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AUTARQUIA ESTIMULA COMÉRCIO LOCAL COM 300€ 

DISTRIBUIDOS PELOS COMÉRCIOS ADERENTES DO PROGRAMA 

“CARTÃO COMÉRCIO MIRANDELA” E 1500€ EM PRÉMIOS PELOS 

CONSUMIDORES 

 
Como medida de apoio e estímulo ao consumo no comércio local, a Câmara Municipal de 

Mirandela lança a segunda edição do programa “Cartão Comércio Mirandela” com uma 

nova atribuição de 300€ para os comércios aderentes e 1500€ em prémios para os 

consumidores. 

O Cartão Comércio Mirandela é um programa da Câmara Municipal de Mirandela de apoio e 

incentivo às compras no comércio local. Este cartão dará a quem o possuir, um conjunto de 

vantagens, traduzidas em descontos ao nível do comércio local, visando-se ainda com este projeto 

desenvolver uma relação de preferência entre o consumidor e o comércio tradicional.  

O Cartão Comércio destina-se à população que pretenda usufruir do comércio local e serviços 

com loja física aberta na área total do Concelho de Mirandela. 

Nesta segunda edição, para além dos habituais 10% de descontos nos comércios aderentes, em 

compras de valores entre os 10€ e 250€, com entrada em vigor entre o dia 1 de novembro e 31 de 

dezembro, serão ainda sorteados, pelos detentores do Cartão Comércio Mirandela, 1500€ em 

prémios através de vales a serem utilizados nos comércios que aderirem a esta campanha. 

Os cartões emitidos na primeira edição poderão ser utilizados e estarão igualmente habilitados ao 

sorteio dos 1500€ em prémios. 

Os comércios aderentes receberão da Câmara Municipal de Mirandela um apoio financeiro de 

300€ (trezentos euros) acrescendo ainda o valor dos vales sorteados entre os detentores do cartão.  

O período de adesão, quer de comerciantes, quer de consumidores, está disponível até ao dia 31 

de outubro através da página de internet www.cartaomirandela.pt 

A primeira edição deste programa, que teve início em maio de 2020, contou com a adesão de 214 

comércios e cerca de 1000 emissões de cartões destinados aos consumidores. Um investimento 

da autarquia em prol da economia local mirandelense. 

 

 

http://www.cartaomirandela.pt/

