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MUNICÍPIO DE ANADIA APOIA MAIS SEIS EMPREENDEDORES 
 

Seis novos protocolos de apoio a empreendedores foram firmados pelo Município de 

Anadia no passado dia 19 de fevereiro, no âmbito do Regulamento de Incentivos à Promoção 

do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas - “Invest em Anadia”. Sobe, 

assim, para 26 o número de empresas apoiadas pela autarquia, desde a entrada em vigor deste 

programa de incentivos. 

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, 

sublinhou que os benefícios atribuídos “são um incentivo e um reconhecimento da autarquia 

aos empreendedores que mostram vontade em fazer crescer o concelho”. Desejou o maior 

sucesso aos jovens empresários nos respetivos negócios, referindo ainda que o município está 

sempre disponível para ouvir as suas preocupações. 

Este tipo de apoios municipais faz parte de um conjunto de medidas e de mecanismos 

concretos de apoio e de incentivo à atividade empresarial no concelho de Anadia, visando 

atrair empreendedores e investimento, e apoiar o tecido empresarial instalado, à luz das 

orientações estratégicas descritas no “Invest em Anadia”. Com este programa, o executivo 

procura gerar dinâmica e atrair investimento, sobretudo aquele que se traduza em emprego 

nas diversas áreas estratégicas para o concelho. 

 

Protocolos celebrados: 

Daniela Sofia Santos Pereira (esteticista - Curia) 

Flor da Madureira, Unipessoal, Lda. (lavandaria self service - Malaposta) 

José Carvalho Curado (cafetaria - Anadia) 

MMJP – Logística e Serviços, Lda (transporte e logística de animais - Vilarinho do Bairro) 

Storybuggies – Organização de Eventos, Lda. (roteiros turísticos - Vila Nova de Monsarros)  

Walking Pixel (ginásio – Anadia) 

 
 Nws_2019_049/ Anx: 1 imagem (.jpg) 

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

