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MUNICÍPIO DE ANADIA ATRIBUIU MAIS UM APOIO AO EMPREENDEDORISMO  
 

Cumprindo o disposto no Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do 

Investimento e da Criação de Empresas “Invest em Anadia”, a Câmara Municipal de Anadia celebrou 

ontem (22 de março) mais um contrato de apoio ao empreendedorismo. 

O incentivo foi atribuído a Ana Galvão, que desenvolve a sua atividade na cidade de Anadia na área da 

mediação imobiliária. A empreendedora anadiense acrescentou, recentemente, uma nova valência que 

lhe permite prestar, através de uma plataforma intuitiva e abrangente, vários serviços de apoio à 

comunidade, tais como pagamentos ao Estado ou obtenção de documentos relacionados com 

arrendamento jovem e, entre outros, Segurança Social. Desta forma, concentra-se a prestação de 

serviços num só espaço, mediante a agilização de procedimentos e de forma mais personalizada. 

Ana Galvão vai receber uma bolsa mensal de 250 euros, valor não reembolsável, pelo período de um 

ano, e também apoio para contratação de serviços de contabilidade e de design e/ou artes gráficas pelo 

período máximo de três anos, respetivamente 480 euros/ano e 350 euros/ano, valores não 

reembolsáveis. 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 ajudar o tecido empresarial instalado, à luz das orientações 

estratégicas descritas no “Invest em Anadia”.  

Recorde-se que um dos objetivos estratégicos do Município de Anadia passa por apostar no 

desenvolvimento económico e sustentável do concelho, através do programa “Invest em Anadia”, 

assumindo um papel ativo na promoção do empreendedorismo, no apoio às empresas e no reforço da 

captação de investimento. 
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