Nota de imprensa / Press release

ANADIA TEM 68 EMPRESAS
NO RANKING DAS 500 MAIORES DA BAIRRADA
No ranking das 500 maiores empresas da região da Bairrada, tendo em consideração o volume
de negócios de 2019, constam 68 empresas do concelho de Anadia, mais seis
comparativamente com o ano transato. O Município de Anadia congratula-se com o aumento
do número de empresas no top 500, estando ciente da importância do tecido empresarial para
o crescimento sustentado do concelho e da região. As empresas são fundamentais para a
dinamização do território, criando emprego, fixando população e contribuindo indiretamente
para o crescimento do comércio local.
O volume de negócios das empresas do concelho de Anadia ascendeu a 411 milhões de euros
em 2019, face aos 393 milhões de euros em 2018. Este aumento representa um crescimento na
ordem dos 4,48%. A lista é encabeçada pelas empresas Sanitana e Pavigrés que, em 2019,
atingiram um volume de negócios de 69.810.680 e 60.021.287 euros, respetivamente.
De salientar também que muitas empresas do concelho de Anadia subiram no ranking de 2019
face ao ano de 2018. O volume de exportações atingiu os 179 milhões de euros, num universo
de 70 empresas no ranking das 500 maiores exportadoras.

10 MAIORES EMPRESAS DO CONCELHO:
- Sanitana – Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A. – 69.810.680 euros
- Pavigrés – Cerâmicas, S.A. – 60.021.287 euros
- Epedal – Ind. Componentes Metálicos, S.A. – 26.282.850 euros
- Aliança – Vinhos de Portugal, S.A. – 19.253.422 euros
- Destilaria Levira, Lda. – 15.972.516 euros
- CN Vinhos, Lda. – 9.483.016 euros
- Madeicentro – Estância e Serração Madeiras Exóticas, Lda. – 9.180.951 euros
- AJ Maias, S.A. – 8.737.322 euros
- Nexxpro – Fábrica Capacetes, S.A. – 8.475.317 euros
- Lusomotos – Veículo e Acessórios, S.A. – 6.720.087 euros
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