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ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVOU ORÇAMENTO PARA 2023 
 

A Assembleia Municipal de Anadia aprovou, esta quarta-feira (28 de dezembro), a proposta de 

Orçamento Municipal, no valor de cerca de 32 milhões de euros, as Grandes Opções do Plano e 

o Mapa de Pessoal para 2023. Os documentos foram aprovados por maioria, com 20 votos a 

favor: seis contra (3 do PS, 2 do PSD e 1 PCP) e uma abstenção (PSD). 

A ampliação da zona industrial de Amoreira da Gândara e a construção da zona industrial do Vale 

Salgueiro, em Anadia, são duas grandes prioridades da Câmara Municipal, dada a sua 

importância em termos económicos para o concelho. Estes investimentos dotarão o município 

de áreas industriais infraestruturadas e mais amplas, para atração e captação de investimento 

privado, nacional e estrangeiro.   

Na área da educação, está prevista a conclusão da requalificação da Escola Básica da Moita, bem 

como melhoramentos nos jardins de infância da Poutena e de Tamengos. A requalificação da 

Escola Básica de Vilarinho do Bairro é outra das preocupações do Município, estando a mesma 

identificada e mapeada nas prioridades de intervenção pelo Ministério de Educação. 

Na saúde, perspetiva-se a conclusão da obra de requalificação do Centro de Saúde de Anadia, 

objeto de candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência. Estão ainda previstas intervenções, 

ao nível da climatização, nas extensões de saúde de São Lourenço do Bairro e Vilarinho do Bairro. 

O projeto de requalificação da Extensão de Saúde de Sangalhos encontra-se em fase de 

conclusão. 

A ação social tem um incremento relativamente ao ano anterior, contemplando os diversos 

apoios a conceder enquadrados pelo Regulamento Geral de Ação Social do Município de Anadia, 

de modo a abranger os agregados mais carenciados e apoiar as instituições particulares de 

solidariedade social nas respostas que prestam. No que diz respeito à Estratégia Local de 

Habitação, o Município de Anadia vai avançar com a construção de 16 fogos na Quinta do Rangel, 

em Ancas. 

Nos resíduos sólidos, pretende-se concluir os investimentos relativos ao “Anadia Valoriza+ 

Biorresíduos”, no âmbito da candidatura ao POSEUR, e implementar ações que permitam iniciar 

o programa de recolha de biorresíduos. Pretende-se ainda avançar com a 1.ª fase da construção 

do Centro de Recolha de Resíduos. 

http://www.cm-anadia.pt/
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No desporto, estão previstos investimentos em algumas infraestruturas, nomeadamente a 

renovação do piso sintético do campo de 11 do Complexo Desportivo de Anadia, bem como a 

requalificação dos balneários do Campo de Rugby da Moita. 

As transferências para as juntas de freguesia têm um ligeiro incremento orçamental, traduzindo-

se em apoios para a atividade corrente e para a realização de investimentos. A Câmara Municipal 

continuará ainda a disponibilizar os equipamentos e a manter o apoio logístico e técnico às 

freguesias.  
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