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A 19.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO DO JOVEM EM-
PREENDEDOR, ORGANIZADA PELA ANJE, 
DECORREU ESTA QUARTA-FEIRA, DIA 29, NO 
PALÁCIO DA BOLSA NO PORTO.
30 de Novembro de 2017
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/19o-premio-do-jovem-empreendedor-da-anje/

O Prémio Jovem Empreendedor organizado pela ANJE – Associação Nacional de Jovens 
Empresários, com o apoio do Dinheiro Vivo, foi entregue na quarta-feira, durante a gala que 
decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto.

Foto: Pedro Granadeiro/Global Imagens

Infraspeak, Veniam, Grupo Valerius, Luís Portela e Rita Meneses foram os premiados nesta 
gala. A grande vencedora deste ano foi a Infraspeak, uma startup sedeada no Porto e baseada 
num software de Facility Management que permite gerir de forma simples e eficiente os 
processos de manutenção, auditorias, limpezas e higiene e segurança no trabalho, nem como 
pequenas obras. A ANJE já tinha anunciado a atribuição do Prémio Carreira a Luís Portela, CEO 
da Bial. Já a vencedora do prémio Jovem Empresário powered by Dinheiro Vivo, na sua primeira 
edição, foi Rita Meneses, CEO da Cabopol, de 36 anos.

Novidade, ainda, este ano, foi o prémio Scaleup Portugal Award, atribuído em duas categorias 
distintas: a Tech e a Indústria 4.0. A Veniam, scaleup do Porto que transforma os veículos em 
hotspots móveis, foi distinguida na primeira categoria e o Grupo Valerius, PME de Barcelos 
exportadora de têxteis técnicos, na segunda.

A iniciativa contou com a presença do ministro da Economia, Caldeira Cabral, e do ministro do 
Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva.

Durante a tarde decorreu nas instalações da Veniam, o informal business drink 40under40, 
uma oportunidade para conhecer de perto um dos mais bem sucedidos Scale Ups portu-
gueses.
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