Parcerias e Ofertas para Restauração e
Comércio
Parcerias para entrega ao domicílio, entre operadores de transporte e
comércio local
Serviço de entregas ao domicílio
Caso o seu estabelecimento não disponha de serviço de entregas ao domicílio, a Câmara
Municipal de Lisboa respondeu positivamente ao apoio disponibilizado por vários
operadores, serviços de entregas ao domicílio que permitem aos estabelecimentos do
comércio local implementar este serviço no bairro respetivo, com um ou mais dos
operadores de transporte aderentes, enquanto vigorar o estado de emergência e nas
condições definidas por cada um deles.
O serviço de entrega ao domicílio é gerido pelo comerciante e permite que não haja
qualquer contacto social entre o consumidor e o transportador.

Valores e Operadores
Operador

Contacto 24 horas

Valor

Distância

CoopTáxis

217 932 756

4,00€

< 2 km

Kapten

308 800 048

4,00€

< 5 km

4,49€

< 1,5 km
< 2,6 km
< 2 km

Glovo

https://glovoapp.com/pt_PT/lis/

Antral - Izzy Move

218 446 202

4,99€
4,00€

Teletáxis

218 111 100

4,00€

< 2 km

Rádio Táxis

218 119 000

4,00€

< 2 km

noMenu

213 813 939

4,00€

< 2 km

5,00€

< 3 km

Escola do Comércio de Lisboa
CML em parceria com a Escola do Comércio de Lisboa desenvolveu um programa de
estágios curriculares dos alunos de informática e design, que permitirá disponibilizar um
serviço de mentoria e apoio técnico aos comerciantes da cidade no processo de criação
de lojas online e de iniciativas de marketing digital. Para mais informações por favor
envie um email para estamosabertos@cm-lisboa.pt

.PT
3em1: Oferta de site .pt

Com a iniciativa 3em1 do .PT é atribuído um pacote de serviços gratuitos, pelo período
de um ano, que inclui:
• Domínio .pt;
• Ferramenta para desenvolvimento de site e respetivo alojamento técnico;
• Emails.

Para usufruir da oferta contacte por favor info@lisboaempreendemais.pt
Sobre o .PT
O .PT é a entidade responsável pela gestão, registo e manutenção de domínios sob .pt,
domínio de topo correspondente a Portugal.
Saiba mais em www.dns.pt

Lisbon Tech Guide
Isenção fee de recrutamento

A Lisbon Tech Guide está a ajudar empresas que queiram contratar profissionais que
tenham perdido o seu emprego devido à pandemia do COVID-19, isentando as empresas
do pagamento de fees de recrutamento, de modo a garantir que consigam proporcionar
a estes profissionais condições de trabalho semelhantes às que tinham anteriormente.

Como ter acesso
O primeiro passo será entrar em contacto com a Lisbon Tech Guide enviando um email
diretamente para o info@lisbontechguide.com explicando brevemente que tipo de
profissionais procuram e uma data para agendamento de uma reunião. A Lisbon Tech
Guide irá publicar todas as oportunidades de trabalho na plataforma 560 Tech Jobs,
jobs.lisbontechguide.com, bem como nos seus canais de social media. Assim que
começarem a receber candidaturas, irão partilhar com as empresas.

