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UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO DE ANADIA  
RETOMA SERVIÇO À COMUNIDADE 

 

A Unidade Móvel de Atendimento de Anadia (UMAA) vai retomar o serviço à comunidade na próxima 

segunda-feira (19 de abril), cumprindo todas as medidas de segurança da Direção-Geral da Saúde 

definidas para evitar a propagação do vírus SARS-CoV-2. Assim, no interior e exterior da carrinha, será 

obrigatório o uso de máscara, a desinfeção das mãos e também manter o distanciamento físico. Neste 

retomar de atividade, a comunidade anadiense poderá contar com um novo serviço, intitulado eBalcão, 

criado para apoiar os munícipes com dificuldades no preenchimento dos Censos 2021. 

Recorde-se que a UMAA entrou em funcionamento a 5 de julho de 2018. Desde então, presta serviços 

na área da ação social, podendo os munícipes também requisitar serviços de água e saneamento, assim 

como subscrever os cartões Anadia Sénior e Anadia Jovem, e obter informações de caráter diverso. 

Presta ainda serviços na área da saúde, disponibilizando rastreios diversos e aconselhamento 

farmacológico. Nesta valência, conta com a parceria da Farmácia Gina (Amoreira da Gândara), da 

Farmácia Termal (Curia), da Farmácia Triunfo (Paredes do Bairro), da Farmácia Júlio Maia (Anadia) e 

ainda do novo parceiro Farmácia Rangel (Avelãs de Caminho). Ainda ao nível da saúde, o Município de 

Anadia tem também contado com a colaboração da Clínica Ibervita e da enfermeira voluntária Maria 

Leontina Maia. A UMAA dispõe ainda de um espaço dedicado à Biblioteca Municipal de Anadia, que 

permite emitir o respetivo cartão de utilizador e requisitar, devolver e reservar livros, DVD, CD e 

revistas. 

A UMAA, serviço itinerante da Câmara Municipal de Anadia, percorre as 10 freguesias do concelho, 

prestando diversos serviços públicos às populações mais isoladas e com menor mobilidade, tendo 

atendido, desde a sua entrada em funcionamento até ao passado mês de março, 3191 pessoas.  
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