
 
 
 

 
 
 

Nota de imprensa / Press release 

 
 
 
 
 

1 # 2 

 

Praça do Município – Apartado 19 -  3781-909 Anadia  |  nif: 501 294 163 

tel: +351 231 510 730  |  fax: +351 231 510 739  |  e-mail: geral@cm-anadia.pt 
www.cm-anadia.pt  |  www.facebook.com/municipioanadia/ 

comunicacao.cmanadia@gmail.com 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA PROMOVE SESSÃO ONLINE SOBRE 

ORÇAMENTO DO ESTADO 2021 

  

O Município de Anadia está a promover uma sessão de esclarecimento sobre o “Orçamento do 

Estado de 2021”. Esta ação surge no âmbito do programa “Invest Anadia”, em parceria com a 

PricewaterhouseCoopers (PWC) e com a colaboração da Associação Comercial e Industrial da 

Bairrada e da Associação Industrial do Distrito de Aveiro – Câmara de Comércio e Indústria. 

Devido à pandemia de Covid-19, a sessão irá decorrer em formato online, no dia 22 de janeiro, 

a partir das 14h30. Esta ação é dirigida a todo o tecido empresarial do concelho de Anadia e ao 

público em geral. 

Durante a sessão, serão dadas a conhecer as principais medidas do Orçamento do Estado, com 

realce para os impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas e singulares (IRC e IRS), 

assim como medidas relativas a impostos indiretos e sobre o património. No final da 

apresentação, haverá um espaço de debate, onde os presentes poderão apresentar dúvidas. 

As inscrições são gratuitas e obrigatórias e podem ser feitas através do link 

https://bit.ly/3nbW5P9. 
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PROGRAMA: 

- Boas vindas | Ricardo Manão, Vereador da Câmara Municipal da Anadia 

- Breve apresentação do Orçamento do Estado para 2021 | Rosa Branca Areias, Tax Lead 

Partner da PwC 

- Principais medidas no imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas | Ana Cristina Praça, 

Tax Senior Manager da PwC 

- Principais medidas no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares | Ana Carvalho 

Reis, Tax Senior Manager da PwC 

- Principais medidas nos impostos indiretos | Hugo Salgueirinho Maia, Tax Director da PwC 

- Principais medidas no imposto sobre o património | Ana Reis, Tax Director da PwC 

- Encerramento | Ricardo Manão, Vereador da Câmara Municipal da Anadia 
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