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Glu Glu Free
Alimentação Saudável - Produtos
sem glúten
Direção – Ana Henriques
Concelho: Rio Maior
“O que começou com um pequeno teste pessoal, rapi-
damente se tornou numa necessidade de partilhar com 
o mundo, mostrando que sim, que é possível ter saúde e 
sabor no mesmo prato.”

Vinhos Franco
Vitivicultura – Produção e
comercialização de vinhos
Direção - Rui Franco
Concelho: Cartaxo
“O ano passado foi um ano atípico. No entanto, e por-
que investimos na contratação de um comercial e lan-
çámos alguns vinhos, tivemos a felicidade de duplicar o 
volume de negócios.”

Caves d’Alagoa
Vitivinicultura – Produção
e comercialização de Vinhos
Direção – Leandro Antunes
Concelho: Rio Maior
“Temos de ser empreendedores e temos de acreditar. É 
nas dificuldades que muitas vezes encontramos opor-
tunidades e este tempo não é exceção. ´preciso confiar 
que amanhã será sempre melhor do que hoje.”

Granja dos Moínhos
Queijaria
Direção – Adolfo Henriques
Concelho: Azambuja
“Aqui produz-se de tudo. São cerca de 50 produtos fei-
tos como o melhor que a terra dá e eu tenho um enor-
me orgulho neles. Gosto muito do que faço, mesmo que 
isso implique trabalhar 365 dias por ano”.

Ontrisports
Comércio de
equipamentos 
desportivos
Direção – Sérgio Santos e 
Anabela Santos
Concelho: Rio Maior
“Ser diferente todos os 
dias e a todas as horas, 
para ser diferente naque-
le dia, naquela hora. É isso 
que nos distingue, o forte 
dinamismo que exigimos 
a nós próprios todos os 
dias!”

Henricarnes
Produção de enchidos e salsicharia
Direção – João Paulo Henriques
Concelho: Rio Maior
“Acima de tudo está a qualidade. Esse é o segredo dos 
nossos produtos: apostamos na qualidade e na segu-
rança alimentar e somos uma equipa muito dedicada. 
Este é o foco do nosso empreendedorismo.”


