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ENTREGA DE PRÉMIOS AOS VENCEDORES DO I CONCURSO 
JOVENS EMPREENDEDORES 

 

O Município de Anadia procedeu, esta semana, à entrega dos prémios e certificados aos 

vencedores do I Concurso Municipal Jovens Empreendedores, promovido pelo Município de 

Anadia, no âmbito do “Programa Municipal de Apoio Extraordinário ao Tecido Social e 

Económico ‘Anadia Estamos Juntos e Juntos Recuperamos’”. 

Os projetos “H2agrO”, na área da economia ambiental, “Iris Lab”, na área da inovação social, e 

“Our Mirror – Espelho Inteligente”, na área da tecnologia informática e digital, foram os 

vencedores do concurso. A cada projeto foi atribuído um prémio pecuniário no valor de 2.500 

euros. Caso seja criada empresa para o desenvolvimento e prossecução dos projetos, os 

vencedores terão ainda a possibilidade de alojamento na incubadora municipal do Curia 

Tecnoparque, pelo período de um ano, bem como o direito aos demais serviços de apoio a 

prestar pelo Gabinete de Atendimento às Empresas e ao Empreendedor.  

A cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, contou com a presença dos 

vereadores da Câmara Municipal de Anadia, Lino Pintado e Ricardo Manão, que deixaram um 

agradecimento público a todos os participantes do concurso, a quem desejaram sucesso. Em 

representação dos elementos do júri, Pedro Pombo, docente da Universidade de Aveiro, 

elogiou a iniciativa promovida pela autarquia anadiense e deu os parabéns aos vencedores do 

concurso pelas ideias apresentadas. 

O “H2agrO”, da autoria de Guilherme Carvalho, Henrique Carvalho e Manuel Semedo, é um 

projeto que promove a economia circular e que tem como objetivo a criação de uma empresa 

na área da agricultura, para produção de hortícolas em sistemas hidropónicos verticais, dando 

resposta à crescente procura de produtos hortícolas frescos e de alta qualidade. O “Iris Lab”, da 

autoria de Rodrigo Carramate e Laís Carramate, apresenta uma plataforma que ensina as 

crianças a fazer um uso correto dos ecrãs, apoiado em realidade aumentada, inteligência 

artificial e gamificação. Esta plataforma serve também para orientar os pais na educação digital 

dos seus filhos. O “OurMirror – Espelho Inteligente”, da autoria João Santos, é um projeto que 

cria um novo conceito de espelho, que apresenta conteúdos personalizados, que vão ao 

encontro das necessidades da população. 

Recorde-se que o I Concurso Municipal Jovens Empreendedores, destinado a jovens do 

concelho de Anadia com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, visou angariar ideias 

http://www.cm-anadia.pt/


 
 
 

 
 
 

Nota de imprensa / Press release 

 
 
 
 
 

2 # 2 

 

Praça do Município – Apartado 19 -  3781-909 Anadia  |  nif: 501 294 163 

tel: +351 231 510 730  |  fax: +351 231 510 739  |  e-mail: geral@cm-anadia.pt 
www.cm-anadia.pt  |  www.facebook.com/municipioanadia/ 

comunicacao.cmanadia@gmail.com 

 

 

e projetos empreendedores em três áreas de atividade, e também estimular o espírito de 

dinamismo e iniciativa em jovens anadienses. 
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