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PROJETO DE LEI 25/XV 1.ª -- (PCP)  
ALTERAÇÕES AO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO 

(CÓDIGO CIVIL E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR) 

     -- PARECER DA ANMP -- 

 

1. ENQUADRAMENTO. 

 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação solicitou a consulta e pronúncia da ANMP 

relativamente ao Projeto de Lei n.º 25/xv-1.ª, que pretende introduzir um conjunto de alterações legislativas, em 

matéria de arrendamento urbano, designadamente na parte respetiva do Código Civil e ao nível de distintos diplomas 

legais que também regulamentam a matéria, pretendendo a presente proposta  atenuar os efeitos nefastos provocados 

pela Lei n.º 31/2012 de 14 de agosto (NRAU/Novo Regime do Arrendamento Urbano). 

 

Importa referir que o conteúdo da presente iniciativa legislativa coincide, no essencial, com a Proposta de Lei n.º 

909/XIV -2ª (PCP), remetida para audição da ANMP em Agosto de 2021, também pela Comissão de Economia, 

Inovação, Obras Públicas e Habitação, cingindo-se, no entanto, esta versão, a alterações em matéria de regime “geral” 

de arrendamento urbano, tendo sido expurgadas, da presente versão do articulado, as medidas excecionais 

enquadradas no âmbito do contexto epidemiológico. 

 

Salienta-se, no entanto, que da nota introdutória à atual proposta consta, ainda, a referência a propostas de  alteração 

ainda à legislação “Covid”, designadamente à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março e à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, 

sendo que o articulado proposto não contém qualquer conteúdo que as materialize. 

 

Nestes termos, tendo  o parecer emitido para ANMP no passado ano -- e remetido à mesma Comissão -- versado 

sobre as mesmas proposta de alteração, relativas a matéria de “regime geral” de arrendamento urbano, mantem o 

mesmo a sua atualidade e pertinência, procedendo-se à reprodução da referida análise, com algumas “atualizações”, 

 

2. CONTEÚDO DA INICIATIVA LEGISLATIVA. 

 

2.1.Em geral. 

 

Conforme já foi enunciado, a proposta de lei pretende proceder a um conjunto de alterações legislativas em matéria 

de regime de arrendamento urbano, não só por via de alterações, em sede própria, no âmbito do Código Civil mas, 

também, na legislação que o complementa nesta matéria, sobretudo no sentido do reforço das garantias do 

arrendatários, cujas medidas abaixo se descrevem. 

 

São, assim, propostas alterações ao nível do regime do arrendamento urbano, constante do Código Civil e, 

ainda, alterações à Lei n.º 6/2006 de 27 de fevereiro (NRAU). 
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2.2. Elencagem das medidas. 

 

2.2.1.Alterações propostas ao Código Civil. 

• Impedir a caducidade do contrato de arrendamento pelo facto de ter sido celebrado com usufrutuário, 

representante legal, cabeça de casal de herança, tutor, curador, ou figura similar ou, ainda, com base num 

direito temporário ou em administração de bens alheios;   

• Impedir a recusa, aquando do final do contrato, da devolução das quantias entregues a título de caução; 

• Maior regulação da privacidade, descanso e sossego do arrendatário, no referente ao mostrar do local locado, 

quando em situação de final de contrato; 

• Fixação da duração inicial do contrato a termo certo em  5 anos, com renovações automáticas mínimas de 3 

anos se nenhuma das partes manifestar a sua oposição na forma e prazo consignado na Lei; 

• Imposição ao senhorio que não pretenda manter o contrato,  u da forma e tempo consignados na Lei para a 

respetiva comunicação, eliminando a possibilidade de acordo em sentido distinto. 

• Impede-se que o senhorio que celebrou um contrato de arrendamento com prazo certo a possibilidade de, 

durante a sua vigência, denunciar o contrato para sua habitação própria ou para descendente em 1º grau; 

• Diminuição do período que possibilita a denúncia do contrato de arrendamento. 

• Reposição do valor da indemnização para dois anos e meio de renda (hoje é de um ano),  nos casos de 

denúncia do senhorio para habitação, em função da antiguidade na qualidade de proprietário, 

comproprietário, usufrutuário. 

• Impossibilidade de denúncia do contrato de arrendamento se o senhorio tiver casa arrendada.  

• Imposição de que, nos casos em que o senhorio tenha vários prédios arrendados, só seja passível de 

denúncia o contrato mais recente, de entre aqueles que satisfaçam as suas necessidades de habitação (não 

pode haver “escolha”); 

• Obrigação de comunicação, nas operações de controlo prévio sobre o edificado, da existência de contratos 

de arrendamento sobre os prédios.  

 

2.2.2.Alterações propostas ao NRAU- Novo Regime do Arrendamento Urbano/Lei n.º 6/2006 de 27 de fevereiro. 

 

• Extinção do Balcão do Arrendamento; 

• Transposição para o NRAU da norma transitória do artigo 14.º, nº 3 da Lei n.º 13/2019 de 27 de fevereiro 

abarcando as situações daqueles que, residindo no locado à data da transição para o NRAU, preencham as 

circunstâncias legais da idade e/ou da deficiência, conferindo assim aos arrendatários que tinham contratos 

de arrendamento vinculisticos e que viram os seus contratos transitados para o NRAU por aplicação do artigo 

30.º, a mesma proteção que foi atribuída aos arrendatários com contratos de arrendamento de duração 

limitada celebrados ao abrigo do artigo 98.º do RAU; 

• Previsão de garantias de acompanhamento social nas situações de despejo e garantir a suspensão dos 

despejos, sempre que se verifique grave risco social, até que seja encontrada solução alternativa. 
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3.APRECIAÇÃO DA ANMP. 

 

3.1. As medidas no âmbito do “regime geral” do Arrendamento Urbano. Correção dos efeitos da  reforma de 

2012. 

 

O direito à habitação da generalidade dos cidadãos, bem como a sua garantia às famílias e camadas da população 

mais vulneráveis é uma preocupação que se encontra presente em todas as políticas locais, consubstanciando uma 

das prioridades dos Municípios Portugueses, convocando a concretização deste direito intervenções de proximidade, 

às quais os Municípios não podem ser alheios. 

Sendo a matéria do arrendamento habitacional uma matéria particularmente sensível, sobretudo após a reforma de 

2012 --  pelas distorções e desigualdades, consubstanciadas, no seu essencial na Lei n.º 31/2012 de 14 de agosto -, 

a ANMP não pode deixar de acompanhar, de forma genérica, as motivações inerentes a todas as iniciativas legislativas 

que pretendam corrigir ou atenuar os efeitos decorrentes daquela reforma, compreendendo, assim, os princípios que 

que se encontram subjacentes à presente iniciativa legislativa. 

Relembre-se, aliás, que o desiderato da correção dos graves desequilíbrios causados pela Lei n.º 31/2012 de 14 de 

agosto foi,  precisamente,  o princípio basilar das posições preconizadas pelo Conselho Diretivo da ANMP, sobretudo 

ao longo dos anos de 2017 e de 2018  (período em que se concentrou a produção legislativa nesta matéria, sem 

prejuízo posteriores iniciativas legislativas que mereceram idêntica posição), designadamente em sede da audição de 

um conjunto de diplomas em matéria de arrendamento  que pretenderam corrigir os efeitos da reforma de 2012, 

através, precisamente, do reforço, em várias vertentes, das garantias e mecanismos de proteção dos arrendatários. 

 A ANMP não pode, assim, deixar de salientar que desde 2017 até ao presente, foi já foi percorrido um caminho muito 

significativo em matéria de arrendamento habitacional, no sentido do reequilíbrio dos papéis de cada interveniente e 

da regulação mais adequado do mercado habitacional. 

Salienta, no entanto, a ANMP que,  para que se possa justamente avaliar -- ou reavaliar --  os efeitos decorrentes das 

alterações legislativas introduzidas desde o ano de 2017 até ao presente, em matéria de arrendamento, sobretudo 

habitacional, é fundamental permitir o amadurecimento das suas medidas, podendo a antecipação de medidas de 

“regime geral “ propiciar soluções que não equilibrem adequadamente  a garantia, por um lado,  do direito à habitação 

dos famílias e, por outro, a necessária dinamização do mercado do arrendamento, fator de incontornável importância 

na concretização desse mesmo direito. 

A  ANMP reforça que, sem prejuízo do importantíssimo direito à habitação, também a manutenção de um mercado de 

arrendamento saudável e funcional deve ser prioridades nas políticas públicas, designadamente locais,  pelo que 

todas as iniciativas legislativas que pretendam cumprir o desiderato de reforçar as garantias do direito à habitação, 

devem apresentar soluções equitativas e justas na relação entre senhorios e arrendatários, sem perder de vista o facto 

de os contratos de arrendamento serem, à luz do nosso sistema normativo, contratos de direito privado, na 

disponibilidade das partes, circunstância que demanda redobrado cuidado no equilíbrio entre os direito à habitação e 

direito à propriedade. 
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3.2. Nota sobre o contexto epidemiológico.  Previsão de regimes próprios. 

Por fim, uma breve nota sobre o contexto epidemiológico que vivemos, na medida em que o mesmo é incluído na nota 

introdutória à proposta de lei como argumento de sustentação, acrescida, para a oportunidade das medidas propostas. 

Obviamente, o atual contexto epidemiológico trouxe consigo situações extremas, que convocaram medidas de caráter 

excecional,  tendo essa circunstância diversificado das necessidades das populações, e intensificado as preocupações 

dos Municípios. 

Sem prejuízo do incontestável e exemplar papel dos Municípios na resposta a este contexto de exceção – seja nos 

apoios mais diversos dados às populações, à atividade económica local ou na própria cooperação com outras 

instituições e poderes públicos – entende a ANMP que este é, ainda, uma contexto de exceção , que carece de regimes 

(pelo menos, para já), ainda de exceção, que não têm, necessariamente, de se refletir em medidas legislativas ao dos 

“regimes gerais”, sobretudo em setores  objeto de reformas relativamente recentes, como é o caso do arrendamento 

urbano em 2018. 

Tratando-se, assim, de medidas motivadas pelo contexto epidemiológico, excecional, a ANMP entende por adequado 

que as mesmas devam continuar a constar de regimes próprios, extraordinários, devidamente adaptados a este 

particular contexto. 

 

4. POSIÇÃO DA ANMP. 

 

Face ao exposto, a ANMP acompanha as motivações da presente iniciativa legislativa, uma vez que se verifica 

que na generalidade dos Municípios há crescentes necessidades de habitação a suprir, muitas delas 

resultantes de denúncias de contratos de arrendamento, pelo que se considera essencial haver uma 

reavaliação da reforma em curso, para a qual releva a presente iniciativa legislativa, emitindo, nestes termos, 

a ANMP, parecer favorável ao projeto de lei em audição. 

 

 

Associação Nacional de Municípios Portugueses  

Coimbra, 18 de maio de 2022 

 

 

 


