
 

 

N/Ref. 145/15                 Angra do Heroísmo, Dezembro de 2015 

 
Assunto: ATIVIDADES DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS – “LEI DO COUVERT” / LISTA 

DE PREÇOS.   

  

Caro Associado, 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, que veio aprovar o Regime 

Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, importa 

levar ao seu conhecimento o disposto no art. 135.º do referido diploma. 

 

Esta disposição legal veio introduzir a chamada “lei do couvert”, a qual define couvert como “o 

conjunto de alimentos ou aperitivos identificados na lista de produtos como couvert, 

fornecidos a pedido do cliente, antes do início da refeição”.  

 

Prevê esta norma que os restaurantes não podem cobrar couvert, assim como qualquer prato, 

produto alimentar ou bebida, que não tenha sido pedido pelo cliente, podendo o cliente 

alertar o funcionário para retirar os produtos não solicitados da mesa e recusar pagar o que 

não tiver pedido.   

 

Situação diferente será aquela em que o consumidor não queira pagar um couvert, prato, 

produto alimentar ou bebida que não tenha pedido mas que tenha consumido ou inutilizado, 

uma vez que, neste caso, o facto de o cliente não querer pagar um bem consumido ou 

inutilizado, apesar de não solicitado, constituiria uma situação de abuso de direito.  

 

Os funcionários do restaurante não devem por isso colocar qualquer entrada, prato, produto 

alimentar ou bebida que o cliente não tenha previamente solicitado, devendo perguntar a este 

se deseja tais produtos e comunicar o preço com antecedência, fornecendo a ementa.  

Este diploma veio por isso determinar que nos estabelecimentos de restauração ou de bebidas 

devem existir listas de preços, obrigatoriamente redigidas em português, quer junto à entrada 

do estabelecimento quer no seu interior para disponibilização aos clientes.  

 

Em tais listas de preços deve constar:  



 

 

 A indicação de todos os pratos, produtos alimentares e bebidas que o estabelecimento 

forneça e respetivos preços, incluindo os do couvert, quando existente; e  

 A referência de que nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, 

pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado.  

 

Os preços do couvert, prato, produto alimentar ou bebida devem ser devidamente 

discriminados, de forma a que o cliente compreenda se os mesmos são devidos à unidade ou 

ao prato.  

 

Quando o estabelecimento dispuser de equipamento adequado para o efeito, esta lista de 

preços deve ser redigida em braille de modo a facilitar informação a clientes cegos e pessoas 

com deficiência visual.  

 

Entrada em vigor  

O presente decreto-lei entrou em vigor no dia 1 de Março de 2015 e abrange os empresários 

que já tenham acedido às atividades de comércio, serviços e restauração à data da sua entrada 

em vigor, aplicando-se aos factos relativos ao exercício dessas atividades que tenham lugar 

após aquela data. 

 

Esta informação não dispensa a leitura do presente decreto-lei, que poderá consultar no site 

desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1450115337.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1450115337.pdf

