produtos gourmet
Zona: Almeria, Andaluzia Espanha
Contacto: Beatriz Lara Garcia
malpa_pozo@hotmail.com +34645669761
https://umaigourmet.es/
@ umai.gourmet
https://www.facebook.com/umaigourmet/
Reinterpreta e recuperara as tradições
culinárias próprias do Mediterrâneo. Produtos
gourmet como patês desidratados.
'transformamos o comum em extraordinário'

Bodegas y Viñedos Garay
Setor: vinhos e experiências gastronómicas
Zona: La Palma del Condado, Huelva. Espanha
Contacto: Ana González e Almudena Belizón
ana@bodegasgaray.com

https://www.bodegasgaray.com/
Deliciosos vinhos procedentes de vinhas próprias que
são caracterizadas por serem de agricultura ecológica e regeneradora. Pertencem à
Associação Inkordia Wines, agrupamento de artesãos do vinho

https://www.facebook.com/bodegasgaray https://www.instagram.com/bodegasgaray/
https://twitter.com/bodegasgaray
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Las delicias del palacio del Dean
Setor: Comida Artesanal de Qualidade
Zona: Sevilha, Andaluzia Espanha
Contacto: Natalia Del Águila García
+34 633 633 158
lasdeliciasdelpalaciodeldean@gmail.com
https://lasdeliciasdelpalaciodeldean.com/
@deliciasdelpalaciodeldean
Compotas e conservas 100% Naturais e Artesanais,
de produção própria. Fabricado na Serra de Gata.

Weisshorn Distillery
Setor: bebidas exclusivas
Zona: Sanlucar de Barrameda, Cádiz. Andaluzia, Espanha.
Contacto: Maria Eugenia
mariaeugenia@weisshorn.es
@weisshorndestillery
https://weisshorn.es/

Bebidas espirituosas exclusivas, com destaque para o gin em diferentes
variedades. Organização de catas, emparelhamentos e degustações.

Quesos Doñana
Setor: alimentação
Zona: Bonares. Huelva, Andaluzia,
Espanha
Contacto: Ana Rocío Lepe Lagares
+34 615 58 57 97
ana@quesosdonana.es
quesosdonana.es/
https://www.facebook.com/QuesosDonana
@quesos_donana
Empresa familiar dedicada à produção de
queijos artesanais. Dedicados inicialmente à pastorícia, desde 2005 que recuperam
antigas receitas tradicionais andaluzas para transformar o leite de cabra em deliciosos
queijos artesanais, segundo técnicas e receitas ligadas ao meio rural andaluz.
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Courela do Zambujeiro
Sector: Agricultura e turismo rural
Zona: Redonda - Évora, Alentejo
Contacto: Eduarda Tavares
+351 266 999 096
FORO\\2020\\IV FORO
EVORA\\DOSSIER EMPRESÁRIAS\\DOSSIER
FINAL\\+351 266 999 096
geral@coureladozambujeiro.com
@coureladozambujeiro
https://www.coureladozambujeiro.pt/a-courela/
A família da Eduarda dedica-se há mais de 100 anos à produção deprodução de
azeitonas em salmoura, mel, mel rosmaninho e sabão de azeite e argila branca e chás,
vinagres e azeite, desenvolvendo a agricultura orgânica num ambiente Natural
Protegido.

Montes de Paladares, Lda.
Setor: Produtos doces e salgados sem glúten.
Zona: Montemor-o-Novo. Alentejo Portugal
Margarida Gouveia e Raquel Lourenço
+351 93937901534 / +351 939857695
Deliciosos produtos doces e salgados confecionados com as matérias-primas mais
originais e saborosas de Portugal, como a alfarroba. Disponíveis em lojas especializadas
como a Go Natural Lisboa. @montesdepaladares
margarida.gouveia@montesdepaladares.com
https://www.facebook.com/MontesDePaladares/
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Gestão emocional e equilíbrio

Setor: gestão emocional
Zona: Huelva, Andaluzia Espanha
Contacto: Marta Martin Gómez
+34 619 48 14 12 #evoluzionasocial
evolziona.social@gmail.com
https://www.eismethods.com/
www.martamartingomez.es
Gerar bem-estar nas pessoas no seu ambiente social e de
trabalho. Mindfulness.

FuenteSana
Setor: cuidados e atenção da mente e do
corpo
Zona: Málaga, Andaluzia Espanha
Contacto: Naima Fuentes.
naima.fuentes@gmail.com
+34 686 345 855
@fuentesanabynaimafuentes
Facilito e acompanho pessoas no processo
até um bem-estar integral, fazendo uso de
uma ampla experiência numa metodologia própria baseada em Mindfulness - atenção
plena, coaching, programação neuro linguística, entre outras formações. ~ Pensar ~
Sentir ~ Actuar ~

https://www.facebook.com/pg/FuenteSana-by-Naima-Fuentes1436300576629563/reviews/

EPIC KIDS LAB. 1ª ESCOLA INFANTIL DE
EMPREENDEDORES
Setor: educação e coaching
Zona: Jerez e Sevilha, Andaluzia. Espanha
Contacto: Rachel Lopez
+34 692599391
@epickidslab
jerez@epickidslab.com

https://www.epickidslab.com/
A nossa escola é baseada no desenvolvimento da
criatividade e das ideias de cada crianç@ para
que elas fomentem o seu potencial empreendedor”.
Promover a autoestima, a liderança, a inteligência
emocional e a competitividade empresarial.
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Associação Talentos Unidos - TU
Setor: Formação, afirmação e integração
Zona: Algarve: Portugal
Contacto: Eliane Regulle
www.talentosunidos.com/
Apoio à sociedade civil para a sua
participação ativa no meio em que reside.
Empoderamento dos setores mais
desfavorecidos da sociedade, imigrantes e
grupos vulneráveis e em discriminação para a
integração na sociedade, no emprego e na
educação. Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU para 2030
https://www.facebook.com/associacaotalentosunidos/
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Turismo
Feel the City Tours. TuriSCool
Setor: Educação, Turismo, Experiências
Zona: Sevilha, Andaluzia Espanha
Contacto: Ana Monje +34 637 386 563
https://andalucia.openfuture.org/startups/turiscool/
https // www.feelthecitytours.com / sevilla
TuriSCool é a Escola de Negócios do Setor de Turismo que revoluciona a formação de
alto nível, ajudando os profissionais a manterem-se atualizados sem interferir no seu dia
a dia ou na sua economia.
Visitas personalizadas guiadas na cidade de Sevilha.

Co-living hotels
Setor: alojamento
Zona: Cádiz. Andaluzia, Espanha.
Contacto: Ana Maria Martin Poley
anamarinpoley@gmail.com
+34 623018732

https://www.facebook.com/colivinghotels/
@colivinghotels
São hotéis convertidos para serem utilizados por grupos de
interesses (turístico, estudantis, trabalhos, etc.) com
unidades funcionais completas e totalmente equipadas para alugueres sazonais. Possui
espaços comuns.

Spainsavvy
Setor: viagens personalizadas
Zona: Sevilha. Andaluzia Espanha
Contacto: Sara Gemba
Sarah@spainsavvy.com
+34717702559
@spainsavvy_sarah
spainsavvy.com/
Desenho de roteiros culturais, destacando a diversidade de culturas, religiões e
tradições.
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MicoTime
Setor: experiências na natureza, turismo ativo
Zona: Cortes de la Frontera, Cádiz. Andaluzia
Espanha
Contacto: Isabel Maria Casillas Chacón
isabelmaria.casillas@gmail.com
+34 670680446
http://micotime.es/
www.facebook.com/MicoTime/
@micotime
Mico Time consultoría técnica, Inovação, Mico turismo e Educação Ambiental.
Facilitamos experiências entre parques naturais: Sierra de Grazalema e Los
Alcornocales. Baseamos o nosso trabalho no conhecimento da Micologia e do Meio
Ambiente, apostando no ecoturismo, no mico turismo e na educação ambiental. Mico
Time trabalha no conhecimento, identificação, conservação e uso sustentável dos
recursos micológicos. Turismo de experiências a partir de uma abordagem ao
conhecimento dos cogumelos.

Mi ruta
Setor: Turismo responsável. Rotas turísticas
em carro elétrico
Zona: Sevilha. Andaluzia. Espanha
Contacto: Mar Villalba
@miruta.es
mirutaes@miruta.es
www.miruta.es
Divulgação e consciencialização dos
viajantes através de informação útil e prática
sobre como deslocar-se, onde alojar-se,
caraterísticas particulares de cada lugar,
gastronomia, tradição e história. Mi ruta,
turismo responsável proporciona soluções para realizar viagens sustentáveis.
Informação sobre as viagens e o ócio consciente, acrescentando inspiração e conselhos
práticos.
Algarve Suntours
Setor: Turismo
Zona: Faro, Algarve
Contacto: Sónia Cristina Fialho Peralta
+351 697234933
geral@algarvesuntours.com
https://www.algarvesuntours.com/en/
Passeios personalizados que cobrem diferentes áreas do Algarve, quer em cidades quer
em aldeias. Turismo sustentável que mostra aspetos originais, nativos, tradições e
costumes do Algarve, juntamente com a sua paisagem, riqueza gastronómica e cultural.
Visitas dramatizadas. Treaure Hunt
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Na Sombra do Alentejo - Turismo, Lda.
Setor: Turismo e experiências
Zona: Arraiolos, Alentejo. Portugal
Contacto: Maria do Céu Mendes
nasombradoalentejo@hotmail.com
@ na-sobra-do-alentejo
Gestão e exploração hoteleira e turística, alojamento de diversos tipos e para diferentes
clientes, turismo em espaços naturais, casas de campo, turismo de natureza, organização
de atividades lúdicas, organização de eventos.
https://www.facebook.com/pg/nasombradoalentejo/photos/

Sónia Fevereiro - Despachante Oficial, Unipessoal, Lda.
Setor: Comercial
Zona: Elvas Alentejo Portugal
Contacto: Sónia Fevereiro Latas
sonia.latas@despachante.odo.pt
https://www.facebook.com/S%C3%B3nia-Fevereiro-1096016433847098/?tn-str=k*F
Importação, Exportação, Trânsitos, DAVs, consultoria aduaneira. Importação e
Exportação
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Indústrias Culturais
La Esquina del Sol
Sector: Indústrias culturais
Zona: Gines, Sevilha, Andaluzia Espanha
Contacto: Lara Valdés
+34 670 28 46 37
lara.valdes89@gmail.com
https://laesquinadelsolespacioculturalsc.eatbu.com/?lang=es
https://www.facebook.com/events/la-esquina-del-sol
@laesquinadelsolgines
Espaço cultural, dinâmico, aberto, ativo, cooperativo e inovador. Organização de
atividades culturais de vários tipos.

Andalucía Cultural Producciones. Andaluzia
Sacra
Setor: itinerários culturais em arte sacra,
produção audiovisual
Zona: Sevilha e Córdoba, Andaluzia. Espanha
Contacto: Irene Gallardo Flores
Irenegallardo67@gmail.com
+34 606035538
http://andaluciaculturaltv.blogspot.com/
http://sacrahispalis.blogspot.com/
Empresa de produção audiovisual que surge
com o intuito de divulgar o património cultural,
as artes plásticas, a arquitetura e o artesanato em
todas as suas disciplinas e variantes no domínio da Andaluzia. O desenvolvimento de
itinerários culturais para a interpretação da Arte Sacra está incluído.
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Tecnologia, Investigação
G2G.Alga e Solutions
Setor: investigação, biologia
Zona: Puebla del Rio, em Sevilha. Andaluzia. Espanha
Contacto: Nuria Egea
g2galgae@gmail.com

https://www.g2g-algae.com
Aplicação de microalgas como solução para uma
infinidade de problemas, a nível doméstico e industrial.

Heimdall Technologies
Setor: Tecnologia
Zona: Córdoba, Andaluzia. Espanha
Contacto: Monica Blanco. CEO-fundadora
mblanco@heimdalltechnologies.com
info@heimdalltechnologies.com
+34 615 897 365 / 656 398 460
www.heimdalltechnologies.com
Chaves para entender melhor os consumidores, etiquetas inteligentes. Implementação de
tecnologia RFID. Desde pequenos projetos para PMEs ou freelancers, como projetos
globais. Empresa participante nos programas: Andalucia Open Future, Alhambra
Venture, Invierte PCT Cartuja e V Reto Orizont administrados por Sodena.

Lale Gómez
Setor: Consultora social
Zona: Huelva, Andaluzia, Espanha
Contacto: Lale Gómez
https://www.lalegomez.com/
soylalegomez@gmail.com +34671171711
@ lalegomez. consultorasocial
Comunicação e projetos de inovação social para a transformação. Plano de comunicação
e gestão de conteúdos para empresas com valores, marcas responsáveis. Gestão de
projetos de inovação social e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Responsabilidade Social Empresarial. Consultoria em empreendimento coletivo e
empreendimento social. Investigação social, team building e qualificação feminina
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Sector: Educação e ciência
Zona: Granada, Andaluzia. Espanha
Contacto: Malena Sánchez Pedrosa
+34 690 938 899
planetarioalbireo@gmail.com
http://www.planetarioalbireo.com/
Divulgação de conceitos científicos de forma lúdica e participativa. Deslocam-se para
qualquer centro educacional público ou privado. Entre as atividades destacam-se:
planetário itinerante, observação de estrelas, palestras em sala de aula, passeio sob as
estrelas, etc.

Setor: Apoio na gestão de projetos
Zona: Alentejo
Contacto: Gabriela Becker Oliveira
+351 928035212
gabioliveira.pmagile@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/gabioliveira.agile/
Gestão de projetos, especialmente usando o SCRUM, que é um sistema para trabalhar
em equipa e obter o melhor resultado de forma clara, ágil e simples.
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Comunicação e marketing
Brave Communication
Setor: comunicação e protocolo
Zona: Sevilha, Andaluzia Espanha
Contacto: Maria Centeno Sánchez
@bravecomunicacion
maria@bravecomunicacion.com
https://www.bravecomunicacion.com/
https://www.facebook.com/BraveComunicacion/
Serviços de comunicação e protocolo para eventos e empresas. Assessoria de imprensa,
assessoria de comunicação, estratégias e produção de eventos.

Social CL Huelva
Setor: comunicação e posicionamento de PMEs
Zona: Huelva
Contacto: Lina María Peguero Báez e Cristina
Vargas Vazquez (sócias fundadoras)
socialclhuelva@gmail.com
@socialclh
https://www.facebook.com/SocialCLhuelva/ +34
667714612
Influenciadores, redes sociais, comunicação,
posicionamento

Montse Bonilla
Setor: Consultoria personalizada, assessoria,
suporte comercial.
Zona: Montillana, Córdoba
Contacto: Montse Bonilla
+34 610862384 @montse_bonilla_emcnetwork
www.montsebonilla.com
https://www.facebook.com/bonillaessencial/

Ceo Fundadora de emc NETWORK Aceleradora de Empresas, empreendedora e
empresária com mais de 18 anos de experiência no setor do comércio. Especialista em
networking e habilidades sociais. Embaixadora da Mulher Rural em Uatae Andaluzia,
Diretora de Radio Sumados en Empresa na UniRadio, Jaen, Fundadora de
#MundoRuralhoy
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Setor: Gestão de Perfis Profissionais, Comunicação e Suporte.
Zona: Loulé Algarve: Portugal
Contacto: Selma Ferreira
https://www.clarity4d.com/
+351935 161 463
@ clarity_4d
https://www.facebook.com/clarity4Dofficial/
Assessoria e formação para atingir o potencial máximo das pessoas, workshops para
melhorar o trabalho em equipa, presença consciente no trabalho e a nível pessoal.
Seleção de perfis profissionais.

You Are One, Lda
Setor: marketing e promoção
Zona: Loulé Algarve: Portugal
Contacto: Paula Reis
paula.reis@one-link.pt
Marketing empresarial, promoção de marca e produto.
Elaboração de estudos de mercado. Organização da gestão
das atividades de valorização dos produtos tradicionais,
nomeadamente através do design, embalagem e marketing.
Organização de eventos promocionais.

The Luxury Spark
Setor: marketing e promoção
Zona: Mexilhoeira Grande, Algarve: Portugal
Contacto: Sandra Coelho
theluxuryspark@gmail.com
+351962562495

Clube de marcas. Promoção de marcas
recomendadas que devem seguir uma série de
critérios para se manter no clube, assessoria e
impulso para a internacionalização. Principais
setores de atuação das marcas: marketing,
design de moda, promoção e educação.
https://www.facebook.com/theluxuryspark/
@theluxuryspark
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Moda, artesanato e design
ANŪLA COMPANY

Setor: design e moda
Zona: Córdoba, Andaluzia. Espanha
Contacto: Paula Pérez Núñez e Andrea Pareja
Reyes (sócias fundadoras)
anulacompany.com/
info@anulacompany.com @anulacompany
https://www.facebook.com/AN%C5%AALACompany-102348224801774/
Moda sustentável, slow fashion, prêt-à-porter cuidada, moderna, pessoal.

Susana Álvarez
Setor: design e moda
Zona: Sevilha, Andaluzia Espanha
Contacto: Susana Alvarez
sa@susana-alvarez.com

www.susana-alvarez.es/
@susanaalvarez
+34 615086906

Moda ética sustentável, atemporal
cosmopolita. Formação em modelagem.

e

Charo Feria
Setor: design e moda, ecoprint.
Zona: San Bartolomé de la Torre, Huelva,
Andaluzia. Espanha
Contacto: Charo Feria @charoferia
charoferia@hotmail.com
Tingimento artesanal com tintas naturais em
roupas confecionadas e tecidos

https://www.huelvainformacion.es/provincia/Charo-Feria-ecoprint-artenaturaleza_0_1405660013.html
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Olaria Bulhão
Setor: Artesanato
Zona: São Pedro do Corval, Alentejo
Contacto: María Manuela Marques
girasol1972@gmail.com
http://olariabulhao.com/

+351 914 029 172

Criação, design e fabricação de cerâmica tradicional com diferentes usos e aplicações.

Sigues
Setor: Joias e bijuterias criativas Zona: Loulé, Algarve
Contacto: Sílvia Rodrigues
+351 962 562 495
silvia.rodrigues@sigues.pt
https://www.sigues.pt/
Produtos artesanais com papel de diferentes qualidades,
resistente quer à água quer à humidade. Combinação de papel e
bronze para criar acessórios contemporâneos relacionados com a
bijuteria e os acessórios.
Foto: Lolo Vasco. CODE 41

Afago
Setor: Cosmética Artesanal
Zona: São Brás de Alportel, Algarve
Contacto: Célia Sousa
+351 914 817 033
celiasousacosmetics@hotmail.com
https://www.facebook.com/afagp7777/
Sabões, cosméticos, almofadas terapêuticas,
sais de banho, purificadores de ar. Presentes
personalizados para empresas.
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Maria Sobral M
Área: design e decoração
Zona: Évora, Alentejo Portugal
Contacto: Maria Sobral Mendonza
sobralmendonza@gmail.com
+351 915474501
@ mariasobralmendonza
sobralmendonza

Designer e artista visual.
Design e peças de autor Decoração

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015590893013

Artesanía Maripaz

Área: moda y artesanía
Zona: La Palma del Condado, Huelva.Andalucía.
Contacto: Maripaz Carrasco
artesaniamariapaz@hotmail.com

Com mis de quatro décadas de experiência que
incorpora nas suas prendas também “prêt-à-porter”
e complementos. Possui pontos de venda direta
assim como contactos com outros vendedores em
toda Espanha, trabalhando para centros como El
Corte Inglés.
https://www.facebook.com/artesaniamariapaz.villalba
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Arquitetura, design, decoração

Trazado 3D
Setor: infografia e decoração
Zona: Mijas Costa, Málaga. Andaluzia Espanha
Contacto: Imaculada Laure Narváez
+34 675207880
Info@trazado3d.es
www.trazado3d.es/ @ track3d
Valorizamos a sua proposta criativa e fazemos o plano do seu projeto em 3D.
Com esta opção, não terá dúvidas e nem deixará o resultado da sua reforma ao acaso.
Visualizando o resultado, pode modificar o seu projeto quantas vezes forem necessárias
até ter 100% de satisfação, sempre, assessorado pela nossa equipa, que lhe fornecerá
soluções práticas e criativas.

Sector: arquitectura
Zona: Almonte, Huelva. Andalucía. España
Contacto: Mercedes Sánchez Sánchez
sanchez.s.mercedes@gmail.com
+34 695305473

Arquiteta e personal shopper de imóveis. Trabalhamos para assessorar as pessoas na
compra do seu imóvel, assessorando ideias, preços, reformas e até mesmo
acompanhando-as na procura do que pretendem encontrar. São feitos relatórios sobre o
status real dos imóveis e revisamos os preços de compra e venda com base nesse
relatório. Oferecemos serviços de apoio na gestão burocrática da compra e venda de
imóveis.
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Sandra de Sousa Gonçalves Dias - Prestação de Serviços, Lda.
Setor: reaproveitamento e reciclagem. Limpeza respeitosa ao meio ambiente
Zona: Arraiolos, Alentejo. Portugal
Contacto: Sandra Dias
cs-servicolimpezas@hotmail.com
Lavandaria aberta ao publico em Arraiolos, mas que funciona sobretudo com clientes de
hotelaria, designadamente turismos rurais, alojamentos rurais, hotéis de pequenas
dimensões e restauração, tanto local como de outras localidades num raio de 45 Km.
Fazemos limpezas em turismos rurais, alojamentos locais, particulares e prestamos
serviços de housekeeping em hotelaria, nomeadamente na cidade de Évora.

Fundación Andalucía Emprende
Sector: promoción empresarial en Andalucía
Zona: Andalucía
Contacto: Isabel López Roldán
www.andaluciaemprende.es
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Parceiros do projeto INTREPIDA

Espanha
Coordenação Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
www.trescuturas.org/intrepida
Catalina Bejarano
cbejarano@tresculturas.org
Fátima Ruiz-Granados fruiz@tresculturas.org
Lola Jiménez
doloresj@tresculturas.org
Diputación de Huelva
Pilar Rodríguez
pilarguez@diphuelva.org

+34 673866475
+34 661102314
+34 667313140

http://www.diphuelva.es/

Mancomunidad Condado de Huelva
mancomunidadcondado@gmail.com www.mancondado.com
Ángela Olaya
Tel..: +34 686 622 692 | +34 637 905 078 | 959 364 810
Alentejo
Évora: NERE
Paula Paulino
João

paulapaulino@nere.pt
joaovidigal@nere.pt

Portalegre: NERPOR
Ana Garção

http://www.nere.pt/
+351 266709115
+351 968751436
https://www.nerpor.pt/

ana.garcao@nerpor.pt

Algarve:
Município de Faro
Cristina Viegas
cviegas@cm-faro.pt

+351 245302300

+351 919553320 +351 289870041
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