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Moção 

Comércio Mais Próximo 
O comércio local faz parte da identidade da Freguesia, ajudando a manter o dinamismo social e 
económico da região. Devem, por isso, ser preservadas e fomentadas as relações com o 
comércio local, não o deixando perder a força, como tem vindo a acontecer ao longo dos 
últimos anos.  
O aumento do número de grandes superfícies instaladas no nosso Concelho, e em particular na 
nossa Freguesia, justificam, em parte, o esquecimento do comércio de proximidade. Além do 
mais, assistem-se a medidas que levam a um tratamento díspar entre o comércio local e o das 
grandes superfícies. Como exemplo recente temos a isenção do Continente Bom Dia pagar a 
taxa municipal, medida avançada pela Câmara Municipal.  

Acreditando na importância económica de todas as formas de comércio, propomos que 
enquanto Freguesia, consigamos também apoiar o comércio local, criando para isso medidas 
que aumentem a adesão a este tipo de serviço. Assim, propomos:  

1. A criação de uma plataforma digital e uma publicação anual local que promovam a 
divulgação do comércio local. Os estabelecimentos estarão identificados por ramo de 
atividade e localização, de modo a permitir uma consulta rápida e intuitiva. Esta 
plataforma poderá ser articulada com as páginas online já disponíveis, aproveitando-se 
assim, os recursos já existentes;  

2. Promoção de dinamismo do comércio local, fomentando a adesão dos fregueses, 
através do apoio ao comércio local e criando estratégias que promovam o recurso a este 
tipo de comércio. Propomos, por exemplo, a criação de um “cartão do freguês”, para os 
comerciantes que pretendam aderir, que permitirá a obtenção de vantagens sempre 
que se usufruir das ofertas existentes na freguesia/município.  

 
 
 

Póvoa de Santa Iria, 17 de abril, de 2018  
Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de  
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Moção aprovada por unanimidade. 

 


