
 

 

 

 

Lisboa 

Av. Da Liberdade, 245, 4-A, 1250-140 

T. + 351 215844612 

lisbon@fernandomessias.pt 

No contexto dos problemas da inexistência de mercado de arrendamento, da necessidade 

de atualização das rendas antigas, da degradação dos centros urbanos, a proliferação das 

casas devolutas, e o aumento da construção civil e da densidade populacional na periferia, 

foi criado um pacote legislativo em matéria de revisão do arrendamento urbano, das obras 

em prédios arrendados, e da reabilitação urbana, no sentido de flexibilizar o regime de 

arrendamento urbano, além de promover a reabilitação e qualidade de vida nas cidades, o 

acesso à habitação, a coesão social e territorial, a dinamização do mercado de 

arrendamento, a reabilitação e regeneração urbanas, e a qualidade de vida nas cidades. 

Nesse sentido, em 18 de janeiro de 2015 entrou em vigor a lei nº 79/2004, que procedeu à 

revisão do Regime Jurídico do Arrendamento Urbano, à segunda alteração à lei nº 6/2006, de 

27 de fevereiro (novo regime do arrendamento urbano—NRAU), à terceira alteração ao 

decreto-lei nº 157/2006, de 8 de agosto (regimes de determinação do rendimento anual bruto 

corrigido e a atribuição do subsídio de renda). As alterações deste diploma aplicaram-se aos 

contratos de arrendamento urbano para fins habitacionais e não habitacionais, celebrados 

após 18 de janeiro de 2015 e às relações contratuais constituídas que subsistiam nesta data. 
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O Regime e pr inc ipais  Al terações  

 

Em 12 de novembro de 2012, entrou em vigor 

a lei nº 31/2012 de 14 de agosto, que alterou 

o designado novo regime do arrendamento 

urbano (NRAU, aprovado pela lei nº 6/2006 de 

27 de fevereiro) - liberalização do regime, em 

particular no que respeita ao arrendamento 

para habitação, conferindo um maior 

equilíbrio contratual no arrendamento e 

aproximar as posições de senhorios e ar-

rendatários. 

 

Principais Alterações: 

 O contrato de arrendamento passou a 

ter de ser sempre celebrado por escrito, 

independentemente da sua duração; 

 Licitude do não uso do locado, se a 

ausência de dever à prestação de 

apoios continuados a pessoas com 

deficiência com grau de incapacidade 

superior a 60%, incluindo a familiares 

(quanto à resolução do contrato); 

 Modificados os termos dos fundamentos 

de resolução do nº 2 do art.º 1083º do 

CC (a ser decretada pelo tribunal), deix-

ou de ser exigido que o incumprimento 

de regras de higiene, de sossego, de 

boa vizinhança ou de normas con-

stantes do regulamento do condomínio 

seja grave, bastando a mera violação e 

passou-se a prever que o uso do prédio 

para fim diverso daquele a que se desti-

na é fundamento de resolução, ainda 

que a alteração do uso não implique 

maior desgaste ou desvalorização do 

prédio; 

 No silêncio das partes, os contratos con-

sideram-se celebrados com prazo certo, 

pelo período de 2 anos; 

 Eliminado o prazo mínimo (de 5 anos) 

nos contratos com prazo certo e a 

obrigatoriedade da sua renovação, que 

pode ser afastada pelas partes, manten-

do-se o prazo máximo de 30 anos; 

 Alteração dos prazos de oposição à ren-

ovação (pelo senhorio e/ou pelo ar-

rendatário, reportada ao termo do pra-

zo de duração inicial do contrato ou da 

sua renovação), nos contratos com pra-

zo certo, e de denúncia (apenas exer-

cida pelo arrendatário); 

 Redução do prazo de denúncia do ar-

rendatário de 120 dias para 60 dias, se o 

prazo do contrato for inferior a 1 ano e 

tenha decorrido 1/3 do prazo; ou 30 dias 

se for exercido em resposta à oposição 

à renovação do contrato pelo senhorio; 
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 Nos contratos de duração indetermina-

da foi introduzido um período mínimo de 

duração efetiva de 6 meses, após o 

qual o arrendatário o poderá terminar 

com um pré-aviso de 120 ou 60 dias, 

consoante o contrato, à data da co-

municação para a denúncia já tenha 

durado 1 ano ou mais, ou até 1 ano. 

 Relativamente a estes contratos mante-

ve-se a denúncia justificada pelo senhorio 

(por mera comunicação ao arrendatário e 

sem necessidade de recorrer a um procedi-

mento judicial para habitação pelo próprio 

ou pelos seus descendentes em 1º grau; ou 

para demolição ou realização de obra de 

remodelação ou restauro profundos que 

obriguem à desocupação do locado; bem 

como a denúncia a todo o momento e sem 

necessidade de qualquer justificação, com 

antecedência não inferior a 2 anos (contra os 

5 anos da versão anterior) relativamente à 

data em que o senhorio pretenda a ces-

sação, e sem necessidade de confirmar essa 

denúncia para que a mesma seja eficaz. 

 Introdução de alterações para tornar 

mais eficaz a resolução extrajudicial do 

contrato (por mera comunicação) em 

caso de mora no pagamento da renda, 

encargos ou despesas por conta do ar-

rendatário, ou oposição deste último à 

realização de obra ordenada por autori-

dade pública, através : 

- da redução, de 3 para 2 meses, do prazo 

durante o qual a mora do arrendatário terá 

de ser “tolerada” pelo senhorio; 

- da imposição de um limite para que o ar-

rendatário possa pôr fim à mora no prazo de 

1 mês e, dessa forma, obstar à resolução pelo 

senhorio, quando esta se fundamente na fal-

ta de pagamento da renda, encargos ou 

despesas que corram por conta do ar-

rendatário, ou oposição à realização de 

obras. 

 Limitação do direito à transmissão do 

arrendamento para habitação por 

morte do arrendatário quando, à data 

da morte do arrendatário, o titular do 

direito de transmissão “(…) tiver outra 

casa, própria ou arrendada, na área 

dos concelhos de Lisboa ou do Porto e 

seus limítrofes ou no respectivo concelho 

quanto ao resto do país”. 

 

 

 

Oposição à Renovação pelo Senhorio Oposição à Renovação pelo Arrendatário 

240 dias, se o prazo for = ou > a 6 anos 120 dias, se o prazo for = ou > a 6 anos  

120 dias, se o prazo for = ou > a 1 ano < a 6 anos 90 dias, se o prazo for = ou > a 1 ano < a 6 anos 

60 dias, se o prazo for = ou > a 6 meses < a 1 ano 60 dias, se o prazo for = ou > a 6 meses < 1 ano 

1/3 do prazo, se o prazo for < a 6 meses 1/3 do prazo, se o prazo for < a 6 meses 
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 Permitir uma atualização das rendas an-

tigas (contratos para habitação cele-

brados antes de 15 de novembro de 

1990—entrada em vigor do RAU) e con-

tratos para fins não habitacionais cele-

brados antes de 5 de outubro de 1995—

entrada em vigor do decreto-lei nº 

257/95, de 30 de setembro) com base 

num procedimento que assenta no im-

pulso das próprias partes contratantes, 

libertando a intervenção de terceiras 

entidades, designadamente dos mu-

nicípios e da administração fiscal; 

 A obrigatoriedade de, na comunicação 

realizada pelo senhorio para a atualiza-

ção de renda, explicar ao inquilino o 

que acontece se não responder e a 

comprovação anual dos rendimentos 

por parte dos arrendatários só será 

necessária quando o senhorio o requer-

er; 

 O inquilino poderá reclamar a avaliação 

fiscal do locado se for fundamental para 

o valor da renda; 

 Criar mecanismos mais eficazes da ces-

sação do contrato de arrendamento 

por via extrajudicial, ao flexibilizar e tor-

nar mais abrangente o regime já anteri-

ormente previsto na resolução do con-

trato por mera comunicação à parte 

faltosa em caso de mora no pagamento 

da renda, encargos ou despesas de 

conta do arrendatário, como criando 

novos instrumentos destinados a tornar 

mais célere o processo de cessação do 

contrato de arrendamento e de 

efetivação da mesma (despejo), através 

da criação do balcão nacional do ar-

rendamento (BNA) e do procedimento 

especial de despejo. 

 As microempresas passaram a benefi-

ciar de um regime de proteção; 

 As obras de pequena dimensão já não 

podem servir de fundamento para os 

senhorios terminarem o contrato; 

 Consagrar medidas visando a celer-

idade processual, atribuindo carácter 

de urgência aos atos a praticar pelo juiz 

no âmbito do procedimento especial de 

despejo, encurtando prazos, simplifican-

do os atos processuais, etc., isto é, uma 

maior rapidez do processo de cessação 

do contrato e consequente deso-

cupação do local arrendado; 

 Alargamento do regime de proteção 

dos arrendatários com deficiência maior 

ou igual a 60%, alargamento das situ-

ações em que deve existir compen-

sação de obras realizadas pelo ar-

rendatário e alargamento de 7 para 8 

anos do período de transição e de con-

trato assegurado ao arrendatário não 

habitacional; 

 Possibilidade de recurso ao procedimen-

to especial de despejo relativamente a 

contratos cujas rendas tenham sido 

declaradas para efeitos de IRS ou IRC; 
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 Quanto ao arrendamento habitacional, 

foi definido um modelo de proteção so-

cial—assente em subsídio de renda—

que permite substituir as cláusulas de sal-

vaguarda e de limitação do aumento 

da renda para os arrendatários com 

maiores dificuldades económicas 

(contudo, a regulamentação deste 

modelo só vigorará em 2017); 

 Eliminado o conceito de microentidade, 

tendo sido introduzido o conceito de mi-

croempresa com o aumento significa-

tivo do valor dos limites anteriormente 

estabelecidos. Assim, considera-se mi-

croempresa aquela que, independente-

mente da sua forma jurídica, não ultra-

passe, à data do balanço, dois dos três 

limites seguintes: (i) Total do balanço: € 

2.000.000 (anteriormente € 500.000), (ii) 

Volume de negócios líquido: € 2.000.000 

(anteriormente € 500.000) e (iii) Número 

médio de empregados durante o exer-

cício:10 (anteriormente 5). 

 No âmbito da transição para o NRAU e 

da atualização da renda, o conteúdo 

da comunicação a efetuar pelo sen-

horio ao arrendatário foi alargado, 

devendo este expressamente indicar, 

nomeadamente, o prazo de resposta do 

arrendatário e as consequências da fal-

ta de resposta; 

 Em caso de denúncia de contratos de 

arrendamento habitacionais celebrados 

antes de 15 de outubro de 1990 e de 

contratos de arrendamento não hab-

itacionais celebrados antes de 30 de 

setembro de 1995, o arrendatário passou 

a ter direito a ser compensado pelas 

obras licitamente feitas ainda que estas 

não tenham sido autorizadas pelo sen-

horio (anteriormente este direito o ar-

rendatário estava excluído quando as 

obras não tivessem sido autorizadas pelo 

senhorio); – aplica-se igualmente em 

caso de cessação de arrendamento 

não habitacional para demolição ou 

realização de obra de remodelação ou 

restauro profundos que obriguem à 

desocupação do locado; 

 Os contratos não habitacionais de dura-

ção limitada celebrados antes da entra-

da em vigor do NRAU, quando não se-

jam denunciados por qualquer das 

partes, renovam-se automaticamente 

no fim do prazo, pelo periodo de 3 anos 

se outro prazo superior não tiver sido es-

tabelecido. 

 Aumento da duração do prazo de reno-

vação do contrato das microempresas 

de 2 para 3 anos, quando não haja 

acordo das partes relativamente à dura-

ção do mesmo, após o período transitó-

rio inicial de 5 anos; 

 Deixou de ser obrigatória a prova das 

circunstâncias que condicionam a 

transição do contrato de arrendamento 

para o NRAU, ficando a mesma de-

pendente de expressa exigência do sen-

horio até ao dia 1 de setembro de cada 

ano; 
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 O arrendatário passou a ter a legitim-

idade para, junto do serviço de finanças 

competente, reclamar de qualquer in-

correção na inscrição matricial do loca-

do, designadamente por erro na fixação 

do valor patrimonial tributário. A 

reclamação não suspende a atualiza-

ção da renda, mas, quando determine 

uma diminuição do valor da mesma, há 

lugar à recuperação pelo arrendatário 

da diminuição desse valor desde a data 

em que foi devida a renda atualizada. 

 

Principais alterações: Disposições  

Especiais do Arrendamento para Fins 

Não Habitacionais 

Alteração do regime supletivo aplicável na 

falta de estipulação quanto ao prazo do con-

trato, o qual passará a considerar-se celebra-

do com prazo certo, pelo período de cinco 

anos (em vez dos 10 anos), não podendo o 

arrendatário denunciá-lo com antecedência 

inferior a um ano. 
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Modo como o senhorio deverá 

proceder para desencadear o me-

canismo de atualização da  

renda: 

A transição para o NRAU e a atualização da 

renda dependem da iniciativa do senhorio 

que deverá comunicar a sua intenção ao ar-

rendatário e deverá indicar, sob pena de 

ineficácia: 

1. O valor da renda, o tipo e a duração 

do contrato que pretende; 

2. O valor do locado, avaliado nos ter-

mos dos arts. 38º e segs. do código do 

imposto municipal sobre imóveis (CIMI), 

constante da caderneta predial urbana; 

3. Cópia da caderneta predial; 

4. Que o prazo de resposta é de 30 dias; 

5. O conteúdo que pode apresentar es-

sa resposta, ou seja, indicar expressa-

mente as opções de que dispõe o ar-

rendatário, nos termos do n.º 3 do artigo 

31.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, 

alterada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de 

agosto e pela lei n.º 79/2014, de 19 de 

dezembro;  

6. As circunstâncias que o arrendatário 

pode invocar, isolada ou conjuntamen-

te com a resposta, ou seja, o rendimento 

anual bruto corrigido (RABC) inferior a 

cinco retribuições mínimas nacionais 

anuais (RMNA) e idade igual ou superior 

a 65 anos ou deficiência com grau com-

provado de incapacidade igual ou su-

perior a 60%, bem como a necessidade 

de serem apresentados os respetivos 

documentos comprovativos nos termos 

referidos no artigo 32.º do NRAU; 

7. As consequências da falta de re-

sposta, bem como da não invocação 

de qualquer das referidas circunstânci-

as. 

Na resposta, o arrendatário, pode: 

 Aceitar o valor da renda proposto pelo 

senhorio; 

 Opor-se ao valor da renda proposto pe-

lo senhorio contrapondo novo valor, tipo 

e duração do contrato; 

 Pronunciar-se quanto ao tipo e ou à du-

ração do contrato proposto pelo sen-

horio; 

 Denunciar o contrato. 

O arrendatário deve , sendo caso disso, in-

vocar as seguintes circunstâncias: 

a) Rendimento anual bruto corrigido (RABC) 

do seu agregado familiar inferior a cinco 

retribuições mínimas nacionais anuais (RMNA); 

b) Idade igual ou superior a 65 anos ou 

deficiência com grau comprovado de inca-

pacidade igual ou superior a 60%. 

O cálculo baseia-se no valor patrimonial da 

casa e, com base nesse valor, o proprietário 

pode aplicar, por ano, uma renda máxima de 

4% sobre aquele, sendo a nova renda obtida 

através da multiplicação do valor da 

avaliação por 4%, dividindo-se o valor obtido 

por 12. 
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Porém, a aplicação da nova renda não será 

automática dado que exige um período de 

transição: o faseamento será de 10 anos 

quando o inquilino tenha mais de 65 anos, se-

ja portador de uma deficiência superior a 

60%, ou o seu agregado familiar aufira um 

rendimento mensal bruto inferior a 5 salários 

mínimos. O faseamento decorrerá em 2 anos 

quando o rendimento mensal bruto seja supe-

rior a 15 salários mínimos. Nos restantes casos 

o faseamento será de 5 anos (>5 salários < 15 

salários). 

No período de transição de cinco anos a ren-

da mensal aumenta anualmente um quarto 

(ou um nono no caso do período de transição 

ser de 10 anos) do diferencial entre o valor 

acual e a nova renda. No primeiro ano, o au-

mento mensal da renda não pode ser superi-

or a 50 euros. Nos restantes anos o tecto pas-

sa para 75 euros. No último ano, procede-se à 

atualização da renda em função da inflação 

acumulada durante o período de transição, 

podendo o inquilino poder ter de pagar o 

remanescente da renda resultante dos limites 

máximos. 

No caso do imóvel apresentar más condições 

de conservação, independentemente do 

senhorio tomar ou não a iniciativa de aumen-

tar a renda, o inquilino poderá intimar o sen-

horio à realização de obras. Em casos extrem-

os o inquilino pode comprar o imóvel pelo val-

or da avaliação feita nos termos do código 

do IMI com a obrigação de realizar as obras 

necessárias, sob pena de reversão da com-

pra. 

No prazo de 30 dias, o arrendatário pode 

reclamar de qualquer incorreção na inscrição 

matricial do locado, junto do serviço de finan-

ças competente. A referida reclamação não 

suspende a atualização da renda, mas quan-

do determine a diminuição do valor da mes-

ma, há lugar à recuperação, pelo ar-

rendatário da diminuição desse valor desde a 

data em que foi devida a renda atualizada. 

O montante a deduzir a título de recuper-

ação da diminuição da renda não pode ul-

trapassar, em cada mês, metade da renda 

devida, salvo acordo das partes ou cessação 

do contrato. 

A falta de resposta do arrendatário vale co-

mo aceitação da renda, bem como do tipo 

e da duração do contrato, ficando este sub-

metido ao NRAU a partir do 1.º dia do segun-

do mês seguinte ao termo do prazo de 30 di-

as referido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 31 do 

NRAU. 

Etapas para o Aumento das  

Rendas 

1ª Etapa: verificar se a data do contrato é an-

terior a 15/11/1990 (habitacional) ou 

15/09/1995 (não habitacional); 

2ª Etapa: Solicitar o coeficiente de con-

servação; 

3ª Etapa: Solicitar às finanças a avaliação do 

imóvel; 

4ª Etapa: Reunidos os anteriores elementos, 

escrever ao inquilino uma carta com o valor 

da nova renda; 
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5ª Etapa: O inquilino tem de, no prazo de 40 

dias, responder ao inquilino indicando o seu 

nível de rendimento; 

6ª Etapa: Caso o inquilino tenha um rendimen-

to < 5 SMN tem de solicitar uma declaração 

nas finanças; 

7ª Etapa: Recebida a carta do inquilino, o 

senhorio terá de informar as finanças sobre o 

prazo de transição; 

8ª Etapa: O primeiro aumento de renda é 

devido ao terceiro mês seguinte à primeira 

comunicação do senhorio. 

Atualização das Rendas para 

2016 fixada em 0,16% 

De acordo com o aviso nº 10784/2015 do insti-

tuto nacional de estatística (INE), de 15 de 

setembro, o coeficiente de atualização das 

rendas dos diversos tipos de arrendamento 

urbano (para habitação, em regime de ren-

da livre, condicionada ou apoiada, comé-

rcio, indústria exercício de profissão liberal e 

outros fins não habitacionais) e rural, foi fixado 

em 1,0016 (0,16%) . Nos termos dos artigos 

1077º do código civil e 24º do novo regime do 

arrendamento urbano (NRAU), o coeficiente 

de atualização anual das rendas, se as partes 

não tiverem estabelecido outro regime, é o 

resultante da totalidade da variação do 

índice de preços no consumidor, sem hab-

itação, correspondente aos últimos 12 meses 

e para os quais existam valores disponíveis à 

data de 31 de Agosto. 

O senhorio interessado na atualização da ren-

da, deve comunicar ao arrendatário, através 

de carta registada com aviso de receção (ou 

entregue em mão, com protocolo de 

receção na cópia) e com a antecedência 

mínima de 30 dias (artºs 9º NRAU e 1077º Códi-

go Civil), o novo montante e o coeficiente e 

demais fatores relevantes utilizados no seu 

cálculo. 

Caso o local arrendado constitua a casa de 

morada de família, a comunicação supra 

deve ser dirigida a cada um dos cônjuges, de 

acordo com o disposto no artigo 12º do 

NRAU. 

Senhorio e inquilino dispõem de toda a 

liberdade para estipularem a possibilidade de 

atualização da renda e o respetivo regime, 

desde que o façam por escrito. Não o fazen-

do, aplicar-se-á o regime supletivo de atual-

ização anual da renda, com base no coefi-

ciente fixado pelo INE – artigo 1077º CC (que 

se aplica igualmente às rendas condiciona-

das, ou rendas de contratos habitacionais 

celebrados em regime de renda condiciona-

da – artº 4º da Lei 80/2014, de 19/12 – e 

às rendas apoiadas, ou rendas de arren-

damentos apoiados para habitação – artº 23º 

da Lei 81/2014, de 19/12).  Este regime aplica-

se aos contratos de arrendamento para hab-

itação celebrados na vigência do RAU (após 

19.11.1990), e aos arrendamentos não hab-

itacionais celebrados na vigência do DL 

257/95, de 30/9 (após 05.10.1995), pelo que, 

quanto a estes, a atualização das rendas po-

derá continuar a ser efetuada nos mesmos 

termos. 
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Para os arrendamentos mais antigos – os hab-

itacionais celebrados antes da entrada em 

vigor do RAU (19.11.1990) e os não hab-

itacionais celebrados antes da entrada em 

vigor do DL 257/95 (05.10.1995) –, o NRAU, na 

redação dada pela Lei 31/2012, de 14/8, es-

tabelece um regime especial de atualização 

das rendas, constante dos artºs 30º a 56º, que 

foi objeto de divulgação ampla e oportuna. 

Os senhorios de arrendamentos habitacionais 

anteriores a 1980 cujas rendas pretendam 

continuar a corrigir, nos termos e ao abrigo 

da Lei 46/85, de 20/9, deverão aguardar a 

publicação em D.R. dos fatores de correção 

extraordinária. 
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Coeficientes de atualização das rendas publicados até à data 

Ano Habitação, renda livre Habitação, renda condicionada Não Habitacional Diplomas 

2016 1,0016 1,0016 1,0016 Aviso INE 10784/2015, de 23/09 

2015 0,9969 0,9969 0,9969 Aviso INE 11680/2014, de 21/10 

2014 1,0099 1,0099 1,0099 Aviso INE 11753/2013, de 20/09 

2013 1,0336 1,0336 1,0336 Aviso INE 12912/2012, de 27/09 

2012 1,0319 1,0319 1,0319 Aviso INE 19512/2011 de 30/09 

2011 1,003 1,003 1,003 Aviso INE 18370/2010, de 17/09 

2010 1,000 1,000 1,000 Aviso INE 16247/2009 de 18/09 

2009 1,028 1,028 1,028 Aviso INE 23786/2008 de 23/09 

2008 1,025 1,025 1,025 Aviso INE 19303/2007, de 10/10 

2007 1,027 1,027 1,027 Aviso INE 9635/2007, de 07/09 

2006 1,021 1,021 1,021 
Aviso INE 8457/2005 (2ª série), de 

30/09 

2005 1,025 1,025 1,025 
Aviso INE 9277/2004 (2ªsérie), de 

07/10 

2004 1,037 1,037 1,037 
Aviso INE 10280/2003 (2ª série), de 

03/10 

2003 1,036 1,036 1,036 Aviso INE 10012/2002, de 26/09 

2002 1,043 1,043 1,043 
Aviso INE 13052-A/2001 (2ª série), 

de 30/10 

2001 1,022 1,022 1,022 
Aviso INE 1062-A/2000 (2ª série), de 

31/10 

2000 1,028 1,028 1,028 Portaria 982-A/99, de 30/10 

1999 1,023 1,023 1,023 Portaria 946-A/98, de 31/10 

1998 1,023 1,023 1,023 Portaria 1089-C/97, de 31/10 



 

 

 

 

Procedimento Especial de  

Despejo 

O procedimento especial de despejo, criado 

através da alteração ao NRAU ocorrida pela 

lei nº 31/2012, de 14 de agosto (lei do novo 

arrendamento urbano), alterada pela lei nº 

79/2014 ,de 19 de dezembro, destina-se a 

efetivar a cessação do arrendamento, inde-

pendentemente do fim a que se destine, 

quando o arrendatário não desocupe o loca-

do na data prevista na lei ou naquela que 

resultou do acordo das partes, permitindo, 

assim, que a desocupação do imóvel seja 

feita de modo célere e eficaz evitando o 

omediato recurso ao tribunal. 

Aplica-se às seguintes situações: 

 Resolução do contrato por comuni-

cação, com fundamento no não pa-

gamento de renda, igual ou superior a 

dois meses, ou por mora superior a oito 

dias no pagamento da renda, por mais 

de quatro vezes, seguidas ou interpola-

das, no período de 12 meses; 

 Revogação; 

 Caducidade do contrato por decurso 

do prazo; 

 Cessação por oposição à renovação;  

 Cessação por denúncia para habitação 

do senhorio/filhos, para obras profundas 

ou, ainda, por livre denúncia (alínea c) 

do art.º 1101.º do CC); 

 Por denúncia do arrendatário.  

 

 

 

Balcão Nacional do  

Arrendamento 

O Balcão Nacional do Arrendamento (BNA) 

foi criado, junto da Direção-Geral da Admin-

istração da Justiça, com competência em 

todo o território nacional, para assegurar a 

tramitação do procedimento especial de 

despejo, o qual é constituído pelas fases: 

1. O senhorio apresenta o requerimento de 

despejo, junto do BNA;  

2. O BNA promove a notificação do ar-

rendatário;  

3. Se o arrendatário não deduzir oposição 

ao pedido de despejo, o balcão emite o 

título de desocupação do imóvel, com 

base no qual o senhorio pode proceder 

ao despejo imediato, só havendo inter-

venção do tribunal quando o ar-

rendatário se recuse a entregar o 

imóvel; 

4. Se o arrendatário deduzir oposição ao 

pedido de despejo, alegando que não 

se verifica o fundamento invocado pelo 

senhorio, há lugar à intervenção do juiz, 

num processo judicial especial e ur-

gente, para o qual é necessário a 

prestação da caução, o pagamento da 

taxa de justiça e o depósito das rendas 

vencidas.  

O procedimento especial de despejo apenas 

pode ser utilizado relativamente aos contratos 

de arrendamento cujo imposto de selo tenha 

sido liquidado ou cujas rendas tenham sido 

declaradas para efeitos de IRS ou IRC. 

 

 



 

 

 

Obras em Prédios  Ar rendados  

 

Alterações relativas à  

realização de obras em  

prédios arrendados: 

1—a denúncia para demolição ou obras de 

remodelação ou restauro profundos pode ser 

feita por mera comunicação do senhorio ao 

arrendatário, com antecedência não inferior 

a 6 meses sobre a data pretendida para a 

desocupação e acompanhada da docu-

mentação legalmente exigida, dispensando-

se assim a intervenção do juíz para declarar a 

cessação do contrato de arrendamento.  

2—abolição do regime especial transitório pa-

ra os contratos para fins não habitacionais 

celebrados antes de 5 de outubro de 1995 

(entrada em vigor do DL nº 257/95, de 30 de 

setembro), os quais passam a estar sujeitos ao 

regime geral aplicável à denúncia do contra-

to para demolição ou realização de obras de 

remodelação ou restauro profundos. Apenas 

os contratos para habitação celebrados an-

tes de 15 de novembro de 1990 (entrada em 

vigor do RAU) gozam de um regime especial 

transitório, que visa dar uma maior proteção 

ao arrendatário. 

A reforma abrangeu também o regime da re-

abilitação urbana: 

1—criação de um procedimento simplificado 

de controlo prévio das operações ur-

banísticas de reabilitação urbana conformes 

com o previsto em Plano de Pormenor de Re-

abilitação Urbana e que, nos termos do RJUE, 

estejam sujeitas a comunicação prévia, 

bastando ao interessado comunicar ao mu-

nicípio que pretende realizar a obra 

(comunicação prévia apresentada nos ter-

mos gerais) podendo a ela dar início se, no 

prazo de 15 dias o município (ou a entidade 

gestora) não rejeitar a comunicação prévia; 

2—criação de um regime especial de reabili-

tação urbana aplicável a operações ur-

banísticas “isoladas” tendo por objeto 

edifícios ou frações,, mesmo que localizados 

fora de uma área de reabilitação urbana, 

construídos há mais de 30 anos e que, em vir-

tude da sua insuficiência, degradação ou ob-

solescência, justifiquem uma intervenção de 

reabilitação, sujeitando-se ao “procedimento 

simplificado de controlo prévio”. 

Em suma, o governo teve a preocupação de 

rever igualmente o regime das obras em pré-

dios arrendados, facilitando a denúncia dos 

arrendamentos para demolição ou realiza-

ção de obras de remodelação ou restauro 

profundos, do mesmo passo que, e de forma 

integrada, introduziu alterações ao regime de 

reabilitação urbana para simplificação dos 

procedimentos de controlo prévio . 

As obras de conservação deixaram de per-

mitir a denúncia do contrato de arrendamen-

to (mesmo que impliquem a desocupação 

do locado), tendo o arrendatário direito a 

realojamento temporário (enquanto durarem 

as obras). 



 

 

 

RERU 

 

Regime Excecional para a 

Reabilitação Urbana—

RERU 

A alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, que estabelece o regime ju-

rídico da reabilitação urbana, operada 

pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, consti-

tuiu um passo decisivo no sentido da sua agili-

zação e dinamização, flexibilizando e simplifi-

cando os procedimentos de criação de áre-

as de reabilitação urbana, criando um pro-

cedimento simplificado de controlo prévio de 

operações urbanísticas e regulando a reabili-

tação urbana de edifícios ou frações, ainda 

que localizados fora de áreas de reabilitação 

urbana, cuja construção tenha sido con-

cluída há pelo menos 30 anos e em que se 

justifique uma intervenção de reabilitação 

destinada a conferir-lhes adequadas carac-

terísticas de desempenho e de segurança. 

Este regime excecional e temporário tem co-

mo objetivo, em complemento das medidas 

consagradas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, com a redação dada pela Lei 

n.º 32/2012, de 14 de agosto, dispensar as 

obras de reabilitação urbana da sujeição a 

determinadas normas técnicas aplicáveis à 

construção, quando as mesmas, por terem 

sido orientadas para a construção nova e 

não para a reabilitação de edifícios ex-

istentes, possam constituir um entrave à dina-

mização da reabilitação urbana.  

Assim, trata-se de um conjunto de normas, 

aprovado pelo DL nº 53/2014, de 8 de abril, 

que pretende dar resposta a uma conjuntura 

económica e social extraordinária que vigora 

até 9 de abril de 2021. 

Decorre do art. 1º do DL nº 32/2012, três eixos 

fundamentais: 

1. flexibilização e simplificação dos pro-

cedimentos de criação de áreas de rea-

bilitação urbana: criação de áreas de 

reabilitação urbana, cujo procedimento 

foi simplificado, destriçando-se dois mo-

mentos fundamentais: a delimitação da 

area de reabilitação urbana; e a aprov-

ação da concreta operação de reabili-

tação urbana. 

2. Criação de um procedimento simplifica-

do de controlo prévio de operações ur-

banísticas de reabilitação: a comuni-

cação prévia deverá ser apresentada 

perante o município que a deverá reen-

caminhar para a respetivo entidade 

gestora., dispensando-se a realização 

de consultas e a solicitação de parecer, 

autorização ou aprovação a entidades 

externas ou a serviços de organização 

municipal. Quanto à decisão, foi encur-

tado o prazo de eventual rejeição da 

comunicação prévia de 20 para 15 dias. 

3. Possibilidade de edifícios situados fora 

de uma área de reabilitação urbana 

poderem usufruir do procedimento sim-

plificado de controlo prévio, sendo 

necessário: 

 Que o edifício em causa seja uma con-

strução legalmente existente há mais de 

30 anos; e se justifique uma intervenção 



 

 

 

RERU 

 

No entanto, as operações urbanísticas 

deverão: 

 Preservar as fachadas; 

 Manter os elementos arquitétónicos e 

estruturais; 

 Manter o número de pisos acima do solo 

e no subsolo; 

 Não reduzir a resistência estrutural do 

edifício. 

Que obras de reabilitação estão abrangidas? 

 Obras de conservação; de alteração; 

de reconstrução; 

 Obras de construção ou de ampliação, 

desde que condicionadas por circun-

stâncias preexistentes. 

Que edifícios são abrangidos? 

São abrangidos os edifícios ou as frações con-

cluídos há pelo menos 30 anos ou localizados 

em áreas de reabilitação urbana; sempre 

que se destinem a ser afetos toral ou predom-

inantemente ao uso habitacional. 

 



 

 

 

Le i  nº  13/2006  

 

Lei que protege a casa de 

morada de família no  

âmbito de processos de  

execução fiscal, e 

stabelecendo restrições à 

venda  

executiva de imóvel que seja 

habitação própria e  

permanente do executado 

A lei nº 13/2016—Diário da República nº 

99/2016, Série I de 2016-05-23 veio alterar o 

código de procedimento e de processo 

tributário, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

433/99, de 26 de outubro, e a lei geral 

tributária, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

398/98, de 17 de dezembro, e protege a casa 

de morada de família no âmbito de proces-

sos de execução fiscal, com o objetivo de 

evitar despejos de imóveis cuja execução já 

esteja em curso. 

O diploma, no entanto, não impede a ex-

ecução da habitação por parte das en-

tidades bancárias e permite à Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT) penhorar uma 

habitação própria e permanente do deve-

dor. Mas o Estado fica impedido de proceder 

à sua venda, podendo os devedores perman-

ecer na habitação enquanto a dívida per-

manecer, isto é, veio limitar os casos de ad-

missão da venda executiva de imóvel que 

seja habitação própria e permanente do ex-

ecutado, no âmbito do processo executivo 

fiscal. O imóvel que se destine exclusivamente 

a habitação própria e permanente do deve-

dor ou do seu agregado familiar não poderá 

ser pernhorado ou alvo de venda executiva, 

salvo duas exceções: 

 Quando o valor ttributável do imóvel se 

enquadre, no momento da pernhora, 

na taxa máxima em sede de IMT, pre-

vista para a aquisição de imóvel desti-

nado exclusivamente a habitação pró-

pria e permanente—atualmente imóveis 

cujo valor seja superior a 574.323,00€ e, 

assim, a venda executiva só poderá 

ocorrer um ano após o termo do prazo 

de pagamento voluntário da dívida 

mais antiga; 

 Sempre que o executado apresente re-

querimento no sentido de fazer cessar o 

impedimento legal à venda executiva 

do imóvel em causa. 

Foi, também, acrescentada ao nº 4 do art. 

49º da LGT, uma alínea que prevê a sus-

pensão da contagem do prazo de prescrição 

da prestação tributária durante o período de 

impedimento legal à realização da venda de 

imóvel afeto a habitação própria e perma-

nente. Além de que, quando haja penhora 

ou execução, e até ao momento em que a 

venda seja executada, o executado é con-

stituído depositário do bem, não havendo 

obrigação de entrega do imóvel. 

 



 

 

 

 

Regime de Classificação e 

Proteção de Lojas Históricas 

e Entidades com Interesse 

HIstórico e Cultural para 

efeitos de Arrendamento 

Regime de classificação e de proteção de 

estabelecimentos e entidades de interesse 

histórico e cultural, inseridas em atividades de 

comércio local e tradicional, que procedeu a 

alteração à Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro 

(que aprovou o novo regime do arrendamen-

to urbano), e ao DL nº 157/2006, de 8 de ago-

sto (que aprovou o regime jurídico das obras 

em prédios arrendados), pois não estava co-

mo tal previsto nos regimes supra indicados. 

Alterou as regras do arrendamento urbano e 

do regime das obras em prédios arrendados 

a fim de prever proteção especial às lojas e 

entidades com interesse histórico e cultural, 

prorrogando, igualmente, o período de 

transição de proteção da atualização das 

rendas de 5 para 10 anos no caso de arren-

damento para habitação, dado que tam-

bém o prevê para os arrendatários de es-

tabelecimentos e entidades classificadas. 

Determinou que compete à câmara munici-

pal a classificação de um estabelecimento 

comercial ou de uma entidade sem fins lucra-

tivos como de interesse histórico e cultural lo-

cal, em função de critérios definidos pela 

câmara municipal em regulamento munici-

pal, relacionados com a sua atividade, patri-

mónio material e imaterial, e património cul-

tural e histórico, sendo o regulamento aprova-

do pela assembleia municipal após parecer 

da Direção-Geral do Património Cultural. Até 

à aprovação dos regulamentos, e após 

parecer prévio da Direção-Geral do Patri-

mónio Cultural,as câmaras municipais po-

derão classificar estabelecimentos e en-

tidades Segundo dois critérios: 

 Existência de valores de memória, an-

tiguidade, autenticidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exempla-

ridade dos elementos a classificar; 

 Presence de traços que constituam ele-

mentos estruturantes da identidade e da 

memória coletiva local, regional ou 

nacional. 

Os arrendatários destas lojas ou que sejam 

entidades consideradas relevantes podem 

invocar essa qualidade para assegurar que 

lhes seja aplicado o regime transitório que im-

pede o aumento da renda. 

Além disso, no art. 51º do NRAU fixou-se que 

os estabelecimentos e entidades classificadas 

incluem-se entre as matérias que o ar-

rendatário pode invocar com vista a asse-

gurar o regime transitório de proteção, sendo 

alargado no art. 54º a duração do regime 

transitório de proteção para 10 anos.  

Assim, no que respeita ao arrendamento para 

fim não habitacional, a atualização da renda 

pode ser impedida pelo arrendatário in-

vocando a existência de um estabelecimento 

comercial aberto ao público ou uma en-

tidade sem fins lucrativos classificado como 

de interesse histórico ou cultural pelo mu-

nicípio, verificando-se a submissão do contra-

to ao NRAU mediante acordo entre as partes 

ou no prazo de 10 anos a contar da receção, 

pelo senhorio, da resposta do arrendatário.  



 

 

 

 

 

Durante os 10 anos o valor atualizado da ren-

da é determinado de acordo com: 

 O valor atualizado da renda que tem 

como limite máximo o valor anual corre-

spondente a 1/15 do valor do locado; 

 E o valor do locado que corresponde ao 

valor da avaliação realizada nos termos 

do CIMI. 

Terminado o período dos 10 anos, o senhorio 

pode promover a transição do contrato para 

o NRAU, aplicando as regras normais de atu-

alização de renda para arrendamento para 

fim não habitacional da iniciativa do sen-

horio, com as seguintes especificidades: 

 No silêncio ou na fallta de acordo das 

partes acerca do tipo ou da duração 

do contrato, este considera-se celebra-

do com prazo certo, pelo período de 5 

anos; 

 Durante esses 5 anos e na falta de acor-

do das partes acerca do valor da renda, 

o senhorio pode atualizar a renda, de 

acordo com os critérios previstos para 

RABC inferior a 5 salários mínimos 

nacionais, com aplicação dos coefi-

cientes de atualização anual de renda 

definidos no NRAU, resultante da totali-

dade da variação do índice de preços 

no consumidor, sem habitação, corre-

spondente aos últimos 12 meses e para 

os quais existam valores disponíveis à da-

ta de 31 de agosto. 

Relativamente ao Regime Jurídico das Obras 

em Prédios Arrendados, foi afastada a 

aplicação do normativo sobre despejos em 

caso de requalificação ou demolição 

perante estabelecimentos ou entidades clas-

sificados como de interesse histórico ou cultur-

al local.  

As alterações introduzidas, ao prolongar o 

prazo do regime transitório para esta reali-

dade, procuraram assegurar o equilíbrio dos 

diversos regimes transitórios aí previstos e 

proteger os inquilinos mais fragilizados. 

Anteriormente, a lei previa que o arrendatário 

obstasse ao aumento de renda invocando 

perante o senhorio que no locado fun-

cionava uma pessoa coletiva de direito priva-

do sem fins lucrativos, que se dedicava a ati-

vidade cultural, recreativa, de solidariedade 

social ou desportiva não profissional, e 

declarada de interesse público ou de inter-

esse nacional ou municipal, ou uma pessoa 

coletiva de interesse privado que prosseguisse 

uma atividade declarada de interesse 

nacional. Pelo que se visou garantir uma 

proteção contra o aumento expressiva das 

rendas, devido ao NRAU e uma proteção em 

caso de obras de requalificação profunda ou 

de demolição, impedindo o despejo. 

O periodo transitório para o aumento das ren-

das é até 2027. 
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LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  

Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e 

qualitativas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras 

das conclusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua 

importância enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica 

relacional e diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar 

é um processo interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho 

organizacional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

