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MUNICÍPIO APOIA MAIS CINCO PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO 

 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião do passado dia 6 de fevereiro, a 

atribuição de cinco novos apoios a outros tantos projetos empreendedores, no âmbito do Regulamento 

de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas “Invest em 

Anadia”.  

Os incentivos, agora aprovados, vão beneficiar cinco empresas, de vários pontos do concelho e 

em diferentes áreas de negócio. Eleva-se, assim, para 26 o número de candidaturas que mereceram a 

aprovação do executivo desde a entrada em vigor do documento, em fevereiro de 2018. 

Entre os empreendedores contemplados encontra-se Daniela Sofia Santos Pereira, empresária 

em nome individual, que desenvolve atividade na área do comércio a retalho de produtos cosméticos e 

higiene, e de serviço de esteticista, manicure e pedicure, no Edifício Dr. Luís Navega, na Curia, a quem 

foi concedida uma bolsa mensal de 250 euros, não reembolsável, pelo período de um ano, sendo ainda 

concedido apoio para a contratação de serviços de contabilidade, pelo período máximo de três anos. 

Flor da Madureira, Unipessoal, Lda. vai também receber uma bolsa mensal não reembolsável, 

do mesmo valor e pelo mesmo período. A empresa, localizada na Malaposta, presta serviço de lavagem 

e limpeza a seco de têxteis e peles (modelo de lavandaria self-service ou modo tradicional), e serviço de 

secagem de roupa, pequenos arranjos, engomadoria, e possibilidade de entrega de roupa ao domicílio.  

José Carvalho Curado, empresário em nome individual, criou um serviço de café, gelataria e 

snack-bar nas Galerias São Sebastião, na cidade de Anadia, e obteve uma bolsa mensal idêntica, estando 

igualmente prevista a concessão de apoios para a contratação de serviços de contabilidade e de design 

e/ou artes gráficas, pelo período máximo de três anos. 

Uma bolsa com as mesmas características foi atribuída a MMJP – Logística e Serviços, Lda., no 

lugar de Azenha, freguesia de Vilarinho do Bairro. A empresa, que presta serviços nas áreas de gestão 

de infraestruturas dos transportes e de comércio por grosso não especializado, terá ainda acesso a 
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apoios para a contratação de serviços de contabilidade, consultoria financeira e de design e/ou artes 

gráficas, pelo período máximo de três anos. 

Também a Storybuggies – Organização de Eventos, Lda. foi contemplada com apoios para a 

contratação de serviços de contabilidade e de design e/ou artes gráficas, pelo período máximo de três 

anos, e, tal como as restantes empresas, receberá uma bolsa mensal de 250 euros, não reembolsável, 

pelo período de um ano. Localizada na Rua da Igreja, em Vila Nova de Monsarros, organiza uma 

diversidade de atividades destinadas a proporcionar momentos lúdicos, de lazer e de diversão ao 

público em geral.  

Os apoios serão atribuídos após a celebração do Contrato de Concessão de Apoios Municipais 

com as respetivas empresas, o que deverá acontecer muito em breve. 
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