PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
«APOIAR O COMÉRCIO LOCAL, DINAMIZAR ÉVORA»
1ª Subscritora: Ângela Caeiro (PSD)
A pandemia Covid-19 trouxe muitas consequências a vários setores da sociedade,
nomeadamente ao setor económico, que em muitos casos, se viu obrigado a parar.
Este último ano, para as pessoas que têm os seus negócios por conta própria, tem sido de
muita incerteza, e o Poder Local tem um papel fundamental no apoio aos
cafés/restaurantes, bem como ao comércio local.
Valorizamos as medidas que têm sido tomadas pela Câmara Municipal de Évora,
nomeadamente a isenção de taxas de ocupação do espaço público com esplanadas abertas
e cobertas, mas é possível aplicar outras medidas que tenham efeito no imediato e
permitam a construção de um futuro mais sólido, como temos assistido em vários
Municípios do país.
É preciso dinamizar Évora, apoiar o pequeno comércio e atrair turistas. É possível fazer
mais, especialmente durante os meses de Verão, criando uma dinâmica que envolva e
entusiasme a população, e também que potencialize o turismo na nossa cidade.
Posto isto, os eleitos do PSD na Assembleia Municipal de Évora, propõem:
1) Uma campanha de dinamização e apelo à compra no comércio tradicional com
animação de rua, promovendo os artistas locais, com pequenos concertos ao ar
livre em zonas da cidade onde o comércio local seja mais expressivo;
2) Desenvolvimento de um programa de atração de clientes ao setor dos
cafés/restaurantes, que promova a gastronomia alentejana com semanas
temáticas;
3) Implementação de uma campanha de promoção do comércio local, com sorteios
de vouchers para consumo nos restaurantes e demais estabelecimentos de
comércio;
4) Criação, gestão, e divulgação de uma plataforma on-line de fornecedores e
pequenos comerciantes do Concelho de Évora nos vários setores de atividade,
sendo amplamente difundida nas redes sociais e no site do Município.
Para concretizar estas medidas a curto prazo, o Município deve entrar em contacto com
os estabelecimentos de comércio local e fazer o levantamento dos estabelecimentos que
pretendem aderir a estas campanhas de dinamização, e em conjunto com os mesmos
garantir que todas as normas da Direção-Geral da Saúde são cumpridas.
Neste momento, é crucial relançar a economia e ajudar os micro e pequenos empresários
que são essenciais para dar vida à nossa cidade e pretendem tornar Évora, uma “marca”
de referência a nível nacional e internacional!
Évora, 25 de junho de 2021
[Aprovada por unanimidade]

