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COMÉRCIO A RETALHO
REMUNERAÇÕES (∆%)

ÍNDICE DE
REMUNERAÇÕES
2018

2019

2020

1º T
2021

5,5

5,1

1,3

-4,5

ÍNDICE DE
EMPREGO

Em linha com o emprego no setor, o índice de remunerações registou em
2019 um abrandamento da tendência de crescimento, que foi ainda mais
acentuado em 2020, ano em que a variação homóloga atingiu 1,3%,
refletindo já o impacto da crise pandémica no setor do Comércio a
Retalho. No 1ºT 2021, observa-se uma inversão da tendência de crescimento, com uma quebra de 4,5% no índice de remunerações.

EMPREGO (∆%)
2018

2019

2020

1º T
2021

2,7

2,4

-2,1

-5,1

ÍNDICE DE
VOLUME
DE NEGÓCIOS

O índice de emprego, cujo volume é medido pelo número de pessoas ao
serviço, evidencia um ligeiro abrandamento da tendência de crescimento do emprego no setor em 2019, observando-se, em 2020, uma quebra
de 2,1%, em resultado da crise pandémica, e que parece ter sido acentuada no 1ºT 2021, caindo mais de 5% em comparação com o 1ºT 2020.

VOLUME DE NEGÓCIOS (∆%)
2018

4,1

2019

2020

1º T
2021

4,3

-3,3

-8,1

As estatísticas do comércio interno, publicadas pelo INE, evidenciam o
efeito da crise pandémica, com o índice do volume de negócios a registar
uma quebra de 3,3% em 2020, uma tendência que se manteve no 1ºT
2021, com o índice a cair cerca de 8,1% em relação ao 1ºT 2020.

PESSOAL AO SERVIÇO (milhares)

PESSOAL AO
SERVIÇO
2017

2018

2019

441,5

453,4

461,1

Fonte INE

Os dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)
revelam uma tendência de crescimento do pessoal ao serviço nas
empresas de Comércio a Retalho (Divisão 47 da CAE) entre 2017 e
2019. No entanto, importa referir as estimativas decorrentes do inquérito
ao emprego (trimestral), que revelam uma queda da população empregada no total dos setores do Comércio por Grosso e a Retalho. Será, no
entanto, necessário esperar pelos dados do SCIE referentes a 2020,
publicados no 1ºT 2022, para apurar corretamente o sentido e a magnitude do impacto da crise pandémica no emprego do setor do Retalho.

ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (∆%)
Em termos de variação homóloga, o Índice
de Preços no Consumidor (IPC) registou
um aumento de cerca de 0,6%, uma
tendência de subida que não é acompanhada nas classes de despesa dos produtos
alimentares, que registaram descida de
cerca de 0,8%, e dos restaurantes e hotéis,
que registaram a maior queda, em termos
homólogos, de cerca de 3,2%. Destaque
ainda para a classe de despesa de
vestuário e calçado, em que os preços
registaram um aumento, com o IPC a subir
cerca de 2,9% no último mês de abril, em
relação ao mesmo mês de 2020, sendo
este o primeiro mês em alta no segmento
desde setembro de 2020.

PRODUTOS
BEBIDAS
ALIMENTARES E
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS E
TABACO
ALCOÓLICAS

VESTUÁRIO
E
CALÇADO

RESTAURANTES
E
HOTÉIS

TOTAL

-0,17

2,18

-2,97

1,91

0,77

abril 2020

3,82

0,51

-6,99

3,19

-0,22

abril 2021

-0,79

1,29

2,87

-3,20

0,55

abril 2019

Fonte INE
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COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO
REMUNERAÇÕES (∆%)
Neste agrupamento de produtos, os valores do índice evidenciam um
ligeiro abrandamento da tendência de crescimento do volume de
remunerações em 2020. Já no 1ºT 2021, este índice regista uma
descida de 0,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior,
apontando para uma descida acentuada do volume de remunerações.

EMPREGO (∆%)
O índice de emprego neste agrupamento contraria a tendência do total
do Retalho, sem entrar em terreno negativo até ao 1ºT 2021, apesar do
evidente abrandamento da tendência de crescimento do emprego, que
não foi além dos 0,1% no 1º T 2021.

VOLUME DE NEGÓCIOS (∆%)
À semelhança do comportamento do índice de remunerações, também
o índice de volume de negócios, manteve uma tendência de crescimento até 2020, embora com evidentes abrandamentos em 2019 e 2020,
registando uma queda de 0,8% no 1ºT 2021, em termos homólogos.

ÍNDICE DE
REMUNERAÇÕES

ÍNDICE DE
EMPREGO

ÍNDICE DE
VOLUME
DE NEGÓCIOS

5,3

2018

2,6

2018

3,7

2018

5,5

2019

3,0

2019

2,9

2019

4,8

2020

0,3

2020

2,1

2020

-0,5

1º T
2021

0,1

1º T
2021

-0,8

1º T
2021

Fonte INE

COMÉRCIO DE PRODUTOS
NÃO ALIMENTARES
ÍNDICE DE
REMUNERAÇÕES

ÍNDICE DE
EMPREGO

ÍNDICE DE
VOLUME
DE NEGÓCIOS

5,7

2,8

4,5

2018

2018

2018

4,8

2019

2,1

2019

5,5

2019

-1,0

2020

-3,7

2020

-7,4

2020

REMUNERAÇÕES (∆%)
Os valores do índice evidenciam a queda do volume de
remunerações no agrupamento do comércio de produtos não
alimentares em 2020, recuando cerca de 1% em relação ao ano
anterior. Já no 1ºT 2021, o índice revela uma descida bastante
mais acentuada, de cerca de 7,2%, em comparação com o
mesmo período do ano anterior.

EMPREGO (∆%)
A tendência do índice de emprego no setor do Retalho é, em
grande medida, pressionada pelas oscilações no índice neste
agrupamento, que registou uma queda muito significativa já em
2020, de cerca de 3,7%, e que se acentuou no 1ºT 2021, com
uma descida de 8,8% em termos homólogos.

VOLUME DE NEGÓCIOS (∆%)
-7,2

1º T
2021

-8,8

1º T
2021

-13,5

1º T
2021
Fonte INE

No índice de volume de negócios é onde as quebras são mais
evidentes neste segmento do comércio a retalho, que registou
uma quebra de cerca de 7,4% em 2020 e de 13,5% no 1ºT
2021, em termos homólogos.
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A nova “normalidade” no
comércio depois da pandemia

O confinamento causado pela COVID-19 teve o efeito de um tsunami na

Estes dois conceitos devem ser vistos de forma agregada já

economia mundial. A pandemia virou do avesso as nossas vidas e a forma

que é a ação do conjunto que leva a que a lógica da capilari-

de estar e fazer, nas tarefas mais simples e nas tarefas mais complexas. Na

dade signifique um mercado mais alargado e um aumento de

nova normalidade já não é tão obrigatório deslocarmo-nos fisicamente às

vendas, sendo que a capacidade de escalabilidade conduz à

lojas para fazer compras porque podemos comprar online e ter experiências

melhoria do e-commerce de uma forma geral.

mais ajustadas ao nosso perfil de consumidor, graças às soluções de

A lógica da cadeia de logística alterou-se, permitindo às

Inteligência Artificial e ao digital.

empresas ajustar-se de forma mais imediata às mudanças do

Embora a preferência do consumidor português não seja, ainda, a de

mercado. Foi introduzida a noção das “cadeias de logística +”,

comprar virtualmente, a verdade é que os sucessivos confinamentos fizeram

depois de se constatar que é fundamental definir outras formas

aumentar a percentagem de compras online. Efetivamente, de acordo com

de agir em caso de corte nos habituais processos das cadeias

dados do INE, “a percentagem de utilizadores de comércio eletrónico

logísticas, como o resultante da situação da pandemia.

registou em 2020 o maior aumento da série iniciada em 2002: +7 p.p. que em

Esta alteração vem também induzir a necessidade de ajustar a

2019”. Indicadores como o “número de utilizadores de Internet e de comércio

regulamentação da legislação laboral a estas novas valências

eletrónico” e a “quantidade de encomendas realizadas utilizando o comércio

de trabalho, através de plataformas informáticas, sob pena de

online” reforçam esta tendência de clara mudança de comportamento.

se criarem desequilíbrios no mercado laboral que se pretende
sustentado e inclusivo. Sendo certo que a sustentabilidade
estará no âmago de todas as futuras decisões, o investimento

Neste quadro, a logística assume uma relevância fulcral. Em toda a
Europa, com o aumento da procura, desenham-se novas soluções
para conseguir responder às novas solicitações, agilizando as
operações logísticas nas cidades e concentrando na sua periferia
os novos polos logísticos. O aumento das entregas nas zonas
urbanas está a desenhar novos processos de distribuição: click and
collect e distribuição last mile são termos que não pertenciam ao
nosso vocabulário, mas fazem agora parte da forma como interagimos com as marcas e com as lojas, potenciando as novas
ferramentas digitais e colaborativas. Esta urgência induziu uma
rápida capacitação das empresas e, no caso específico do setor do
retalho e do comércio local, a utilização do digital, possibilitando
um modo de interagir com os clientes habituais sem disrupções.

e liderança nos processos de sustentabilidade e de
governance terão consequências diretas e, cada vez mais,
evidentes nas opções dos consumidores.
O futuro do setor do retalho dependerá, assim, de um conjunto
de ações críticas com base na repriorização do investimento,
de forma a apoiar a transformação digital e a potenciar a
recuperação. Reorientar a organização para o digital, repensar
a experiência das lojas física vs virtual, adotar a omnicanalidade, simplificar procedimentos de transação, incrementar a
interoperabilidade de sistemas, implementar formas diversificadas e flexíveis de trabalho e tornar a sustentabilidade um
pilar estratégico são alguns dos desafios a enfrentar na
construção de um futuro sólido e sustentável.

O novo conceito de dark stores veio transformar a logística como a conhecíamos até ao início da pandemia. As dark stores são pequenos centros de
distribuição, localizados nos centros urbanos, que permitem uma entrega de
produtos mais célere porque estão mais próximas dos consumidores.
Habitualmente funcionam em espaços que até “ontem” eram ocupados por
alguns supermercados/lojas, mas que encerraram portas. Na lógica atual
continuam a vender produtos, mas fazem-no de portas fechadas, potenciando a rapidez na satisfação das necessidades dos clientes. Outros conceitos
que conhecem uma nova luz no panorama da nova normalidade são a noção
de capilaridade dos negócios e a capacidade de escalabilidade, caraterísticas que hoje as empresas têm de incorporar no seu funcionamento para se
manterem em atividade.

Os novos modelos de negócio estarão recentrados na
comunidade de consumidores e na satisfação das
suas necessidades, mas serão moldados pela
tecnologia e dependem também das expetativas dos
consumidores relativamente às alterações climáticas,
às preocupações sociais e de sustentabilidade que o
novo paradigma evidencia. A resiliência, a reformulação e a aposta em novos modelos de negócio
tornaram-se nas chaves de sucesso para o funcionamento das empresas no contexto do novo normal.
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O RETALHO EUROPEU
E NACIONAL
A importância da formação de
quadros intermédios em Logística

A Citroën apresentou recentemente uma versão para profissionais do seu
mini-carro elétrico que não necessita de carta de condução. O AMI Cargo
destina-se a empresas que pretendam uma solução para as entregas "last
mile" em ambiente urbano.
Este é apenas um exemplo da importância de um comércio ágil e eficiente que
responda às necessidades de consumidores ávidos em receber em suas casas
os produtos que resultaram das suas compras online.
A Covid-19 veio acelerar a expansão do comércio online e com ele deixar a
descoberto a importância da logística comercial.
A origem da palavra logística vem do grego e significa habilidades de cálculo e

O desenvolvimento e a promoção do Curso de
Técnico de Logística, onde competências técnicas e
comportamentais específicas desta atividade são trabalhadas, constituem uma peça fundamental no processo de aceleração da importância da logística. Verificamos, contudo, que, se, por um lado, as empresas
necessitam de técnicos intermédios qualificados, os
jovens, por outro lado, por desconhecimento, não
consideram este Curso atrativo, relevante ou com
saída profissional, levando a que tenha uma reduzida
adesão por parte dos jovens.

de raciocínio lógico. Hoje, o termo significa um conjunto de métodos e meios
destinados a fazer o que for preciso para entregar os produtos certos, no local
adequado, no tempo combinado e com o custo previsto.
A interdependência entre as vendas e a logística é, assim, um elemento essencial para a satisfação dos consumidores e com eles para o sucesso dos processos comerciais. Investir numa visão estratégica empresarial implica atribuir um
papel cimeiro à logística, dotando os processos comerciais de mecanismos
inteligentes, ágeis, céleres, de forma a criar vantagem competitiva e um
diferencial importante para manter e aumentar a carteira de clientes.
A logística implica, como em todas as áreas de negócio, profissionais qualificados, a par de uma atitude de aprendizagem e mudança permanente das empresas e de todos os profissionais e entidades do setor do comércio e serviços.

Acreditando no potencial e na importância da logística para
o setor do comércio e serviços, a Escola de Comércio de
Lisboa lança o repto a todas as empresas e agentes
económicos a se associarem ao desenvolvimento de uma
cabal estratégia e visão para a logística em Portugal,
passando pela promoção desta oferta formativa especifica
capaz de responder às necessidades das empresas e
informar os jovens das potencialidades desta área para o
seu futuro profissional.
Piedade Redondo Pereira
Diretora Geral da Escola de Comércio de Lisboa
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O RETALHO EUROPEU
E NACIONAL
Bairros
Comerciais Digitais

Os bairros, sejam produto do planeamento ou do simples devir histórico, podem ser
definidos como unidades morfo-funcionais estruturantes da cidade, formadas por um
conjunto diversificado de elementos materiais e intangíveis, que lhe conferem uma
identidade própria, em função da qual as comunidades de indivíduos que neles residem,
trabalham, fazem compras ou frequentam para fins lúdicos, estabelecem laços de
familiaridade e desenvolvem um sentido de pertença. No leque de amenidades que mais
influenciam o dinamismo e a personalidade dos bairros, o comércio e os serviços desempenham um papel de destaque. Todavia, nos anos mais recentes, o desenvolvimento da
digitalização e, em particular, a difusão da internet e as tecnologias móveis, não só estão
a revolucionar a forma como as pessoas interagem entre si e se conectam com a cidade,
mas também a ameaçar a sustentabilidade das áreas comerciais tradicionais e a redefinir
o papel das lojas físicas nas práticas quotidianas dos indivíduos-consumidores.

O projeto Bairros Comerciais Digitais tem como objetivo responder aos desafios
levantados pela digitalização das áreas comerciais tradicionais, fazendo da
tecnologia, dos dispositivos móveis e dos serviços digitais alavancas do seu
desenvolvimento e revitalização. Em grandes linhas, com estes projetos
pretende-se dotar os centros de comércio e serviços tradicionais, e os estabelecimentos que neles operam, com as valências do mundo virtual e digital,
fazendo destas áreas, lugares mais acessíveis, atrativos e desejáveis para um
leque diversificado de indivíduos-consumidores.

Os ganhos de competitividade das empresas,
das lojas e das áreas comerciais, proporcionados pela figitalização, serão tanto maiores
quanto mais diversificada for a oferta experiencial, esta intersecte a realidade física e
virtual, e as experiências sejam capazes de
conectar e implicar os indivíduos-consumidores, gerando neles a ideia que as mesmas
apenas poderão ser vivenciadas localmente.
Quando isso acontecer, não haverá dúvidas
que a tecnologia digital transcendeu a
simples utilidade e participa agora na criação
de espaços comerciais que são verdadeiros
destinos imersivos, capazes de serem
consumidos à semelhança da oferta que
disponibilizam.

A digitalização dos estabelecimentos, concebida numa lógica de complementaridade às
valências da realidade física, mais do que uma ferramenta ou canal de distribuição
alternativo, deve ser explorada como uma prótese dos estabelecimentos físicos, convertendo as áreas comerciais e as lojas per si em espaços figitais. Ao fazer a síntese dos
mundos físico e digital, a figitalização além de melhorar a funcionalidade dos estabelecimentos e das áreas comerciais, a que os clientes tradicionais são sensíveis, amplia
também a sua atratividade e acessibilidade junto de novos consumidores, geralmente
mais jovens, sensíveis à dimensão lúdica, tecnológica e emocional dos ambientes de
compras e de consumo.
Enquanto prótese da realidade física, a otimização do potencial da digitalização na
revitalização das áreas comerciais exige que a sua exploração se realize, simultaneamente, em relação às valências funcionais/utilitárias e experienciais/lúdicas. A primeira
vertente, ligada ao investimento na infraestruturação digital e na formação dos recursos
humanos, permite introduzir eficiência e racionalidade na gestão das empresas e dos
estabelecimentos, bem como na qualidade dos serviços prestados aos clientes, com
claros ganhos de produtividade. A segunda vertente, orientada para a relação com o
consumidor, exige um investimento nos ambientes das lojas, nas estratégias de market-

Herculano Cachinho

ing, e na oferta, que dos simples bens e serviços deverá evoluir para as experiências,

Geógrafo, Professor Associado,

mediadas pela tecnologia digital, mas não passíveis de replicação no mundo online.

IGOT - Universidade de Lisboa.
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SERVIÇOS

EM LINHA | DGAE

Plataforma
“COMÉRCIO COM HISTÓRIA”
O comércio tradicional tem vindo a desempenhar um papel essencial e relevante na
vida das vilas e cidades, a ele se associando com frequência traços característicos
e identificadores da matriz cultural e do imaginário dos seus residentes e visitantes.
O projeto “Comércio|Lojas com História”, surge das recomendações constantes da
Resolução da Assembleia da República n.º 100/2016, de 6 de junho de 2016,onde
se encontram definidos os critérios de classificação de «loja histórica», que identificam os critérios para o reconhecimento de estabelecimentos de comércio e serviços
e entidades. Este procedimento é da responsabilidade e iniciativa das autarquias
locais e encontra-se enquadrado pela Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, que
estabelece o regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e
entidades de interesse histórico e cultural ou social.
Conheça este projeto AQUI

Ebook
“COMÉRCIO COM HISTÓRIA | DE PORTAS ABERTAS PARA O FUTURO”
No âmbito da iniciativa “ Inventário Nacional Comércio com História” foi publicado o
ebook “COMÉRCIO COM HISTÓRIA | DE PORTAS ABERTAS PARA O FUTURO”,
que inclui um conjunto de Lojas e entidades de reconhecido interesse histórico e
cultural ou social local, distribuídas a nível nacional.
Esta publicação envolveu 21 ilustradores da equipa da “Zest
Books” e retrata alguns dos estabelecimentos comerciais que
integram a plataforma “Comércio com História”, que refletem o
que de único se faz em Portugal ao nível do comércio tradicional.

O novo Chatbot
dedicado à Área do
Comércio e Serviços
Já reparou no botão “Posso Ajudar?”
disponível nas páginas da DGAE e da
Área do Comerciante? Trata-se do
ChatBot, o novo assistente virtual que
tem por objetivo simplificar o atendimento aos operadores económicos e
entidades, dando uma resposta
imediata às suas solicitações.
Esta nova funcionalidade, disponível
24 horas por dia, 7 dias por semana,
envolve uma estrutura de diálogo
desenvolvida
através
de
uma
ferramenta de inteligência artificial e
resulta da operacionalização da
Medida 232 - Atendimento aos
Consumidores e às empresas mais
simples, pertencente ao Programa
SIMPLEX+ 2018 e a sua criação está
a ser financiada através de uma
operação FEDER|SAMA. É acessível
através de computador/tablet e
telemóvel.

O NOVO SELO CLEAN & SAFE (2021)
Os requisitos de adesão ao Selo CLEAN&SAFE foram atualizados. A partir de 1 de junho de 2021, a
emissão do Selo implica um reforço das orientações da DGS – Direção Geral da Saúde, para garantir a
adoção de procedimentos necessários para a prevenção de contágio de COVID-19.
Esta atualização é da responsabilidade do TdP – Turismo de Portugal, em parceria com a Nova Medical
School da Universidade Nova de Lisboa e a DGAE – Direção-Geral das Atividades Económicas.
A DGAE é a entidade competente para o registo dos Selos referentes aos estabelecimentos de restauração e bebidas, bem como para as empresas de organização de eventos e congressos e Fornecimento
de Refeições para Eventos.
Os estabelecimentos e empresas que queiram dar continuidade à adesão realizada em 2020 devem
proceder à implementação dos requisitos descritos neste documento.
As novas adesões devem respeitar os procedimentos referidos na plataforma que pode ser acedida
através do seguinte link: https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt. Na área “ADERENTE” poderá também
consultar informação útil: Guias de apoio à implementação do Selo, Minuta de Plano de Contingência,
Perguntas Frequentes. As listagens de estabelecimentos aderentes são publicadas periodicamente nas
páginas da Direção-Geral das Atividades Económicas e na Área do Comerciante.
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A Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) é
a entidade competente para a definição, articulação e
dinamização das políticas setoriais relativas ao comércio e aos serviços, acompanhando e avaliando a
execução das medidas delas decorrentes, propondo
adaptações legislativas que promovam o ambiente de
negócios e o aumento da competitividade, preparando,
apoiando e assegurando a intervenção técnica específica neste domínio, quer ao nível nacional, quer ao nível
internacional e europeu.
O Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que
aprovou o novo Regime Jurídico de Acesso e Exercício
das Atividades de Comércio, Serviços e Restauração
(RJACSR), veio simplificar o regime de exercício de
diversas atividades, reduzindo encargos administrativos sobre os cidadãos e as empresas, mediante a
eliminação
de
autorizações,
autenticações,
certificações e registos, substituindo-os por um reforço
da fiscalização sobre essas atividades.

Permitiu, também, desmaterializar procedimentos administrativos e modernizar a
forma de relacionamento da Administração com os cidadãos e empresas. Por
outras palavras, tornar o exercício de uma atividade económica mais simples,
mais rápido, mais transparente e mais barato.
Decorridos seis anos da vigência deste Regime, a DGAE propôs-se proceder à
avaliação de um conjunto de políticas públicas, em que é entidade competente, tendo,
em 2020, promovido estudos conducentes à Avaliação das Políticas Públicas de
regulamentação das atividades de Comércio, Serviços e Restauração, para o qual
concorrem os seguintes diplomas:

Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro que estabelece o regime
jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e
restauração (RJACSR);
Decreto-Lei n.º 160/2015, de 11 de agosto que estabelece o regime
jurídico da atividade prestamista, tendo como objetivo conferir maior
equidade e justiça na relação entre o mutuante e o mutuário, introduzindo regras que melhor defendem o mutuário na relação com o mutuante;
Decreto-Lei n.º 155/2015, de 10 de agosto, que estabelece o regime
jurídico da atividade leiloeira, tendo como objetivo garantir a fiabilidade
nas empresas leiloeiras;
Lei nº 5/2015, de 15 de janeiro, que assegura a execução do Regulamento (CE) n.º 2368/2002, do Conselho, e aplica o Sistema de Certificação do Processo de Kimberley para o comércio internacional de
diamantes em bruto e regulamenta o acesso e o exercício das atividades
de importação e exportação de diamantes em bruto.

Este regime simplificado para a instalação e a modificação de estabelecimentos de restauração, comércio,
prestação de serviços, instituiu a mera comunicação
prévia (MCP), que passou a ser suficiente para iniciar a
atividade. A informação é partilhada por todas as
autoridades com relevante interesse no seu conhecimento para efeitos de fiscalização ou de cadastro.
Possibilitou que, num só ponto – o Portal e-Portugal
(Balcão do Empreendedor) - o operador económico
cumpra todas as formalidades necessárias para dar
início à sua atividade, incluindo os meios de pagamento
eletrónico.

Este processo de avaliação das políticas públicas destes setores compreende a
avaliação dos impactos em diferentes dimensões: na componente relacionada com a
simplificação administrativa e na redução de custos de contexto para as empresas e
Estado. Após a avaliação quantitativa e qualitativa, os resultados permitiram identificar
falhas no sistema e, consequentemente, oportunidades de melhoria e ajuste ao mercado, tanto para as empresas/cidadãos como para a administração central e local.
Mediante as conclusões obtidas, a DGAE proporá as alterações de forma e conteúdo
que se considerarem necessárias.

CONTACTE-NOS
Através dos seguintes emails:
para informações gerais
dgae@dgae.gov.pt
para informações sobre Comércio, Serviços e Restauração
rjacsr.apoio@dgae.gov.pt
Ou através do número 217919200, no horário entre as 10h00-12h30 e 14h30-17h00
Avenida Visconde Valmor, 72 - 1069-041 Lisboa
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