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I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

A presente iniciativa visa proceder à 6.ª alteação à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril1, a 

qual consagra o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda 

devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não 

habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19 . 

Atendendo à respetiva exposição de motivos, a necessidade de alterar o referido regime 

excecional prende-se, não só com o facto de ter havido uma intensificação da pandemia 

e da crise social nos últimos meses, como também com a intensificação de insegurança 

das empresas e empresários, na medida em que, não obstante os regimes moratórios 

em vigor, os valores dos arrendamentos mantêm-se em níveis elevados 

Por este motivo, os proponentes consideram essencial rever as medidas de apoio ao 

pagamento das rendas de espaços habitacionais e não habitacionais, «através de 

moratórias aos pagamentos e apoios a uma parte do valor das rendas», bem como 

consagrando um regime que permita a redução dos «valores em dívida, tendo em conta 

a estagnação económica e os preços especulativos» praticados no mercado de 

arrendamento em Portugal. 

Os proponentes chamam ainda a atenção para o facto de a adoção de um regime de 

repartição de custos e de estabilização dos arrendamentos e rendas ser fundamental 

para uma recuperação económica. 

Para justificar a proposta constante da presente iniciativa, os seus autores invocam 

diversos dados e estatísticas, entre os quais a percentagem de progressão das rendas 

habitacionais em Portugal em relação à União Europeia, o aumento da taxa de esforço 

média em Portugal, o acréscimo dos preços da habitação no 3.º trimestre de 2020, o 

aumento do número de pessoas inscritas nos centros de emprego, cerca de 32,4%, 

 
1  Diploma retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico (https://dre.pt/). Todas as 
referências legislativas são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, salvo indicação em 
contrário. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/131193441/details/maximized
https://dre.pt/
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comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, bem como as previsões do Banco 

de Portugal para a verificação de uma queda do PIB entre 3,7% e 5,7%. 

Assim, com a presente iniciativa os seus autores visam apresentar uma resposta ao 

desequilíbrio existente no setor imobiliário em Portugal.  

 

• Enquadramento jurídico nacional 

As questões relacionadas com os contratos de locação vêm previstos no Capítulo IV do 

Título II do Livro II do Código Civil. De acordo com o artigo 1022.º, considera-se um 

contrato de locação aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra o 

gozo temporário de uma coisa mediante retribuição e chama-se arrendamento quando 

versa sobre coisa imóvel e aluguer quando incide sobre coisa móvel (artigo 1023.º). 

O arrendamento de prédios urbanos pode ter fim habitacional ou não habitacional, 

presumindo-se, quando nada se estipule, que o local arrendado pode ser gozado no 

âmbito das suas aptidões, tal como resultem da licença de utilização e, na falta desta, 

valendo como habitacional se o local for habitável ou como não habitacional se o não 

for, salvo se outro destino lhe tiver vindo a ser dado, conforme resulta do disposto no 

artigo 1067.º, devendo igualmente todos os contratos de arrendamento assumir a forma 

escrita, conforme prevê o artigo 1069.º. 

Existem normas especiais que se aplicam apenas aos contratos de arrendamento para 

habitação, previstas nos artigos 1092.º e seguintes. De acordo com o previsto no n.º 1 

do artigo 1094.º, os contratos de arrendamento para habitação podem ser celebrados 

com prazo certo ou por duração indeterminada, existindo uma presunção de duração, 

no n.º 3, de 5 anos quando as partes nada digam aquando da sua celebração. 

Nos contratos de arrendamento para habitação com termo certo a renovação opera-se 

automaticamente no seu termo por períodos sucessivos de igual duração, ou de três 

anos quando esta for inferior, não se aplicando, contudo, aos contratos urbanos para 

habitação não permanente ou para fins especiais transitórios como motivos 

profissionais, de educação e formação ou turísticos.  

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 1097.º, o senhorio pode opor-se à renovação 

automática do contrato de arrendamento para habitação mediante comunicação ao 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181220/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408276/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408277/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408333/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408336/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408373/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408377/diploma/indice
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arrendatário, desde que observadas as seguintes antecedências mínimas, que se 

reportam ao termo do prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação: 

a) 240 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual 

ou superior a seis anos;  

b) 120 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual 

ou superior a um ano e inferior a seis anos;  

c) 60 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual 

ou superior a seis meses e inferior a um ano; e  

d) Um terço do prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação, tratando-

se de prazo inferior a seis meses. 

A primeira oposição à renovação do contrato apenas produz efeitos decorridos três anos 

da celebração do mesmo, mantendo-se o contrato em vigor até essa data2.  

Por seu turno, os contratos de duração indeterminada também podem ser denunciados 

pelo senhorio sempre: 

a. que exista a necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus 

descendentes em 1.º grau; 

b. que seja necessária a demolição ou realização de obras de remodelação 

ou restauro profundos que obriguem à desocupação do locado, desde 

que não resulte local com características equivalentes às do locado, onde 

sejas possível a manutenção do arrendamento;3 e 

c. que exista uma comunicação ao arrendatário com uma antecedência não 

inferior a cinco anos sobre a data em que se pretenda a cessação.  

Já os contratos de arrendamento para fins não habitacionais regulam-se pelas 

disposições previstas nos artigos 1108.º e seguintes. 

 
2 Exceto quando se verifique a necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus descendentes em 1.º 
grau, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 1102.º e nos n.os 1, 5 e 9 do artigo 
1103.º 
3 Estas denuncias dependem da verificação das condições e dos requisitos previstos nos artigos 1102.º e 
1103.º do Código Civil. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408391/diploma/indice
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No artigo 1110.º são previstas as regras relativas à duração, denúncia e oposição à 

renovação deste tipo de contrato, estabelecendo-se que estas são livremente 

estabelecidas pelas partes, aplicando-se, na falta de estipulação, o disposto quanto ao 

arrendamento para habitação. Os contratos para fins não habitacionais consideram-se, 

na falta de estipulação em contrário, celebrados com prazo certo, por um período de 

cinco anos, não podendo o arrendatário denunciá-lo com antecedência inferior a um 

ano. 

Tal como nos contratos de arrendamento para habitação, também estes se renovam 

automaticamente no seu termo e por períodos sucessivos de igual duração ou de cinco 

anos se esta for inferior. Aliado a esta renovação automática, durante os cinco primeiros 

anos após o início do contrato, independentemente do prazo estipulado, o senhorio não 

pode opor-se à renovação. 

Comuns aos dois tipos de arrendamento, temos as disposições relativas à caducidade, 

previstas no artigo 1051.º. Assim, o contrato caduca4:  

a) Findo o prazo estipulado ou estabelecido por lei;  

b) Verificando-se a condição a que as partes o subordinaram ou tornando-se certo 

de que não pode verificar-se, conforme a condição seja resolutiva ou suspensiva;  

c) Quando cesse o direito ou findem os poderes legais de administração com base 

nos quais o contrato foi celebrado; 

d) Por morte do locatário ou, tratando-se de pessoa coletiva, pela extinção desta, 

salvo convenção escrita em contrário; 

e) Pela perda da coisa locada; 

f) Pela expropriação por utilidade pública, salvo quando a expropriação se 

compadeça com a subsistência do contrato; e 

g) Pela cessação dos serviços que determinaram a entrega da coisa locada. 

A Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que prevê um regime excecional para as situações de 

mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano 

habitacional e não habitacional, foi aprovada no âmbito da pandemia COVID-19, 

permitindo aos arrendatários dos estabelecimentos abertos ao público destinados a 

atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços encerrados ou que tenham 

 
4 Salvo as exceções previstas no artigo 1052.º do Código Civil. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408393/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201904181320/73408313/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/145231977/202011021051/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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as respetivas atividades suspensas ao abrigo do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 

ou por determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 de março, ou ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada 

pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 

95/2019, de 4 de setembro, ou de outras disposições destinadas à execução do estado 

de emergência, bem como, após a sua cessação, ao abrigo de disposição legal ou 

medida administrativa aprovada no âmbito da pandemia da doença COVID-19 que 

determine o encerramento de instalações ou suspensão de atividades, incluindo nos 

casos em que estes mantenham a prestação de atividades de comércio eletrónico, ou 

de prestação de serviços à distância ou através de plataforma eletrónica e aos 

arrendatários dos estabelecimentos de restauração e similares, incluindo nos casos em 

que estes mantenham atividade para efeitos exclusivos de confeção destinada a 

consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, nos termos previstos no 

Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou em qualquer outra disposição que o permita, 

diferir o pagamento das rendas vencidas: 

• Nos meses em que vigorou o estado de emergência e no primeiro mês 

subsequente; 

• Nos meses em que, ao abrigo de disposição legal ou medida administrativa 

aprovada no âmbito da pandemia da doença COVID-19, seja determinado o 

encerramento das suas instalações ou suspensão da respetiva atividade; e 

• Nos três meses subsequentes àquele em que ocorra o levantamento da 

imposição do encerramento das suas instalações ou da suspensão da respetiva 

atividade. 

O diferimento não se aplica a rendas que se vençam após 31 de dezembro de 2020, 

iniciando-se o período de regularização a 1 de janeiro de 2021 e prolonga-se até 31 de 

dezembro de 2022. O pagamento das rendas vencidas é efetuado em 24 prestações 

sucessivas, de valor correspondente ao resultante do rateio do montante total em dívida 

por 24, liquidadas juntamente com a renda do mês em causa ou até ao oitavo dia do 

calendário de cada mês, no caso de renda não mensal5. 

 
5 O arrendatário pode, a todo o tempo, proceder ao pagamento total ou parcial das prestações em dívida. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130473378/202006291404/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/136893875/202006291404/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/136893875/202006291404/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/69738106/202006291405/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/124418384
https://dre.pt/application/file/a/124418384
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A falta de pagamento das rendas que se vençam nos meses em que vigore o estado de 

emergência e no primeiro mês subsequente, bem como, no caso de estabelecimentos 

e instalações que permaneçam encerrados ao abrigo de disposição legal ou medida 

administrativa aprovada no âmbito da pandemia da doença COVID-19 que determine o 

encerramento de instalações ou suspensão de atividades, nos meses em que esta 

vigorar e no mês subsequente, e até 1 de setembro de 2020, não pode ser invocada 

como fundamento de resolução, denuncia ou qualquer outra forma de extinção dos 

contratos, nem como obrigação de desocupação de imóveis, não sendo, igualmente, 

exigível aos arrendatários o pagamento de quaisquer outras penalidades que tenham 

por base a mora no pagamento destas rendas. 

O diploma foi alterado por: 

• Lei n.º 17/2020, de 29 de maio, que ampliou o seu âmbito de aplicação para 

incluir os estabelecimentos alvo de medidas de encerramento após a cessação 

do estado de emergência;   

• Lei 45/2020, de 20 de agosto, que determinou a extensão do período de 

regularização da dívida (início a 1 de janeiro de 2021 e prolonga-se até 31 de 

dezembro de 2022); 

• Decreto-Lei n.º 106-A/2020, de 30 de dezembro, que visou a necessidade de 

manter um conjunto de medidas que visam, a curto prazo, salvaguardar o direito 

à habitação, sendo prorrogado o regime de apoio ao pagamento de rendas e 

introduzidas alterações a este regime excecional e temporário em face dos 

efeitos decorrentes da pandemia da doença COVID-19. As alterações, em 

consonância com o Programa de Estabilização Económica e Social, asseguram 

que os empréstimos atribuídos aos mutuários com baixos rendimentos, cuja taxa 

de esforço destinada ao pagamento da renda seja superior a 35 %, sejam 

convertidos de forma equitativa e progressiva em comparticipações financeiras 

não reembolsáveis. Por outro lado, garante-se que os beneficiários podem aderir 

ao regime através de um modelo mais célere e sob compromisso de honra 

quanto à prova da quebra de rendimentos; 

https://dre.pt/application/conteudo/134762424
https://dre.pt/application/conteudo/140631236
https://dre.pt/application/conteudo/152639821
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACztLQ0BgCEWok2BAAAAA%3d%3d
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• Lei n.º 75-A/2020, de 30 de dezembro, que determina que o senhorio só tem 

direito à resolução do contrato de arrendamento, por falta de pagamento das 

rendas vencidas se o arrendatário, tendo diferido o pagamento da renda nos 

meses de abril a junho de 2020, não efetue o seu pagamento, no prazo de 12 

meses contados do termo desse período, em prestações mensais não inferiores 

a um duodécimo do montante total, pagas juntamente com a renda de cada mês, 

e por fim; e 

• Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP) sobre iniciativas 

e petições, não se verificou a existência de qualquer iniciativa versando sobre matéria 

idêntica ou conexa. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Após consulta à AP, constatou-se que já na 2.ª sessão legislativa da XIV Legislatura 

foram apresentadas as seguintes iniciativas legislativas sobre matéria idêntica ou 

conexa: 

(i) Iniciativas rejeitadas na generalidade, a 18.12.2020: 

• Projeto de Lei n.º 603/XIV (BE) - «Extensão dos contratos de arrendamento para 

fins comerciais no período de retoma da economia, no caso de perdas de 

faturação consideráveis (3.ª alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril)»; 

• Projeto de Lei 601/XIV/2 (PCP) - «Regime extraordinário de proteção dos 

arrendatários»; 

• Projeto de Lei 600/XIV/2 (PCP) - «Regime excecional de pagamento das 

rendas»; 

https://dre.pt/application/conteudo/152639820
https://dre.pt/application/conteudo/152639825
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45529
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45524
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45523
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• Projeto de Lei 599/XIV/2 (PCP) - «Estabelece para 2021 o regime excecional 

aplicável a formas específicas de contratos de exploração de imóveis para 

comércio e serviços em centros comerciais» - iniciativa rejeitada na 

generalidade, em 18.12.2020; 

 

(ii) Iniciativa aprovada em votação final global em 22.12.2021, tendo dado origem à Lei 

4-A/2021, de 1 de fevereiro: 

• Projeto de Lei n.º 602/XIV/2 (PAN) - «Clarifica o regime excepcional aplicável 

aos contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros 

comerciais, procedendo para o efeito à aprovação de uma norma interpretativa 

relativamente à Lei n.º 2/2020, de 31 de março»; 

 

(iii) Iniciativas aprovadas em sede de votação final global em 22 de dezembro de 2021, 

tendo dado origem à Lei 75-A/2020, de 30 de dezembro: 

• Projeto de Lei 596/XIV/2 (BE) - «Alarga o regime extraordinário de proteção dos 

arrendatários»; 

• Proposta de Lei 64/XIV/2 (GOV) - «Altera o regime excecional para as situações 

de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de 

arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia 

COVID-19». – iniciativa aprovada em sede de votação final global em 22 de 

dezembro de 2021, tendo dado origem à Lei 75-A/2020, de 30 de dezembro. 

 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda 

(BE), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45522
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156125155/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156125155/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45527
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639820/details/normal?q=++Lei+75-A%2F2020
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45507
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45528
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639820/details/normal?q=++Lei+75-A%2F2020
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
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119.º do Regimento da Assembleia da República6 (Regimento), que consagram o poder 

de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve 

exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento. 

A iniciativa suscita, porém, algumas dúvidas sobre o cumprimento do disposto na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, que estabelece que “não são admitidos 

projetos e propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os 

princípios nela consignados”. 

Assinala-se a aplicação retroativa do Programa Porta 65 Jovem resultante do n.º 1 do 

artigo 13.º-B da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, aditado pelo artigo 2.º do projeto de lei, 

que prevê a aplicação do “valor limite definido na Portaria n.º 277- A/2010 que define a 

Renda Máxima admitida para o ano de 2021 no Programa Porta 65 Jovem” aos 

contratos que venham a ser renovados ou celebrados após a entrada em vigor do 

presente diploma – sendo que o “presente diploma” é a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, 

que entrou em vigor em 7 de abril de 2020, devendo esse limite manter-se até 1 de 

janeiro de 2025, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo. Esta questão poderá ser 

acautelada tornando esta norma autónoma, como norma de produção de efeitos – um 

novo artigo 4.º do projeto de lei -, relativamente à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 

Também o n.º 1 do artigo 8.º-A, da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, constante do artigo 

3.º do projeto de decreto, ao alterar o prazo de “cinco dias antes do vencimento da 

primeira renda” para comunicação ao senhorio da intenção de beneficiar do Programa 

 
6 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 
República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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Porta 65 Jovem para “30 dias após a publicação desta lei” parece resultar na aplicação 

retroativa da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 

Ainda, o n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, constante do artigo 3.º do 

projeto de decreto, segundo o qual “o disposto no artigo 8.º- A é aplicável às rendas que 

se vençam a partir de 1 de julho de 2020 até ao dia 31 de junho de 2021, sendo de 20 

dias após a publicação desta lei o prazo indicado no n.º 1 do artigo 8.º- A para as rendas 

que se vençam durante o mês de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021.” 

As normas acima elencadas poderão consubstanciar uma eventual ofensa dos 

princípios da confiança e segurança jurídicas subjacentes ao princípio do Estado de 

direito democrático, consagrado expressamente no artigo 2.º da Constituição, que 

implica a garantia de estabilidade jurídica e de um mínimo de certeza e previsibilidade 

dos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos, deste modo protegendo-se as 

expectativas juridicamente criadas dos cidadãos. 

Apesar de a retroatividade em causa não se enquadrar no elenco das proibições 

constitucionais de retroatividade, nomeadamente, nos casos de leis penais (artigo 29.º 

da Constituição), leis restritivas de direitos, liberdades e garantias (n.º 3 do artigo 18.º 

da Constituição) e leis fiscais (n.º 3 do artigo 103.º da Constituição), de acordo com o 

Professor Gomes Canotilho, tal «não significa que o problema da retroatividade das leis 

deva ser visualizado apenas com base em regras constitucionais. Uma lei retroativa 

pode ser inconstitucional quando um princípio constitucional, positivamente plasmado e 

com suficiente densidade, isso justifique»7. Dá ainda como exemplo, o princípio da 

segurança jurídica e da confiança dos cidadãos, o qual, «na qualidade de princípio 

densificador do princípio do estado de direito serve de pressuposto material à proibição 

da retroatividade das leis»8.  

 
7 CANOTILHO, J.J Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª edição, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2018, P. 261. 
8 CANOTILHO, J.J Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª edição, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2018, P. 261. 
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Também o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 93/849, afirma que, «contudo, se uma 

lei retroativa não é, per se, inconstitucional, poderá sê-lo se a retroatividade implicar a 

violação de princípios e disposições constitucionais autónomas». 

Naturalmente, a análise do cumprimento das normas constitucionais em causa caberá, 

em concreto, à comissão competente. 

Assim, apesar de as normas acima referidas suscitarem dúvidas sobre a sua 

constitucionalidade, como referimos na nota de admissibilidade, as mesmas são 

suscetíveis de serem eliminadas ou corrigidas em sede de discussão na especialidade, 

pelo que não inviabilizam, como tal, a discussão da iniciativa. 

A iniciativa, parece poder traduzir, em caso de aprovação, um aumento de despesas do 

Estado – em particular, em virtude dos aditamentos dos artigos 8.º-B e 8.º-C à Lei n.º 

4.-C/2020, de 6 de abril. Uma vez que, a iniciativa estabelece a sua entrada em vigor 

para o «dia seguinte à sua publicação», poderá ser ponderada a sua alteração pela 

Comissão, em sede de apreciação na especialidade, fazendo com que a mesma 

coincida com a entrada em vigor do Orçamento do Estado aprovado após a sua 

publicação, para acautelar o limite à apresentação de iniciativas previsto no n.º 2 do 

artigo 120.º do RAR e, igualmente, no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição, designado 

como “lei-travão”. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 9 de março de 2021. Foi admitido e baixou 

na generalidade à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação (6.ª), 

a 11 de março, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo sido 

anunciado na sessão plenária do dia 17 de março. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 
9 Acórdão do Tribunal Constitucional, no âmbito do proc. n.º 10/84 <url= https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/400781/details/normal?p_p_auth=YO1lQ0X7> 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/400781/details/normal?p_p_auth=YO1lQ0X7
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A lei formulário10, contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa. 

O título da presente iniciativa legislativa - «Regime extraordinário de apoio à 

manutenção de habitação e espaços comerciais no período de mitigação e recuperação 

do SARS Cov-2 (6.ª alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril)» - traduz o seu objeto, 

mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de 

novembro, conhecida como lei formulário. Todavia, uma vez que, em caso de 

aprovação, o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação 

na especialidade ou em redação final, sugere-se o seguinte título: «Alteração à Lei n.º 

4-C/2020, de 6 de abril, que estabelece um regime excecional para as situações de 

mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento 

urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19». 

Através da consulta do Diário da República Eletrónico verificou-se que a Lei n.º 4-

C/2020, de 6 de abril foi alterada pela Lei n.º 17/2020, de 29 de maio, pela Lei 45/2020, 

de 20 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2020, de 30 de dezembro, pela Lei n.º 75-

A/2020, de 30 de dezembro e pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, pelo que, em 

caso de aprovação, esta será a sua sexta alteração.   

Encontra-se assim respeitado o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, «Os diplomas que 

alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha 

havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas 

alterações, ainda que incidam sobre outras normas», sendo que no artigo 1.º do projeto 

de lei são referidos os diplomas que alteram a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, já acima 

referidos, tornando-se dispensável colocar o numero de ordem de alteração no título. 

Os autores não promoveram a republicação, em anexo, da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de 

abril, sendo que parece verificar-se o requisito de republicação de diplomas alterados, 

previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, nomeadamente, existirem 

«mais de três alterações ao ato legislativo em vigor». 

 
10 A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que 
estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

No que respeita ao início de vigência, o projeto de lei estabelece no seu artigo 4.º que 

a sua entrada em vigor ocorrerá «no dia seguinte à sua publicação em Diário da 

República», estando assim em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não 

podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação”.  

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

 

IV. Análise de direito comparado 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

O enquadramento internacional é apresentado para os seguintes Estados da União 

Europeia: Espanha e Irlanda. 

ESPANHA 

Com a pandemia provocada pela doença COVID-19, foram adotadas diversas medidas 

para reduzir os custos dos empresários em nome individual e das pequenas e médias 

empresas. Embora o acordo entre as partes seja a modalidade principal de negociação 

entre inquilinos e proprietários, foi criado um mecanismo transitório e extraordinário para 

os casos em que não exista acordo. Assim, com a publicação do Real Decreto-ley 

15/2020, de 21 de abril 11 , de medidas urgentes complementares para apoyar la 

economía y el empleo, criou-se a possibilidade de solicitar uma moratória do pagamento 

 
11  Diplomas consolidado retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
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da renda nos contratos de arrendo comercial ou uma redução da renda, conquanto 

sejam cumpridos os requisitos previstos no artigo 3. De igual modo, foi criada a 

possibilidade de dispor, total ou parcialmente, da fiança obrigatória, prestada nos termos 

do artigo 36 da Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, para 

pagamento de alguma das rendas vencidas ou vincendas12. 

 

IRLANDA 

As regras relativas ao arrendamento comercial são estipuladas por acordo das partes, 

não existindo qualquer ato legislativo que regule como deve o clausulado ser cumprido 

em caso de motivo de força maior, seja ele uma crise económica, social ou de saúde 

pública. 

O pagamento da renda é sempre devido, mesmo que se verifique um motivo de força 

maior, exceto no caso de o contrato dispor em sentido contrário.  

As secções 5 e 6 do Emergency Measure in the Public Interest (covid-19) Act 2020 

proíbem quer as denuncias dos contratos de arrendamento quer os aumentos de renda 

durante o período de emergência. Porém, não fica claro se esta proibição é aplicável 

apenas aos contratos de arrendamento para fins habitacionais ou se é extensível aos 

contratos de arrendamento para fins comerciais. 

De salientar que desde o passado dia 21 de outubro que o país passou para o nível 5 

do plano “Living with covid-19” pelo período de 6 semanas e que inclui fortes restrições 

aos movimentos dos cidadãos e confinamentos parciais, bem como suspensão dos 

efeitos dos procedimentos de despejo 

 

 

V. Consultas e contributos 

• Consultas obrigatórias 

 
12 No caso de utilização da fiança, o arrendatário deverá repor a fiança no prazo de um ano a contar da 
data da celebração do acordo de utilização da fiança ou no prazo que resta para a vigência do contrato, 
caso seja inferior a um ano. 

https://www.boe.es/eli/es/l/1994/11/24/29/con
https://revisedacts.lawreform.ie/eli/2020/act/2/revised/en/html
https://www.gov.ie/en/publication/2dc71-level-5/
https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
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O Vice-Presidente da 6.ª Comissão, Deputado Pedro Coimbra, promoveu, nos termos 

regimentais, a emissão de parecer pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) e pela Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). Assim que 

os pareceres sejam recebidos, os mesmos serão disponibilizados na página da 

iniciativa. 

 

Consultas facultativas 

Atendendo à matéria em causa, a Comissão poderá, se assim o deliberar, solicitar 

parecer ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. 

 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

• Avaliação sobre impacto de género  

De acordo com a informação constante na ficha de Avaliação Prévia de Impacto de 

Género (AIG), junta pelo autor, considera-se que a iniciativa legislativa tem uma 

valoração neutra, dado que a totalidade das categorias e indicadores analisados, 

assumem essa valoração. 

 

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 
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https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131351&img=

16638&save=true>. 

Resumo: Esta obra apresenta-nos dados de pesquisa na web sobre o impacto da crise 

causado pela pandemia COVID-19 no setor da construção. Explica que a pandemia 

interrompeu a construção, dificultou o pagamento das habitações para muitas famílias 

e prejudicou o setor habitacional. Indica que os governos perante a pandemia, 

responderam com uma ampla gama de medidas envolvendo moratória dos 

procedimentos de despejo, do pagamento da hipoteca da habitação e suspensão 

temporária do arrendamento, de forma a proteger inquilinos e proprietários de hipotecas, 

bem como apoiar construtores e credores. Em seguida faz um balanço das medidas 

tomadas pelos governos e argumenta que parte do alívio poderia, se não for 

devidamente eliminado de acordo com o plano, criar ineficiências não intencionais e 

tornar a oferta de habitação com menos resposta às mudanças e às necessidades da 

sociedade. Por fim, conclui com base em resultados empíricos recentes que enfatizam 

a importância da transição gradual de medidas de resgate imediatas para a criação de 

políticas que podem apoiar a recuperação e o desenvolvimento de mercados 

habitacionais eficientes, inclusivos e sustentáveis.  

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131351&img=16638&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=131351&img=16638&save=true

