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GUIA BOAS PRÁTICAS  
PARA OS ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 

# 15 REGRAS BÁSICAS 

1 Reduzir a capacidade máxima do estabelecimento (interior, incluindo balcão, e esplanada), de forma a 
assegurar o distanciamento físico recomendado (2metros) entre os clientes - com exceção aqueles 
que vivem na mesma casa. (Afixar esta nova capacidade máxima visível do exterior para o público) 

Impedir que os clientes modifiquem a orientação das mesas e das cadeiras. (Apenas os colaboradores 
o podem fazer, sempre dentro das normas 

2 Privilegiar a utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores (sempre que possível) 
como as esplanadas e serviço de take-away e entrega ao domicílio 

3 Restringir ao máximo a utilização de lugares em pé, os serviços de self service e afins 

4 Exigir o uso da máscara (com uso em local visível, de autocolante disponibilizado pelo município) 

5 Incentivar o agendamento prévio para reserva de lugares 

6 Utilizar marcas no chão indicando a distância de 2metros em locais onde se podem formar filas, por 
exemplo ao balcão ou para pagamento 

7 Criar corredor de circulação para as instalações sanitárias (e outros locais de uso comum) com o 
menor número de objetos em que tenha de se tocar, como puxadores de portas e corrimãos 

8 Disponibilizar desinfetante à entrada do estabelecimento e noutros locais de acesso ao público 

9 Reforçar os cuidados nas Instalações sanitárias: evitar secadores de mãos com saída de ar, privilegiar 
uso de saboneteiras torneiras não manuais, bem como toalhas de papel de uso único 

10 Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies: 

> 6x ao dia - superfícies gerais            /            > 3x - Instalações Sanitárias 

> Limpeza de cada vez que se utiliza TPA (terminal de pagamento automático) e menus 

> Trocar toalhas e limpar mesas a cada utilização 

11 Retirar os elementos decorativos nas mesas 

12 Substituir as ementas tradicionais por opções digitais, impressas nas toalhas descartáveis, ou escritas 
em tabuletas, sendo que não sendo possível devem essas ementas ser desinfetadas a cada utilização 

13 Utilizar Ventilação natural ou mecânica (só de ar vindo do exterior e c/devida desinfeção dos 
equipamentos 

14 Colocar os pratos, copos, talheres e outros utensílios nas mesas, sempre, na presença do cliente 

A loiça utilizada pelos clientes deve ser lavada na máquina de lavar c/detergente, a temperatura 
elevada (80-90ºC) 

15 O uso de luvas deve ser muito bem ponderado pois o mais importante é evitar tocar nos utensílios e 
alimentos com as mãos e a sua lavagem. 

 


