
ATA da Reunião número 2 do Júri do concurso "Viana Jovens Empreendedores" 

Ao vigésimo dia do mês de julho de dois mil e vinte, reuniu, nas instalações da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, o júri do concurso "Viana Jovens Empreendedores", 

tendo estado presentes os seguintes elementos: 

Carlota Borges, Diogo Ponte e Raquel Correia da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

Manuel Cunha Júnior da Associação Empresarial de Viana do Castelo, Joaquim José 

Peres Escaleira representante da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, em representação do Conselho Municipal da Juventude 

a Andreia Belo da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo e o 

André Neves da Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

A reunião teve inicio com uma pequena exposição por parte da Vereadora Carlota 

Borges, onde foi feito o ponto de situação do concurso. 

Em seguida foi aberto o período de debate e partilha relativamente à análise que cada 

elemento do júri efetuou às candidaturas. 

O júri concluiu que na edição 2020 do concurso "Viana Jovens Empreendedores" são 

contemplados três projetos vencedores, conforme a classificação da seguinte grelha: 

Viana Jovens Empreendedores 

Projeto 
Valor Final 

% 

1- SIM - Sistema Integrado Municipal 90,00% 

2 - MAl'LAND GUITARS 78,50% 

3 - Mais ComunlDADE 71,50% 

Amor d'arte 68,00% 

Cardume 65,00% 



(reative 63,00% 

Nord it 63,00% 

Psicologia do Desporto 62,00% 

Aplicação HONU 61,00% 

How we love earth 59,00% 

Movip 58,00% 

Moeda local 55,00% 

Afonsaa - handmade dolls 53,20% 

1. Manual 53,00% 

Majatu. Studio 53,00% 

"lnsyde" - interactive systems design 52,00% 

Viana nature tours 51,00% 

Virtual chef 50,00% 

Bepolar - cera mie design factory 50,00% 

lncubit 49,60% 

Nutreviana 49,50% 

ln bio 48,80% 

Em barda 47,80% 

A scholà da Mónica 

Fotografia de gastronomia 

47,00%. 

46,00~ ti{" 
Na Rota da Harmonia Sênior 45,10% 

l ' Cali solut 45,00% ~ 



1 

Comum'ldade 

Casa da ínsua 

Eco sénior 

45,00% 

43,80% 

42,00% 

Por concordância dos jurados, entendeu-se que todos os orçamentos poderiam ser 

retificados em função de uma análise técnica e criteriosa de cada um, assim, resultou a 

seguinte distribuição: 

Projetos Vencedores Prémio Atribuído 

SIM - Sistema Integrado Municipal 16000€ 

MAl'LAND GUITARS 9000€ 

Mais ComunlDADE 
15 000€ 

O júri decidiu que os candidatos não vencedores receberiam uma mensagem tipo de 

agradecimento pela participação bem como considerações de melhoria como o 

aperfeiçoamento da apresentação das candidaturas, a viabilidade económica dos 

projetos, a concorrência, a criação de valor no setor, a inovação e criatividade e 

orçamentos realistas que não ultrapassem o valor estipulado no concurso. 

Ficou acordado que o Gabinete da Juventude faria a comunicação dos resultados aos 

candidatos, através do e-mail juventude@cm-viana-castelo.pt, bem como prepararia 

todos os documentos necessários para a publicação oficial dos resultados do concurso, 

até ao dia 31 de Julho de 2020. 

o 

mailto:juventude@cm-viana-castelo.pt


Nada mais havendo a tratar, a Vereadora Carlota Borges deu por encerrada a reunião, 

da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos 

presentes. 


