
 

 

 

 

 

 
O que é o Cartão Anadia Jovem? 
O Cartão Anadia Jovem é um documento emitido pela Câmara 

Municipal de Anadia que concede, aos jovens residentes no 

concelho de Anadia, isenções e descontos na aquisição de bens e 

serviços. É também um veículo de informação, divulgação e 

promoção, capaz de aglutinar os jovens e as suas famílias em torno 

do seu concelho e dos agentes que contribuem para a sua 

dinamização, nomeadamente o comércio e as entidades culturais, 

desportivas e sociais, entre outros. 

 

Que vantagens oferece? 
O Cartão Anadia Jovem garante vantagens económicas, 

tendo como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento 

e promoção de iniciativas do concelho que visem o bem-estar, 

a realização pessoal e a plena participação social dos jovens. 

Os detentores deste documento usufruem de descontos e de  

isenções em bens e serviços nas entidades aderentes. 

 

Quem pode usufruir deste documento? 
O Cartão Anadia Jovem destina-se a todos os jovens com idades 

compreendidas entre os 12 e os 30 anos, com residência no 

concelho de Anadia. 

 

Como aderir ao Cartão Anadia Jovem? 
Para aderir ao Cartão Anadia Jovem, é necessário o preenchimento 

e assinatura do formulário de inscrição (será assinado pelo 

encarregado de educação caso o jovem seja menor de idade), o 

qual dever ser entregue acompanhado de uma fotografia tipo  

passe, comprovativo de morada e apresentação do Cartão de 

Cidadão. 

 

Quais os locais onde se pode aderir? 

A inscrição pode ser efetuada na Biblioteca Municipal de Anadia e 

nas Piscinas Municipais de Anadia. 

 

Qual o custo do Cartão Anadia Jovem? 
A adesão ao Cartão Anadia Jovem é gratuita. 

 

Informações: 

Câmara Municipal de Anadia 

231 510 730 

www.cm-anadia.pt 

geral@cm-anadia.pt 

http://www.cm-anadia.pt/
mailto:geral@cm-anadia.pt
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