
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO EXTRAORDINÁRIO

AO TECIDO SOCIAL E ECONÓMICO

DO CONCELHO DE ANADIA

FEVEREIRO | 2021



• Famílias
• Juventude
• Associações
• Empresas do concelho de Anadia

INVESTIMENTO TOTAL: 500.000€

COVID19 – APOIOS | fevereiro 2021 

Destinatários

• Acompanhar as medidas excepcionais decretadas pelo Governo,
com uma resposta de cariz municipal

• Mitigar os graves impactos da pandemia de Covid-19 na vida
socioeconómica do concelho

• Apoiar a recuperação económica
• Dar continuidade ao anterior programa municipal de apoio

Objectivos



BOMBEIROS E IPSS



Atribuição de apoio extraordinário à Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Anadia e às IPSS do concelho, com

valências de ERPI e/ou SAD

BOMBEIROS E IPSS



Aplicação de tarifário zero, nos meses de Fevereiro, Março e Abril,

nas tarifas variáveis do consumo de água, para:

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia

• IPSS

• Administração Local (freguesias)

BOMBEIROS E IPSS



Fornecimento de Equipamentos de Protecção Individual (EPI) e

produtos desinfectantes aos Bombeiros e IPSS do concelho

Pagamento de despesas respeitantes à realização de testes de

despiste da Covid-19 dos elementos da GNR de Anadia e dos

Bombeiros Voluntários de Anadia

BOMBEIROS E IPSS



FAMÍLIAS



Apoio mensal a famílias em situação de vulnerabilidade

socioeconómica, por um período máximo de 6 meses: atribuição de

quantia monetária, mensal, entre 100€ e 250€, e/ou de cabaz

alimentar, constituído por bens essenciais, adquiridos em

estabelecimentos do comércio tradicional

FAMÍLIAS



Isenções e reduções na facturação da água

• Consumidores com tarifa “social”: aplicação de tarifário zero
(tarifas variáveis), na factura de Fevereiro, Março e Abril

• Consumidores com tarifa “familiar”: aplicação de tarifário zero
(tarifas variáveis), na factura de Fevereiro, Março e Abril

• Restantes consumidores: isenção do pagamento dos primeiros
10m3 de água, na factura de Fevereiro, Março e Abril

Suspensão das execuções fiscais e dos cortes de fornecimento de
água, por incumprimento de pagamento, enquanto vigorar o estado
de emergência

FAMÍLIAS



Isenção do pagamento de propinas na Universidade Sénior da Curia, 

enquanto vigorar a suspensão de aulas e atividades presenciais

Alargamento do prazo para pedido de comparticipação do valor 

pago pelos cadernos de atividades do 1.º ciclo do Ensino Básico

FAMÍLIAS



Fornecimento gratuito de refeições a alunos do Pré-Escolar e do

1.º ciclo do Ensino Básico, abrangidos pela ação social escolar

(escalões A e B), em períodos de atividades letivas não presenciais

Cedência de equipamentos informáticos e ligações de internet ao

Agrupamento de Escolas de Anadia para disponibilização a alunos

do concelho

FAMÍLIAS



ACTIVIDADE ECONÓMICA



A partir de 8 de Fevereiro de 2021

• Apoio ao emprego e à quebra de facturação (2020)

• Apoio à manutenção de postos de trabalho (2021)

• Promoção do Comércio Tradicional

• Isenção de Taxas

ACTIVIDADE ECONÓMICA

Áreas de apoio

Candidaturas



Emprego e quebra de facturação em 2020

Beneficiários:

• Empresas até 15 trabalhadores (inclui administradores e gerentes
remunerados);

• Em nome individual ou sobre qualquer outra forma societária
prevista no Código das Sociedades Comerciais;

• Que actuem nos sectores de actividade (CAE Rev. 3)
especificados (ver Normas de Execução);

• Com registo de quebra de facturação (em 2020) ≥ 30%

ACTIVIDADE ECONÓMICA



Apoio financeiro, a fundo perdido, ponderado ao número de

postos de trabalho e quebra de facturação em 2020, com o valor

máximo de 2.165€ (empresas até 3 trabalhadores) e 2.665€

(empresas de 4 a 15 trabalhadores)

ACTIVIDADE ECONÓMICA

Emprego e quebra de facturação em 2020



Comparticipação, a fundo perdido, de 20% do salário mínimo

nacional, por cada trabalhador (até ao máximo de 5 por empresa)

em lay-off simplificado, pago mensalmente, por um período

máximo de três meses

ACTIVIDADE ECONÓMICA

Manutenção de postos de trabalho – 1.º trimestre de 2021



compraremanadia.pt

plataforma digital de promoção do comércio tradicional

ACTIVIDADE ECONÓMICA

Promoção do Comércio Tradicional



Promoção do Comércio Tradicional

CARTÃO “SENTIR ANADIA”

cartão de fidelização ao comércio tradicional de Anadia, com a

possibilidade de acumular pontos, por cada euro adquirido, que

podem ser trocados por descontos em serviços e produtos

ACTIVIDADE ECONÓMICA



Isenção de Taxas

Isenção do pagamento de taxas municipais para a ocupação de

espaço público e publicidade, de Janeiro a Junho de 2021

Isenção do pagamento de taxas a cobrar no Mercado Municipal de

Anadia, de Janeiro a Junho de 2021

ACTIVIDADE ECONÓMICA



JUVENTUDE



JUVENTUDE

1.º Concurso Municipal Jovens Empreendedores

Beneficiários:

• Residentes no Concelho de Anadia, com idades compreendidas
entre os 18 e os 35 anos

Áreas:

• Economia ambiental

• Tecnologia informática e digital

• Inovação social

Candidaturas:

• 8 de Março a 31 de Maio



CONTACTOS ÚTEIS



CONTACTOS ÚTEIS

Telefone: 231 510 730
Email: geral@cm-anadia.pt

Geral

Telefone: 231 510 486
Email: redesocial.m.anadia@gmail.com

Serviços de Acção Social

Telefone: 231 519 710
Email: investemanadia@cm-anadia.pt

Gabinete de Atendimento às Empresas e ao Empreendedor



Informação detalhada e formulários de candidatura disponíveis em 
www.cm-anadia.pt a partir de 8 de fevereiro de 2021


