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FUNCIONAMENTO DA RESTAURAÇÃO E SIMILARES 

 

Na sequência da publicação do Decreto nº 3-A/2021, de 14 de janeiro, alterado pelo Decreto nº 3-

B/2021, de 19 de janeiro, a AHRESP solicitou esclarecimentos à Secretaria de Estado do Comércio, 

Serviços e Defesa do Consumidor, sobre algumas situações relacionadas com o funcionamento dos 

estabelecimentos de Restauração e Similares, tendo recebido os seguintes entendimentos, que 

transcrevemos na íntegra: 

 

 

1. Permite-se que os estabelecimentos de restauração e similares possam funcionar exclusivamente 

para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento através de 

entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como para disponibilização de 

refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take-away). Gostaríamos 

que nos confirmasse que o drive thru pode ser considerado take-away. 

  

R: Sim, o drive thru é uma modalidade de take away, logo, segue as regras do take away, incluindo em 

relação aos horários de funcionamento, a que se refere a questão seguinte.  

  

   

  

2. O Decreto já não refere a situação dos bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo 

e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança, que vinham a funcionar com as regras 

estabelecidas para os cafés ou pastelarias. Estes estabelecimentos deveriam agora poder manter o 

seu funcionamento, nos mesmos termos em que se permite para os restantes (entregas ao domicílio 

e take-away). Não esqueçamos que muitos se adaptaram para poderem funcionar. 

  

R: A alínea b) do artigo 15.º aplica-se a todos os estabelecimentos que não estão identificados no anexo 

II ao Decreto n.º 3-A/2021. Contudo, os bares e outros estabelecimentos de bebidas estão encerrados 

nos termos do ponto 1 do anexo I ao Decreto, sendo que este diploma não prevê a norma que permitia 

que os estabelecimentos de bebidas pudessem funcionar como cafés ou pastelarias, sem necessidade 

de alteração do respetivo CAE. Assim, os estabelecimentos que apenas têm a CAE de bar não poderão 

funcionar, a menos que disponham de um CAE secundário que lhes permita funcionar como cafés ou 

pastelarias. 
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3. Em que situações é permitida a entrada física de clientes no interior de um estabelecimento de 

Restauração e/ou Bebidas que proceda à venda de pão? Caso possam entrar no interior, apenas 

podem adquirir pão? E se quiser, por exemplo, pão e um bolo, ambos têm de ser vendidos à porta ou 

postigo?  

  

R: Os estabelecimentos de restauração e similares que se mantenham em funcionamento para 

entregas à porta, ao postigo ou no domicílio, não podem receber clientes no interior, 

independentemente do tipo de produtos transacionados.  

  

  

4. A proibição de venda ao postigo de qualquer tipo de bebida inclui aquelas bebidas naturalmente 

embaladas (ex: garrafas de água ou sumo)? No caso de estabelecimentos que dispõem de venda de 

menus, compostos por sandes ou refeição e respetiva bebida (devidamente acondicionada em copos 

com tampas), estão impedidas de vender os menus nestes termos, ou seja, com bebida? Ou só é 

proibido a venda de bebidas quando não acompanhadas de alimentos?  

  
R: A proibição de venda ao postigo abrange todas as bebidas, tanto as embaladas no estabelecimento 

como as pré-embaladas (as que são embalados na origem). As bebidas estão proibidas em qualquer 

contexto, incluindo os casos de bebidas que são vendidas com o menu (exceto nas entregas ao 

domicílio).  

  

  

5.O Artigo 15-A veio agora determinar a proibição de publicidade de práticas comerciais com redução 

de preço. Esta disposição aplica-se à atividade da Restauração e Similares? Temos muitos associados 

com campanhas, nomeadamente descontos na modalidade take-away, comunicada em loja e nas 

redes sociais e levanta-se a dúvida sobre se o podem fazer. Julgo que esta norma não se destina a este 

tipo de serviços alimentares mas gostaria de ter o seu entendimento. 

  
R: A proibição em causa aplica-se, igualmente, à atividade de restauração e similares. Neste sentido, 

apenas será admissível a publicidade que não promova uma ida dos consumidores ao estabelecimento 

– o que sucederá, por exemplo, se a venda for efetuada online ou através de plataformas eletrónicas.  

 
 
 

 

 

Lisboa, 25 de janeiro de 2021 


