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CADERNO DE ENCARGOS DO RESTAURANTE DA CASA DE GOA 

I. OBJETO DA CONCESSÃO 

1. A Casa de Goa é titular do uso e fruição do prédio urbano sito na Calçada do Livramento, 
nº17, em Lisboa, propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. 

A Casa de Goa cede a exploração do restaurante com alvará de restauração, localizado no 
referido prédio urbano, no estado de conservação em que se encontra e que é conhecido pelo 
Concessionário, com os espaços que estão definidos na planta que constitui o Anexo 1. 

2. Além do restaurante, o Concessionário terá o direito de usar e explorar a 
esplanada/terraço (rooftop). 

3. O bar e a sala de jogos da Casa de Goa, com a designação de Loja 3 com 36 m2, estará 
igualmente disponível para exploração pelo mesmo ou por terceiros, desde que haja uma 
comparticipação a fixar em conjunto com a Casa de Goa. Terá de estar apetrechada com 
alguns jogos (carrom, matraquilhos, ping-pong, cartas, etc.), e deverá ter um serviço de 
Bar. 

4. Na área adjacente e constante da planta acima referida, existem duas instalações sanitárias 
exteriores que serão também partilhados pelos inquilinos dos ateliers. A sua manutenção 
é da responsabilidade do Concessionário do Restaurante. 

5. A Casa de Goa colaborará no licenciamento para a área da esplanada, bem como de outras 
autorizações administrativas que sejam necessárias, sendo a licença emitida em nome da 
Casa de Goa. Todas as despesas, incluindo as necessárias à instalação da esplanada e sala 
de jogos, serão a cargo do Concessionário.  

6. Em conformidade com o alvará de exploração, deverá haver solicitada licença de ruído 
para determinados tipos de evento/atividade a ser emitida pelas respetivas autoridades, 
ficando esta por conta do respetivo Concessionário.  

7. A Casa de Goa disponibiliza, no seu parque de estacionamento privativo, apenas um lugar 
cativo para o Concessionário, podendo este ocupar o lugar destinado ao Restaurante, 
reservado em frente ao portão de acesso à Casa de Goa. 
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II. VALOR 

1. Como contrapartida pela concessão, o Concessionário pagará à Casa de Goa a quantia 
mensal de € 2.000,00 (dois mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com início 
em 1 de março de 2022 ou na data em que for iniciada a exploração do restaurante, se tal 
início for anterior a essa data. 

2. A referida quantia será atualizada em 1 de janeiro de 2024, para € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

3. Anualmente, a partir daquela data, as rendas serão atualizadas em percentagem idêntica 
à do último coeficiente de atualização de rendas comerciais. 

4. Com a assinatura do contrato, o Concessionário prestará duas cauções correspondentes a 
dois meses de renda, valor que será reembolsável findo o contrato, deduzidos os créditos 
a que a Casa de Goa tenha direito. 

5. Os consumos de água e energia elétrica relativos ao objeto da concessão serão suportados 
pelo Concessionário, de acordo com as leituras dos contadores instalados, afetos em 
exclusivo ao Restaurante, sendo o valor correspondente às tarifas de baixa tensão em 
vigor. 

6. O rooftot está munido de um bar construído em madeira e possui igualmente contadores 
de água e eletricidade. 

7. As quantias referidas nos números anteriores serão pagas por transferência bancária para 
a conta IBAN 50 0033 0000 4521 8642 1940 5, vencendo-se as rendas no primeiro dia 
útil do mês imediatamente anterior àquele a que diga respeito. 

III. PRAZOS 

1. O espaço do restaurante está em perfeito estado de conservação, sendo apenas necessária 
uma limpeza geral das instalações, integralmente custeadas pelo Concessionário. O 
contrato terá a duração de três anos, a contar da data do primeiro dia do mês seguinte à 
sua celebração, sendo automaticamente renovado por períodos subsequentes de dois anos 
cada, salvo se não for denunciado por qualquer dos contraentes nos prazos legais. 

2. No decurso da vigência do prazo inicial do contrato e da sua renovação, aplicam-se as 
seguintes regras: 

a) O Concessionário tem o direito de abandonar em qualquer altura a concessão, mediante 
um pré-aviso de cento e vinte dias (art.º 1098 n.ºs 1 e 3 Código Civil), baseado em 
resultados deficitários de exploração; 
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b) A Casa de Goa poderá fazer cessar o contrato durante o período da sua vigência, caso o 
Concessionário não cumpra as suas obrigações e não ponha termo ao incumprimento no 
prazo previsto pela Lei (art.º 1097 C.C), efetuada por carta registada com aviso de 
receção; 

IV. OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

1. O Concessionário obriga-se a efetuar à sua custa todas as obras de conservação e 
manutenção necessárias, incluindo as infraestruturas, no espaço cedido, sem direito a 
reembolso. 

2. O Concessionário promoverá à sua custa todas as manutenções e reparações necessárias 
incluindo a do ar condicionado, dos equipamentos disponibilizados e do elevador, cedidos 
pela Casa de Goa no estado em que se encontram, e que constam do anexo 2. 

3. As obras e benfeitorias de qualquer natureza e extensão deverão ser precedidas de prévia 
informação documental à Casa de Goa, que se deverá pronunciar por escrito no prazo de 
quinze dias. 

4. As obras e benfeitorias realizadas ficarão a fazer parte integrante do local, não podendo 
o Concessionário exigir pelas mesmas qualquer indemnização ou exercer o direito de 
retenção, nem as retirar, caso o possam ser (como é o caso da esplanada/terraço); nem tão 
pouco os móveis e equipamentos que são propriedade da Casa de Goa, em caso de 
cessação do contrato.  

5. As obrigações decorrentes do funcionamento e gestão, nos domínios administrativo, 
fiscal, sanitário e outros serão da inteira responsabilidade do Concessionário. Eventuais 
coimas e multas serão suportadas pelo Concessionário.  

6. O Concessionário não poderá ceder a sua posição contratual a terceiros, nem subcontratar, 
sem autorização prévia escrita da Casa de Goa.  

7. O Concessionário obriga-se a manter a boa imagem e a boa qualidade do Restaurante em 
todas as suas vertentes, e a incluir tradicionalmente na sua ementa diária pratos de cozinha 
goesa no seu cardápio, incluindo as entradas e as sobremesas. 

8. Logo que o Concessionário iniciar a utilização intensiva da esplanada, garantirá a 
manutenção e limpeza do espaço verde contíguo. 
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V. Horário de Funcionamento 

1. O Restaurante estará aberto diariamente, no mínimo, para o serviço de almoços e jantares, 
o que deverá ocorrer entre as 12h e as 16h e entre as 19h e as 23h, respetivamente. 

2. O Restaurante poderá encerrar um dia de descanso semanal, o qual não deverá ocorrer 
nos fins de semana. 

3. O espaço denominado terraço/esplanada (rooftop) poderá funcionar diariamente em 
horário idêntico ao do restaurante. 

VI. Critérios de Avalição 
 

1. Idoneidade e profissional do candidato bem como a qualidade expetável do serviço. 

2. Experiência na exploração da área de restauração, designadamente no domínio da comida 
goesa tradicional, de preferência com orientação de um “Chef de cozinha Goesa”. 

3. Disponibilidade para colaborar com a Direção da Casa de Goa. 

4. Os parâmetros que se seguem serão também ponderados e considerados: 
4.1. Proposta economicamente mais vantajosa. (20%) 
4.2. Tempo de conclusão do Rooftop (esplanada/terraço) (30%) 

5. Os itens abaixo descritos tem a valorização de 50%: 
5.1. Diversidade da ementa e mérito técnico do serviço 
5.2. Diversidade e a qualidade de vinhos e outras bebidas. 
5.3. Sistema de supervisão e controlo da qualidade da comida, quanto aos ingredientes 

utilizados, qualidade do serviço e pessoal. 
5.4. Tipo de toalhas, louças, talheres, copos, guardanapos e outros apetrechos de mesa. 
5.5. Tipo de indumentária do pessoal de mesa, que de preferência deverá ter fato 

completo e laço para os homens e saia à altura do joelho, casaco, blusa e laço para 
as mulheres. 

A prova de degustação dos pratos goeses e outros, serão analisados por um júri 
constitído por pessoa idóneas, devendo o candidato responsabilizar-se pela qualidade 
demonstrada na prova acima descrita, de modo a garantir que essa confeção seja 
oferecida futuramente nos dois espaços – restaurante e rooftop. 

 

VII. Outras condições 
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1. As condições para o envolvimento do Restaurante em iniciativas da Casa de Goa, que 
vão além do serviço corrente de almoços e jantares, serão acordadas caso a caso. 

2. A título excecional, a Direção da Casa de Goa poderá utilizar a esplanada e a Sala de 
Jogos/Loja 3, para seus eventos (festas, confraternizações, etc.), no máximo até oito dias 
por ano, devendo para tal avisar o Concessionário com uma antecedência mínima de 
quinze dias, mediante condições a acordar, em dia feriado ou em dia de descanso 
semanal ou fim de semana. 

3. Serão acordadas com o concessionário a possibilidade de ser concedido aos associados 
da Casa de Goa, um desconto nas refeições aí praticadas. 

V. CESSAÇÃO DO CONTRATO 

1. Em caso de cessação do contrato, seja qual for o motivo, o Concessionário fica obrigado 
a abandonar as instalações afetas à exploração no prazo de trinta dias. 

2. Com a entrega das chaves, será efetuada uma vistoria, para verificação do estado do 
Restaurante e da conformidade do inventário que consta no Anexo II. 

3. Em caso de litígio, é competente o Tribunal da Comarca de Lisboa. 

4. Para efeitos de quaisquer notificações, no âmbito do contrato, as partes consideram-se 
domiciliadas nas moradas que constam no contrato, obrigando-se a comunicar qualquer 
alteração no prazo de dez dias, por carta registada. 

5. As comunicações correntes serão efetuadas por correio eletrónico, para: 
geral@casadegoa.pt 

 
Lisboa, 13 de janeiro de 2022. 

 

A Direção da Casa de Goa 
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COZINHA 

SALA 

HALL DE ENTRADA 
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Terraço/Rooftop 

Loja 3 
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Área de Apoio à Esplanada Elevador (acesso ao restaurante) 
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ANEXO II 
 

EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO 
 
 
Bar de Entrada 
Bancada 
 
Cozinha 
2 Bancadas em inox em dois corpos 
1 Armário de congelação marca Ecogastro 
1 Armário de conservação (frigorífico) marca Ecogastro 
1 Bancada inox banho maria em 2 cubas 
3 Armários inox c/ 3 portas 
2 Armários inox c/ 2 portas 
1 Bancada refrigerada c/2 portas 
2 fornos eléctricos 
1 fogão de 6 bocas 
1 fogão de 5 bocas 
1 máquina lavar loiça modelo koral 210 
1 máquina lavar loiça modelo ch800eco 
1 fritadeira 2 cubas 
1 bancada inox p/pratos c/ 4 gavetas, 2 portas e 5 divisões 
1 Hotte central (exaustão) 
5 bancadas inox de suporte p/cozinha 
 
Mobiliário 
69 cadeiras estofadas em camurça castanha 
8 mesas redondas 90 cm  
4 mesas redondas 140 cm  
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