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MUNICÍPIO DE ANADIA TEM NOVO PORTAL 

 

O novo portal do Município de Anadia, mais moderno, intuitivo e com novas funcionalidades, 

foi apresentado no passado dia 19 de setembro, no auditório do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, 

perante uma plateia de convidados. 

Segundo César Silva, CEO da Wiremaze, empresa que desenvolveu o projeto, o novo portal 

“aposta forte nas imagens”, como forma de atrair a atenção dos visitantes, tendo como pano de fundo 

as cores do município. Mais fácil de “navegar” e “intuitivo”, apresenta novas funções e áreas de 

destaque, permitindo interagir com as redes sociais (Facebook e Twitter, entre outras), através da 

partilha de conteúdos. 

Logo a abrir a página principal, o “website” apresenta uma grande imagem dos Paços do 

Município, onde se encontra um menu que permite aceder a várias áreas e conteúdos: Município, 

Serviços, Visitar, Investir, Balcão Virtual, Contactos, e Atividades / Notícias. 

Com o correr da página, o visitante encontrará um espaço dedicado às notícias e às atividades 

que a autarquia está a desenvolver. Segue-se a zona dedicada ao que “Acontece em Anadia”, que põe 

em destaque a agenda de eventos socioculturais e desportivos, entre outros. 

Para facilitar o acesso rápido a serviços e programas municipais, bem como a entidades locais, 

regionais e nacionais, existe um conjunto de logótipos através dos quais, com um simples “click”, o 

visitante “entra” diretamente nas respetivas páginas digitais: Invest em Anadia, Espaço do Cidadão, 

Anadia SIM, Sentir Anadia, Incubadora do Curia TecnoParque, Cartão Anadia Jovem, Cartão Anadia 

Sénior, Proteção Civil, Turismo Centro de Portugal, CIRA, e Rota da Bairrada, entre outros. 

A rematar a “homepage”, existe uma área de multimédia, para a visualização de vídeos de 

promoção do concelho ou relacionados com a sua atividade, e uma outra com o mapa do “website”. 

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, sublinhou que, com a 

renovação do portal, o município pretende “estar mais próximo dos cidadãos e das entidades, bem 

como de todos aqueles que nos visitam”. 

http://www.cm-anadia.pt/
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A autarca espera que “esta seja uma ferramenta de trabalho, através da qual possamos dar a 

conhecer todo o trabalho que a Câmara Municipal vai fazendo no seu dia-a-dia”.  

O novo portal municipal, que pode ser encontrado no endereço www.cm-anadia.pt, foi 

financiado pelo programa Centro 2020, no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 
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