
 

 

 

 

N/REF. 35/10                                                             Angra do Heroísmo, Março de 2010 

 

Assunto: Requisitos específicos relativos às instalações, funcionamento e regime de 

classificação de Estabelecimentos de Restauração ou de Bebidas 

Caro Associado, 

Relembrarmo-lo da existência do Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27 de Novembro, que 

estabelece os requisitos específicos relativos às instalações, funcionamento e regime de 

classificação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas. 

Deste modo, chamamos a sua atenção para os requisitos de funcionamento, em que os 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas devem afixar em local destacado, as 

seguintes indicações: 

a) O nome, a entidade exploradora, o tipo e a capacidade máxima do estabelecimento; 

b) A existência do livro de reclamações; 

c) Qualquer restrição de acesso ou permanência no estabelecimento decorrente de 

imposição legal ou normas de funcionamento do próprio estabelecimento, 

designadamente relativas à admissão de menores e fumadores; 

d) Restrição à admissão de animais, exceptuando os cães de assistência; 

e) Símbolo internacional de acessibilidades, quando aplicável, 

f) O horário de funcionamento, período de encerramento semanal ou anual; 

g) A lista de produtos disponíveis no estabelecimento e respectivos preços; 

h) O tipo de serviço prestado, designadamente, serviço de mesa, self-service ou misto; 

i) A exigência do consumo ou despesa mínima obrigatória, quando existente, nos 

estabelecimentos com salas ou espaços destinados à dança ou espectáculo. (Este tem 

de ser obrigatoriamente visível do exterior do estabelecimento). 

Nos estabelecimentos de restauração deve existir ao dispor dos clientes, uma lista de preços, 

obrigatoriamente redigida em português, com as seguintes indicações: 

a) A existência de couvert, respectiva composição e preço; 

b) Todos os pratos, produtos alimentares e bebidas que o estabelecimento forneça e 

respectivos preços. 

 



 

 

 

 

Chamamos a sua atenção que, no caso de zonas turísticas, como centros históricos das 

cidades, marinas, etc, a lista supra mencionada deve de ser também redigida em inglês ou 

noutra língua oficial da União Europeia. 

O presente diploma também refere que quanto ao pessoal de serviço, os estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas devem dispor do pessoal necessário à correcta execução do serviço, 

consoante a sua capacidade, devendo o atendimento de clientes fazer-se com a adequada 

correcção e eficiência. 

Assim, em todos os estabelecimentos os responsáveis e restante pessoal devem cumprir os 

princípios elementares de higiene pessoal, nomeadamente no que se refere: 

a) Ao uso de vestuário adequado, roupas e calçado, em perfeito estado de limpeza; 

b) Ao uso de toucas ou de outro tipo de protecção para o cabelo, pelo pessoal que 

manipula os alimentos; 

c) À lavagem das mãos antes do início dos períodos de serviço e após utilização dos 

sanitários por todo o pessoal do estabelecimento, sempre que necessário e 

sempre que se mude de tarefa ou actividade pelo pessoal que manuseia, prepara 

ou confecciona os alimentos; 

d) À prevenção de hábitos pessoais susceptíveis de pôr em causa a higiene e 

salubridade dos alimentos. 

É da competência dos médicos que desempenham as funções de autoridades de saúde, em 

conjunto com IRAE, vigiar e fiscalizar o nível sanitário dos estabelecimentos de restauração e 

bebidas, de forma a evitar situações de grave risco para a saúde pública.  

A presente circular não dispensa a consulta do referido diploma legal, que pode ser consultado 

no site da CCAH, em http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1269277793.pdf. 

Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 
 

 

 


