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MUNICÍPIO DE ANADIA APOIA MAIS DOIS EMPREENDEDORES  
 

O Município de Anadia celebrou mais dois protocolos para a concessão de apoio ao empreendedorismo, 

no âmbito do Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e da 

Criação de Empresas “Invest em Anadia”. Desta vez, o apoio é direcionado para dois projetos ligados às 

áreas de informática, marketing digital, consultoria e comunicação. Desde que o regulamento entrou 

em funcionamento, o Município de Anadia já concedeu apoio a 44 empresas de vários ramos de 

atividade económica. 

Relativamente aos apoios agora concedidos, a Epic Bastards – Marketing e Produção Digital, sediada na 

Incubadora de Empresas do Curia Tecnoparque, vai receber uma bolsa mensal de 250 euros, valor não 

reembolsável, durante o período de um ano, e ainda um apoio para contratação dos serviços da 

incubadora: 480 euros no primeiro ano de incubação, 360 no segundo, e 240 no terceiro. Estes valores 

são igualmente não reembolsáveis. À empresa Página Participativa, com sede em Anadia, foi concedido 

um apoio não reembolsável de 480 euros por ano, para contratação de serviços de contabilidade, pelo 

período máximo de três anos, e um apoio, igualmente não reembolsável, até ao montante máximo de 

350 euros, para a contratação de serviços de design e/ou artes gráficas, pelo período máximo de três 

anos. 

Este apoio municipal faz parte de um conjunto de medidas e mecanismos concretos de apoio e 

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 

programa “Invest em Anadia”.  
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