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Regulamento do Concurso “Qualidade e Saúde na Restauração 1998 – Setúbal Cidade 

Saudável”1    

1. O presente Concurso, será realizado no primeiro trimestre de 1998, abrangendo os 

estabelecimentos de Restauração (Restaurantes) e de Bebidas (Confeitarias / 

Pastelarias).  

2. A divulgação deste concurso será efectuada através de um anúncio público na 

Comunicação Social e junto às Associações Profissionais do sector.  

3. Os interessados deverão solicitar a sua inscrição para o concurso, até ao dia 2 de 

Março de 1998, no Gabinete da Vereação da Área da Saúde situado nos Paços do 

Concelho de Setúbal, com o telefone n.º37253 e fax n.º37242, ou na sede da ARESP 

situada na Rua Tenente Carlos Alves n.º37 r/c Dt.º com o telefone e fax n.º525936, em 

Setúbal.  

4. No boletim de inscrição deverão constar os seguintes elementos:  

 

Identificação do estabelecimento. 

 

Nome do responsável. 

 

Tipo de estabelecimento. 

 

Morada. 

 

Horário de funcionamento. 

 

Dia de descanso semanal.  

5. O Júri do concurso será constituído por representantes das seguintes entidades:  

 

Presidência do júri - Vereador da Área da Saúde da Câmara Municipal de 

Setúbal 
                                                          

 

1 Aprovado por deliberação da Assembleia Municipal, em 23/01/98, sob proposta da Câmara Municipal, de 
06/01/98. 



Regulamento do Concurso “Qualidade e Saúde na Restauração 1998 – Setúbal Cidade Saudável” 
Câmara Municipal de Setúbal    

3

  
Serviços de Saúde Pública do Concelho de Setúbal 

 
Serviços de Engenharia Sanitária / Sub-Região de Setúbal 

 
Serviços de Prevenção Higio-Sanitária da C.M.S. 

 
Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal 

 
ARESP 

 

Escola de Hotelaria e Turismo / Setúbal 

 

Sindicato de Hotelaria do Sul 

 

Grupos Operativos CINDI do Concelho de Setúbal  

6. Para a análise e apreciação dos concorrentes serão efectuadas visitas para avaliação da 

qualidade dos estabelecimentos.  

7. Avaliação dos Estabelecimentos:  

- Aos concorrentes seleccionados será atribuída uma classificação resultante da 

análise conjunta dos seguintes critérios de avaliação e ponderação:  

 

Higiene, Segurança e Saúde serão avaliados de acordo com a 

legislação em vigor e terão uma ponderação dupla. 

 

Formação Profissional e Título Profissional dos trabalhadores. 

 

A Qualidade: 

 

Ementas Saudáveis 

 

Ementas Variadas ( Restaurantes) 

 

Degustação 

 

Atendimento 

 

Reclamações  

8. Prémios e distinções:  

 

Todos os participantes no concurso, serão premiados com um certificado de 

participação e formação profissional em condições a determinar, organizada e 

Certificada pela Escola de Hotelaria e Turismo / Setúbal. 

 

Os participantes que obtiverem uma classificação de Bom, serão distinguidos com 

um Certificado de Qualidade. 

 

Os participantes que obtiverem uma classificação de Muito Bom, serão ainda 

distinguidos com uma Placa de Qualidade para afixação.  
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9. Aos concorrentes será fornecida a relação das anomalias verificadas nos seus 

estabelecimentos e as correcções a efectuar nos mesmos.  

10. O Júri decidirá sobre todos os casos omissos no presente regulamento.  

11. A entrega dos prémios será efectuada em sessão própria no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Setúbal.   


