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MUNICÍPIO DE ANADIA APOIA MAIS UM JOVEM EMPREENDEDOR 
 

Foi com a jovem empresária Catarina Alexandra Marques que o Município de Anadia firmou, 

no passado dia 16 de janeiro, mais um protocolo de apoio ao empreendedorismo, no âmbito do 

Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas 

“Invest em Anadia”. 

Os incentivos foram concedidos com vista à criação de uma agência de viagens no Curia 

Tecnoparque, em Tamengos, onde a empresa se encontra sediada, e onde serão prestados serviços 

através de um “sistema híbrido”, que concilia o digital com a vertente mais tradicional do serviço 

habitualmente disponibilizado. 

O protocolo prevê a atribuição, durante o período de um ano, de uma bolsa mensal no valor 

de 250 euros, não reembolsável, bem como apoios, não reembolsáveis, para a contratação de serviços 

de contabilidade e de design e/ou artes gráficas.  

Recorde-se que as normas de execução da atribuição de benefícios fiscais e apoios municipais, 

no âmbito do regulamento “Invest em Anadia”, foram recentemente revista pela Câmara Municipal de 

Anadia, no sentido de valorizar as candidaturas em função do seu caráter de inovação e de 

diferenciação, bem como do seu potencial interesse para o desenvolvimento do concelho e, ainda, do 

perfil e competência do promotor nas especificidades do seu negócio. 

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. 
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