
Caro munícipe. 
E, de repente, a nossa vida mudou...  
Deparamo-nos com novos desafios,
que requerem respostas rápidas
e uma imensa capacidade de superação.

O Município  de Anadia preparou  
"ANADIA estamos JUNTOS", 
um conjunto de medidas tendentes a 
mitigar os problemas que afetam a nossa comunidade. 
Vamos apoiar os nossos munícipes, instituições, 
pequenos comércios e empresas.

É tempo de relançarmos a economia do nosso concelho 
e de retomarmos  o caminho
do crescimento sustentado e da qualidade de vida.
 
Com todos e para todos.

A Presidente da Câmara
 

ANADIA
estamos
JUNTOS



1. AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO
a. Apoio a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica:

- apoio monetário e/ou um cabaz alimentar de produtos essenciais adquiridos no comércio local, por 
um período máximo de 3 meses.

b. Disponibilização de material informático e serviços de internet:
- a alunos residentes e a frequentar escolas do concelho, de agregados familiares que não disponham 
de meios tecnológicos e sem capacidade financeira para os adquirir, no ano letivo 2020/2021.

c. Apoio no âmbito do abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos, 
com isenções e/ou reduções na faturação, para:
- famílias,
- juntas de freguesia,
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) e instituições particulares 
de solidariedade social (IPSS), 
- coletividades desportivas e recreativas e outras associações sem fins lucrativos.

d. Apoio extraordinário para:
-  AHBVA,
- IPSS com valências de ERPI – Estrutura Residencial para Idosos e/ou SAD – Serviço de Apoio 
Domiciliário. 

e. Isenção do pagamento de propinas na Universidade Sénior da Curia, até ao final do ano 
letivo 2019/2020.

1I. ATIVIDADE  ECONÓMICA
a. Isenção do pagamento de taxas municipais:

- de ocupação de espaço público e publicidade, por um período máximo de 6 meses;
-  a cobrar no Mercado Municipal de  Anadia,  até ao final do ano 2020.

b. Isenção do pagamento de rendas em edifícios/espaços municipais:
- no Edifício Dr. Luís Navega, Domus Café, antiga Escola de Espairo, Mercado Municipal de Anadia, 
Incubadora do Curia Tecnoparque, e Centro de Bem-Estar Social de Tamengos, por um período 
máximo de 6 meses.

c. Apoio no âmbito do abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos:
- isenções e/ou reduções na faturação,  para o comércio e indústria.

d. Criação e implementação de medidas de apoio ao comércio local: 
- programa de promoção do comércio local e tradicional, 
- plano de comunicação institucional, 
- selo distintivo para espaços comerciais, 
- cartão eletrónico de fidelização, 
- plataforma digital, 
- disponibilização de sacos de compras.

e. Programa de apoio às exportações por empresas do concelho, visando:
- a sua promoção,
- o apoio à participação em certames internacionais.

f. Apoio à empregabilidade, em articulação com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da 
Bairrada e IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, pelas vias:
- da atratividade de novas empresas para o concelho,
- da divulgação das ofertas de emprego.

 Consulte a informação completa em www.cm-anadia.pt

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO EXTRAORDINÁRIO 
AO TECIDO SOCIAL E ECONÓMICO DE ANADIA
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