
ATA da 1ª Reunião do Júri do concurso "Viana Jovens Empreendedores" 

Ao décimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu, em format 

presencial na Sala Experimental do Centro Dramático de Viana, o júri do concurso "Viana 

Jovens Talentos", tendo estado presentes os seguintes elementos: 

Carlota Borges, Diogo Ponte e Márcia Roriz da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

Beatriz Matos estagiária no Gabinete da Juventude de Viana do Castelo, Manuel Cunha 

Júnior da Associação Empresarial de Viana do Castelo, Alexandra Borges representante 

da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 

Vanda Balinha e Manuel Almeida a representar a Associação de lnter:venção Social, 

Cultural e Artística (AISCA). 

Carlota Borges dá início à reunião com um ponto de situação das candidaturas e 

respetivas avaliações sugerindo a prorrogação do prazo de avaliação das mesmas até 

dia quatro de julho, proposta que foi aceite pelos restantes membros do júri. 

Manuel Cunha Júnior questiona se o número estabelecido de três projetos vencedores 

é fixo. 

A presidente do júri responde com a informação de que o número de vencedores poderá 

ser alterado tendo em conta que o júri é soberano. 

Foi apontado o dia vinte e três de junho, para envio das tabelas de avaliação, 

devidamente preenchidas por cada membro do júri e ficou também agendada uma 

reunião final para seleção dos vencedores no dia vinte e sete de junho. 

Alexandra Borges, abordou a dificuldade em avaliar a parte orçamental das candidaturas 

devido a algumas delas não mostrarem qualquer sentido. Termina a sua intervenção 

sugerindo a apresentação por pitch de cada candidato. 

Os jurados chegam a acordo em fazer as respetivas entrevistas no próximo ano, após 

uma primeira seleção. 



Alexandra Borges fala ainda na dificuldade em avaliar a parte de adequação ao 

território, pois alguns dos projetos poderiam ser implementados em qualquer parte do 

país e não exclusivamente em Viana . 

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. 
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