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I. A INICIATIVA 

A presente iniciativa visa a criação de um regime autónomo de arrendamento para as 

atividades económicas, associativas e culturais. 

Consideram os proponentes que existem motivos ponderosos para que o regime do 

arrendamento habitacional seja distinto do regime do arrendamento não habitacional. 

Deste modo, propõem a criação de regimes jurídicos distintos na medida em que, 

contrariamente ao arrendamento habitacional, que se destina «a regulamentar um 

direito social», a regulamentação do arrendamento não habitacional visa dar resposta 

ao «bom funcionamento da sociedade nos seus aspetos económico, cultural e 

associativo». 

Ademais, segundo os proponentes, a limitação da duração dos contratos de 

arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais, as práticas 

especulativas no setor imobiliário e o atual regime dos despejos revelam ser 

incompatíveis com este tipo de arrendamento. 

Face ao exposto, com a iniciativa ora em análise pretende-se criar «uma legislação 

especial para a regulação dos contratos de arrendamento não habitacionais», sem 

prejuízo de a regulação geral do contrato de locação se manter a estipulada no Código 

Civil. 

De entre as propostas apresentadas, são de destacar as seguintes, relativas ao 

arrendamento não habitacional: 

i. Duração dos contratos - é fixado um prazo supletivo de cinco anos; 

ii. Renovação automática dos contratos – embora a possibilidade de renovação 

do contrato possa ser afastada por vontade das partes, o período mínimo de 

renovação passa a ser de cinco anos; 

iii. Denúncia unilateral – passa a considerar-se injustificada a possibilidade de 

denúncia do contrato, pelo senhorio, para que o imóvel passe a ser a sua 

habitação; 

iv. Denúncia injustificada pelo senhorio – passa a ter um pré-aviso de três anos, 

sem prejuízo de o contrato dever ter uma duração mínima de cinco anos; 
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v. Regime de indemnização por denúncia unilateral, ou oposição à renovação do 

contrato pelo senhorio – é devida ao arrendatário uma indemnização de clientela 

quando o senhorio denuncie unilateralmente o contrato para instalar um novo 

estabelecimento comercial no mesmo imóvel; 

vi. Regime de obras – o locador e o locatário passam a responsabilizar-se pelas 

obras que a cada um deles sejam devidas, sendo introduzido um mecanismo de 

atualização de rendas, após as obras de beneficiação não exigíveis ao locador; 

vii. Regimes de trespasse, cessão da posição contratual e da cessão da exploração 

de estabelecimento – são clarificados e aperfeiçoadas as respetivas 

caracterizações; 

viii. Sucessão mortis causa – passa a ser deferida a todos os sucessores que 

continuem a exercer, no locado, atividade idêntica à exercida pelo de cujos, bem 

como a favor de trabalhadores que nele exerçam a atividade similar há pelo 

menos três anos. 

Por fim, refira-se que a iniciativa objeto de análise não prevê regulamentação por parte 

do Governo nem prazo para a sua avaliação ou revisão. 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS  

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 

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

Portuguesa1 (Constituição)  e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da 

República (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. 

 
1 As ligações para a Constituição e para o Regimento são direcionadas para o portal oficial da Assembleia 

da República. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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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, é precedida de uma 

breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu 

objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento. 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que a mesma parece não infringir a Constituição ou 

os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa.  

O Projeto de Lei n.º 236/XV/1.ª (PCP) deu entrada a 20 de julho de 2022, tendo sido 

junta a ficha de avaliação prévia de impacto de género. A 21 de julho de 2022 foi 

admitido e baixou na generalidade à Comissão de Economia, Obras Públicas, 

Planeamento e Habitação (6.ª), por despacho do Presidente da Assembleia da 

República, tendo sido anunciado na sessão plenária no dia 21 de julho de 2022. 

 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário2 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 traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em caso de 

aprovação, possam ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final.  

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 devem 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.  

 
2 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, estabelece 

um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338324e574d3559574a6d4e4330354d54426d4c5451794f444d744f5463354e5330324d6a49775a474d314f475132593245756347526d&fich=65c9abf4-910f-4283-9795-6220dc58d6ca.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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No que respeita ao início de vigência, o projeto de lei em apreço estabelece, no seu 

artigo 17.º, que a sua entrada em vigor ocorrerá «no dia seguinte ao da sua publicação», 

estando 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. 

 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

A Constituição, no seu artigo 78.º3, estatui que «Incumbe ao Estado, em colaboração 

com todos os agentes culturais: (…) Promover a salvaguarda e a valorização do 

património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum.» E 

no artigo 86.º que «O Estado incentiva a atividade empresarial, em particular das 

pequenas e médias empresas, e fiscaliza o cumprimento das respetivas obrigações 

legais, em especial por parte das empresas que prossigam atividades de interesse 

económico geral». 

O Código Civil, 4 na Subseção VIII da Secção VII (Arrendamento de prédios urbanos) do 

Capítulo IV (Locação) do Título II (Dos contratos em especial) contém as ‘Disposições 

especiais do arrendamento para fins não habitacionais’. 5  As regras da presente 

subsecção aplicam-se aos arrendamentos urbanos para fins não habitacionais, bem 

como, com as necessárias adaptações e em conjunto com o regime geral da locação 

civil, aos arrendamentos rústicos não sujeitos a regimes especiais. Assim, o artigo 

1108.º define o ‘Âmbito’; o artigo 1109.º refere-se à ‘Locação de estabelecimento’, o 

artigo 1110.º à ‘Duração, denúncia ou oposição à renovação’; o 1110.º-A às 

‘Disposições especiais relativas à denúncia e oposição da renovação pelo senhorio’; o 

 
3 Todas as referências legislativas à Constituição da República Portuguesa nesta parte da nota técnica são 
feitas para o portal oficial da Assembleia da República, salvo indicação em contrário. Consulta efetuada em 
09/09/2022 
4 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas nesta parte da nota técnica são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, 
salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas a 09/09/2022. 
5 Alterado pelo Artigo 3.º da Lei n.º 6/2006 - Diário da República n.º 41/2006, Série I-A de 2006-02-27, em 
vigor a partir de 2006-06-27 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art78
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art86
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-66147246
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-66147246
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-66152724
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-66152724
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-66152725
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-122540656
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-122540659
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artigo 1111.º é relativo a ‘Obras’, o 1112.º à ‘Transmissão da posição do arrendatário’ e 

o 1113.º à ‘Morte do arrendatário’. 

A Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o «Novo Regime do Arrendamento 

Urbano (NRAU)» revogou o Regime do Arrendamento Urbano (RAU), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, com todas as alterações subsequentes. 

Contrariamente ao que sucedia com o anterior regime, em que se previam quatro tipos 

de arrendamento urbano (para habitação, para comércio ou indústria, para o exercício 

de profissões liberais e para outros fins não habitacionais), o NRAU prevê a divisão dos 

mesmos apenas em «arrendamentos para fins habitacionais» e «arrendamentos para 

fins não habitacionais», substituindo os tipos contratuais previstos no RAU 

(arrendamentos sujeitos ao regime geral e sujeitos ao regime de duração limitada) por 

dois novos tipos contratuais: os «arrendamentos de prazo certo» e os «arrendamentos 

de duração indeterminada» (artigo 1094.º), fixando limites aos mesmos. 

Relativamente aos contratos habitacionais celebrados na vigência do Regime do 

Arrendamento Urbano e contratos não habitacionais celebrados depois do Decreto-Lei 

n.º 257/95, de 30 de setembro6, devemos atender ao disposto no artigo 26.º (Regime) 

da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro. Isto é, que «1 - Os contratos para fins habitacionais 

celebrados na vigência do Regime do Arrendamento Urbano (RAU), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, bem como os contratos para fins não 

habitacionais celebrados na vigência do Decreto-Lei n.º 257/95, de 30 de setembro, 

passam a estar submetidos ao NRAU, com as especificidades dos números seguintes. 

2 - À transmissão por morte aplica-se o disposto nos artigos 57.º e 58.º. 3 - Quando não 

sejam denunciados por qualquer das partes, os contratos de duração limitada renovam-

se automaticamente no fim do prazo pelo qual foram celebrados, pelo período de dois 

anos ou, quando se trate de arrendamento não habitacional, pelo período de três anos, 

e, em ambos os casos, se outro prazo superior não tiver sido previsto. 4 - Os contratos 

sem duração limitada regem-se pelas regras aplicáveis aos contratos de duração 

indeterminada, com as seguintes especificidades: a) Continua a aplicar-se o disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 107.º do RAU7; b) Para efeitos das indemnizações 

 
6 ‘Revê o regime do arrendamento urbano para o exercício de comércio, indústria profissões liberais e outros 
fins lícitos não habitacionais’. 
7 Limitações ao direito de denúncia. «Artigo 107.º (Limitações) 1 - O direito de denúncia do contrato de 
arrendamento, facultado ao senhorio pela alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º, não pode ser exercido quando 
no momento em que deva produzir efeitos ocorra alguma das seguintes circunstâncias: a) Ter o arrendatário 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-122540660
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-122540661
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-122540662
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/321-b-1990-667147
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-107508031
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/257/1995/09/30/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/257/1995/09/30/p/dre/pt/html
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-175123879
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previstas no n.º 1 do artigo 1102.º e na alínea a) do n.º 6 e no n.º 9 do artigo 1103.º do 

Código Civil, a renda é calculada de acordo com os critérios previstos nas alíneas a) e 

b) do n.º 2 do artigo 35.º da presente lei; c) O disposto na alínea c) do artigo 1101.º do 

Código Civil não se aplica se o arrendatário tiver idade igual ou superior a 65 anos ou 

deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60% (…) 7 - Os 

direitos conferidos nos números anteriores ao arrendatário podem ser invocados pelo 

subarrendatário quando se trate de subarrendamento autorizado ou ratificado nos 

termos da lei.» 

Por considerar que as alterações ao NRAU aprovadas em 2012 e 2014 não 

contemplavam «quaisquer dispositivos que visem assegurar a proteção do comércio 

local tradicional quando este reveste características marcantes e traços identificadores 

da vivência histórica e cultural das cidades», como referia na exposição de motivos, o 

Grupo Parlamentar do PS apresentou na XIII Legislatura o Projeto de lei n.º 155/XIII/1,8 

sobre o regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse histórico 

e cultural, que deu origem à Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, que aprova o Regime de 

reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e 

cultural ou social local (terceira alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova 

o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 

157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime jurídico das obras em prédios 

arrendados), acautelando o arrendamento de interesse histórico e cultural ou social, 

entendendo por tal, nos termos do artigo 3.º, os «estabelecimentos de interesse histórico 

e cultural ou social local», as lojas com história ou os estabelecimentos de comércio 

tradicional, restauração ou bebidas, abertos ao público, que, pela sua atividade e 

património material ou imaterial, constituam uma referência viva na atividade 

económica, cultural ou social local» . 

 
65 ou mais anos de idade ou, independentemente desta, se encontre na situação de reforma por invalidez 
absoluta, ou, não beneficiando de pensão de invalidez, sofra de incapacidade total para o trabalho; b) 
Manter-se o arrendatário no local arrendado há 30 ou mais anos, nessa qualidade. 2 - Para efeitos da alínea 
b) do número anterior, considera-se como tendo a qualidade de arrendatário o cônjuge a quem tal posição 
se transfira, nos termos dos artigos 84.º e 85.º, contando-se a seu favor o decurso do tempo de que o 
transmitente já beneficiasse.» 
8  As referências às iniciativas legislativas reportam à página Internet da Assembleia da República. 
Informação disponível em . 
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx . Consulta efetuada 
em 09.09.2022 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-66267130
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-122540654
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-131182563
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-122540653
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40181
https://data.dre.pt/eli/lei/42/2017/06/14/p/dre/pt/html
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-107516777-107514389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
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No reconhecimento de estabelecimento de interesse histórico e cultural ou social local, 

há que ter em conta a atividade exercida, sendo ponderado, nomeadamente, «o 

significado para a história local, assente na sua contribuição para o enriquecimento do 

tecido social, económico e cultural locais, em termos que constituam um testemunho 

material da história local»; e «o seu objeto identitário, assente na manutenção de uma 

função histórica, cultural ou social que, pela sua unicidade, diferenciação e qualidade, 

apresentem uma identidade própria, designadamente através da promoção continuada 

de atividades culturais, recreativas e desportivas.» (artigo 4.º da Lei n.º 42/2017). 

O artigo 13.º da referida lei contém as disposições transitórias, entre as quais, as 

previstas no n.º 2 «Sem prejuízo do procedimento previsto na secção III do capítulo II 

do título II da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro (Arrendamento para fim não 

habitacional), que aprova o NRAU, os arrendatários de imóveis que se encontrem na 

circunstância prevista na alínea d) do n.º 4 do artigo 51.9º da referida lei, na redação 

dada pela presente lei, não podem ser submetidos ao NRAU pelo prazo de cinco anos 

a contar da entrada em vigor da presente lei, salvo acordo entre as partes. 

O artigo 228.º (Contratos não submetidos ao Novo Regime do Arrendamento Urbano) 

do Orçamento do Estado para 2022, aprovado pela Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, 

prorrogou o referido prazo por aproximadamente mais 5 anos, até 31 de dezembro de 

2027. 

Os arrendatários de imóvel em que esteja situado estabelecimento ou entidade 

reconhecidos como de interesse histórico e cultural ou social local gozam de direito de 

preferência nas transmissões onerosas de imóveis, ou partes de imóveis, nos quais se 

encontrem instalados, nos termos da legislação em vigor. (n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 

42/2017). E ainda que «recebida a comunicação do projeto de venda e das cláusulas 

do respetivo contrato, deve o titular exercer o seu direito de preferência dentro do prazo 

de 30 dias, sob pena de caducidade, salvo se o obrigado lhe conceder prazo mais 

longo» (n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 42/2017). 

 
9 Artigo 51.º/ Resposta do arrendatário 
(…) 4 - Se for caso disso, o arrendatário deve ainda, na sua resposta, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 54.º, invocar uma das seguintes circunstâncias: (…) d) Que existe no locado um estabelecimento 
ou uma entidade de interesse histórico e cultural ou social local reconhecidos pelo município, nos termos 
do respetivo regime jurídico. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-107516777-107514390
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-107516777-107514399
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-115018771
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-115018771
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-119476599
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2022-185325094-185370122
https://data.dre.pt/eli/lei/12/2022/p/cons/20220726/pt/html
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-107516777-107514393
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-107516777-107514393
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Grosso modo, o arrendamento para fim não habitacional, está regulado na Seção III do 

Capítulo II do Título II da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro (NRAU). Sendo assim 

distribuída a matéria: Artigo 50.º - Iniciativa do senhorio; Artigo 51.º - Resposta do 

arrendatário; Artigo 52.º - Oposição pelo arrendatário e denúncia pelo senhorio; Artigo 

53.º - Denúncia pelo arrendatário; Artigo 54.º - Microentidade e associação privada sem 

fins lucrativos; Artigo 55.º - Resposta do arrendatário; Artigo 56.º - Atualização imediata 

da renda. 

Por sua vez, a Seção IV regulamenta a transmissão do referido arrendamento. E com a 

seguinte distribuição: Artigo 57.º - Transmissão por morte; Artigo 57.º-A - Transmissão 

por morte no realojamento para habitação por obras ou demolição e o Artigo 58.º - 

Transmissão por morte no arrendamento para fins não habitacionais. 

Ressalvamos a aprovação da Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, que aprovou «Medidas 

destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a 

reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a proteger 

arrendatários em situação de especial fragilidade». Entre as alterações produzidas, 

destacamos as que tiveram por objeto o NRAU (Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro), em 

particular os artigos 36.º (Arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou com 

deficiência com grau de incapacidade superior a 60 %) e 57.º (Transmissão por morte). 

E ainda a alteração ao artigo 1110.º (Duração, denúncia ou oposição à renovação) do 

Código Civil. 

Por fim, indicamos alguma jurisprudência: O Acórdão do Tribunal da Relação de Évora 

(2335/16.1T8STB-A.E1)10 de 16.05-2019, decide que «Tendo as partes convencionado 

um prazo certo de 5 anos para a duração do contrato de arrendamento para fim não 

habitacional mas nada estipulado em matéria de antecedência da denúncia do 

arrendatário, deve, por força do disposto no n.º 1 do art.º 1110.º do Cód. Civil, aplicar-

se o estatuído na lei quanto ao arrendamento para habitação.» 

O Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (2462/19.3YLPRT.L1-8)11 de 18.03.2021, 

conclui que «A cláusula do contrato de arrendamento para fim não habitacional estipula 

o prazo do contrato, enquanto elemento necessário secundário (art.º 8º, nº 2, al. g) do 

 
10 Informação disponível no portal da DGSI em http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/Por+Ano?OpenView Consulta 
efetuada em 09.09.2022. 
11  Informação disponível no portal da DGSI em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/Por+Ano?OpenView Consulta 
efetuada em 09.09.2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-175123886
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-119476599
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-115018744
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-115018748
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-115018748
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-119476607
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-115018756
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-115018760
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-119476624
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-119476600
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2006-34578375-119476601
https://data.dre.pt/eli/lei/13/2019/02/12/p/dre/pt/html
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-122540656
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/539d6b2faeaf03c980258409003ce72d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/539d6b2faeaf03c980258409003ce72d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2ff68ba5665e7e9c802586a7003d8a6b?OpenDocument&Highlight=0,janeiro
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/Por+Ano?OpenView
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/Por+Ano?OpenView
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RAU), mas não a sua duração limitada (art.º 98º do NRAU), pois que nenhuma 

referência inequívoca lhe é feita.». 

O Acórdão do Tribunal da Relação do Porto (1477/12.7TJPRT.P1)12, de 04.07.2013, 

prevê que «I - No contrato de arrendamento urbano para fim não habitacional em que 

as partes estabelecem prazo certo de duração do contrato mas não estabelecem a 

antecedência mínima que o arrendatário tem de respeitar quando pretende denunciar o 

contrato dentro daquele prazo de duração, vigora o disposto no art.º 1110, n.º 2 do 

Código Civil, sendo aquela antecedência mínima de 1 ano em relação ao termo 

pretendido para o contrato. II - Esse entendimento é válido tanto para os contratos 

celebrados na vigência do Regime de Arrendamento Urbano e que são denunciados na 

vigência do Novo Regime de Arrendamento Urbano, como para os contratos celebrados 

após a entrada em vigor do Novo Regime de Arrendamento Urbano». 

 

IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 

▪ Âmbito internacional 

Países analisados 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a: Espanha e 

França  

 

ESPANHA 

 

Através da aprovação da Ley 29/1994, de 24 de noviembre13 , de Arrendamientos 

Urbanos (LAU), e como é referido na sua exposição de motivos, Espanha abandona a 

tradicional distinção entre arrendamentos habitacionais e arrendamentos de comerciais, 

passando a legislação a referir arrendamentos habitacionais (artigo 2.º), isto é 

aqueles que se destinam a satisfazer a necessidade de habitação permanente do 

inquilino, cônjuge ou filhos a cargo e arrendamentos para outros fins que não 

 
12 Informação disponível no portal da DGSI em http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/Por+Ano?OpenView  Consulta 
efetuada em 09.09.2022. 
13 Diplomas consolidados 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. Consultas 
efetuadas a 22/08/2022. 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8b9eadc41bc07d9c80257bac004b38c7?OpenDocument
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/Por+Ano?OpenView
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habitação (artigo 3.º), categoria que inclui arrendamentos de segunda habitação, 

arrendamentos sazonais, arrendamentos de estabelecimentos comerciais tradicionais e 

equiparados. Assim, qualquer arrendamento para uma atividade profissional, industrial 

ou comercial cabe nesta designação. 

Nos termos do n.º 3.º do artigo 4.º, os arrendamentos para uso diverso da habitação 

regem-se pela vontade das partes, na sua falta, pelo disposto no Título III da lei, sendo-

lhes ainda aplicável os artigos 19.º (aumento da renda para melhorias), 21.º 

(conservação), 22.º (obras de melhoria), 23.º (obras do arrendatário) e 26.º 

(habitabilidade) e, adicionalmente, pelo disposto no Código Civil, prevendo a 

obrigatoriedade de formalizar o contrato por escrito a pedido de qualquer das partes e 

a existência de depósito (artigo 36.º). 

O diploma dispõe ainda sobre a alienação do imóvel locado (artigo 29.º), conservação, 

beneficiação e obras do inquilino (artigo 30.º), direito de aquisição preferencial (artigo 

31.º), cessão do contrato e sublocação (artigo 32.º), morte do inquilino (artigo 33.º), 

indemnização ao inquilino. (artigo 34.º) e resolução de pleno direito (artigo 35.º). 

Ao contrário dos arrendamentos para habitação, não existe qualquer período de tempo 

mínimo ou máximo de arrendamento, sendo essa matéria deixada à vontade das partes. 

A sua renovação automática obrigatória tem lugar quando nem o locador nem o locatário 

o denunciam com pelo menos quatro meses de antecedência dessa data (caso do 

locador) ou com pelo menos dois meses de antecedência (caso do locatário) sendo 

prorrogado por períodos anuais até o máximo de mais três anos, salvo se o locatário 

informar o locador um mês antes da data de término de qualquer uma das anuidades, o 

seu desejo de não renovar o contrato. 

A execução pelo locador de obras de melhoramento, após cinco anos da vigência do 

contrato, ou sete anos se o locador for pessoa coletiva, confere-lhe o direito, salvo 

acordo em contrário, ao aumento da renda anual pelo valor que resultar da aplicação ao 

capital investido na melhoria, a taxa legal de juros do dinheiro no momento da conclusão 

das obras aumentava em três pontos, sem que pudesse ultrapassar o aumento de vinte 

por cento da renda atual naquele momento. 

O aumento da renda terá lugar a partir do mês seguinte àquele em que, concluídas as 

obras, o senhorio notificar por escrito o inquilino do valor da renda, detalhando os 
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cálculos que conduziram à sua determinação e fornecendo cópias dos documentos do 

resultado do custo dos trabalhos realizados. 

Em caso de morte do locatário, quando se exerce no local sujeito a arrendamento 

atividade empresarial ou profissional, o herdeiro ou legatário que continue o exercício 

da atividade pode ser sub-rogado nos direitos e obrigações do locatário até à cessação 

do contrato. A sub-rogação deve ser notificada por escrito ao senhorio no prazo de dois 

meses a contar da data do falecimento do inquilino. 

 

 

FRANÇA 

O arrendamento comercial rege-se pelos artigos L. 145-114 e seguintes do Code de 

commerce, que abrange também arrendamento de instalações ou edifícios de 

alojamento de estabelecimentos de ensino, de sociedades cooperativas com forma ou 

objeto comercial, quer de sociedades cooperativas de crédito, quer de poupança e 

previdência e de espaços concedidos a artistas admitidos a contribuir para o fundo de 

segurança social da casa dos artistas e autores reconhecidos de obras gráficas e 

plásticas. 

O diploma dispõe sobre: 

A duração do contrato (Articles L145-4 à L145-7-1); 

Renovação do contrato (Articles L145-8 à L145-12); 

Recusa de renovação (Articles L145-14 à L145-30); 

Sublocação (Articles L145-31 à L145-32); 

Renda (Articles L145-33 à L145-40); 

Rescisão (Articles L145-41 à L145-46-1);  

Desespecialização (Articles L145-47 à L145-55) e 

Procedimento  (Articles L145-56 à L145-60). 

 

 
14  Diplomas consolidados retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 
Consultas efetuadas a 22/08/2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006146040/2022-08-18/#LEGISCTA000006146040
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379/2022-08-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379/2022-08-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161263/2022-08-18/#LEGISCTA000006161263
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161264/2022-08-18/#LEGISCTA000006161264
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161265/2022-08-18/#LEGISCTA000006161265
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161266/2022-08-18/#LEGISCTA000006161266
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161267/2022-08-18/#LEGISCTA000006161267
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161268/2022-08-18/#LEGISCTA000006161268
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161269/2022-08-18/#LEGISCTA000006161269
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161270/2022-08-18/#LEGISCTA000006161270
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Assim, a duração do contrato de arrendamento não pode ser inferior a nove anos, tendo, 

no entanto, o locatário o direito de notificar no final de um período de três anos, com 

pelo menos seis meses de antecedência, por carta registada com aviso de receção ou 

por ato extrajudicial a resolução do mesmo. 

Os arrendamentos de imóveis só cessam por efeito de pré-aviso com seis meses de 

antecedência ou de pedido de renovação. Na falta de aviso ou pedido de renovação, a 

locação feita por escrito é prorrogada tacitamente para além do prazo fixado no contrato. 

Durante a prorrogação tácita, o aviso deve ser feito com pelo menos seis meses de 

antecedência e para o último dia do trimestre civil. 

O locador pode recusar a renovação da locação. No entanto, o locador deve pagar ao 

inquilino despejado uma indemnização de despejo igual ao dano causado pela falta de 

renovação. Esta indemnização inclui nomeadamente o valor de mercado da 

propriedade, eventualmente acrescido dos custos normais de mudança e reinstalação, 

bem como os custos e direitos de transmissão a pagar por uma propriedade de mesmo 

valor, salvo no caso em que o proprietário prove que o dano é menor. 

O valor da renda, na falta de acordo, é determinado de acordo com: 

• As características das instalações consideradas; 

• O destino das instalações; 

• As respetivas obrigações das partes; 

• Fatores comerciais locais; 

• Os preços comumente praticados no bairro; 

O locatário pode ainda acrescentar atividades conexas ou complementares à atividade 

prevista na locação. Para o efeito, deve dar a conhecer a sua intenção ao proprietário 

por documento extrajudicial ou por carta registada com aviso de receção, indicando as 

atividades cujo exercício está previsto. Esta formalidade serve como notificação ao 

proprietário. Em caso de litígio, o tribunal decide em função, nomeadamente, da 

evolução dos usos comerciais. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 



 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 221/XV/1.ª (PS)  

Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação (6.ª) 

 

 

14 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP), não se 

verificoua existência, neste momento,  de qualquer iniciativa ou petição pendente 

versando diretamente sobre matéria idêntica com a da presente iniciativa. 

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Na mesma base de dados constatou-se que na XIV Legislatura foi apresentado o Projeto 

de Lei n.º 171/XIV/1.ª (PCP) – «Cria um regime autónomo de arrendamento para as 

atividades económicas, associativas e culturais», tendo esta inciativa caducado em 28 

de março de 2022. 

Na XIII Legislatura foi apresentada, pelo mesmo proponente, o Projeto de Lei n.º 

1203/XIII/4.ª (PCP) – «Cria um regime autónomo de arrendamento para as atividades 

económicas, associativas e culturais», a qual também caducou em 24 de outubro de 

2019. 

 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

 

▪ Consultas obrigatórias 

No dia 4 de agosto de 2022, o Presidente da 6.ª Comissão promoveu, nos termos 

regimentais, a emissão de parecer pela Associação Nacional de Municípios 

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

No parecer enviado, a ANMP parece considerar prematura a alteração legislativa levada 

a cabo pela iniciativa pois, «reafirmando a inquestionável importância do arrendamento 

não habitacional na dinâmica da cidades, respetiva regeneração e fixação de 

populações, entende que haverá uma melhor ponderação das modificações a introduzir 

ao regime em apreciação quando for possível proceder a uma avaliação dos efeitos das 

recentes alterações legislativas, nomeadamente do ano de 2019, cujos efeitos ainda 

não se fizeram sentir por conta dos regimes de exceção decorrentes da pandemia que 

foram afastando a aplicação dos “regimes gerais”». 

A ANAFRE considerou não ter atribuições nem competências no âmbito da presente 

iniciativa para emissão de parecer. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44318
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44318
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43684
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43684
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c325a694e47466d4e6a646d4c54646a4d6d59744e444d33596931695a5746684c57557a4e5759325a445a6a5a545a6c5a5335775a47593d&fich=fb4af67f-7c2f-437b-beaa-e35f6d6ce6ee.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a466b5a444d784d7a4e6b4c5746694d4745744e4455315a533169595759774c54526d4f544a694f54526c4d5759784d4335775a47593d&fich=1dd3133d-ab0a-455e-baf0-4f92b94e1f10.pdf&Inline=true
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▪ Consultas facultativas 

Atendendo à matéria em causa a Comissão pode, se assim o deliberar, consultar o  

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.15, bem como a associações do 

setor. 

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

CASTELO, José - Arrendamento : revisto e actualizado pela nova lei. 

Coimbra : Almedina, 2013. 109 p. ISBN  978-972-40-5089-8. Cota: 12.06.2 - 162/2013. 

Resumo: Guia do arrendamento que visa o apoio a leigos. Segundo o autor «a 

legislação tem procurado revitalizar o mercado de arrendamento, através de alterações 

que incidem particularmente na actualização dos valores das rendas e na celeridade 

dos despejos. O arrendamento é um domínio vasto e complexo que assume importância 

singular em situação de crise económica. Conhecer os direitos e obrigações dos 

inquilinos e senhorios é o objecto deste guia, dirigido aos não juristas.» 

 

COLAÇO, Amadeu – Reforma do novo regime do arrendamento urbano : 

guia prático. 4ª ed. Coimbra : Almedina, 2012. 349 p. Cota: 12.06.2 – 314/2012. 

Resumo: «A Lei nº 31/2012, de 14 de Agosto, doravante designada por RNRAU, 

veio introduzir profundas alterações no “Novo Regime do Arrendamento Urbano”, 

aprovado pela Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro, assim como em diversas disposições, 

quer do Código Civil, quer do Código de Processo Civil. Tais alterações, tendentes a 

dinamizar o mercado do arrendamento urbano, são de tal modo relevantes, que no 

entender do autor consubstanciam uma verdadeira Reforma do Novo Regime do 

Arrendamento Urbano. A presente obra tem em vista responder a muitas das inúmeras 

questões de ordem prática que a RNRAU encerra. Neste contexto, inclui um capítulo 

especialmente dedicado a formulários, os quais, sem prejuízo sempre da análise de 

cada caso concreto, constituem linhas de orientação para as situações mais frequentes 

com que se depara o intérprete da RNRAU. (...)» 

 
15 Para mais informação consultar o sítio da Internet em: http://www.ihru.pt/  

http://www.ihru.pt/
http://www.ihru.pt/
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FIDALGO, Vítor Palmela – Estado atual do regime da transição para o novo 

regime do arrendamento urbano (NRAU) e atualização das rendas. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Coimbra. ISSN0870-3116. Vol. 60, 

n.o 1 (2019), p. 147-169. Cota: RP-226. 

Resumo: «O presente estudo tem como objetivo estabelecer uma análise do 

estado atual do regime da transição para o Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(NRAU) e atualizacão das rendas, no que diz respeito aos contratos de renda mesmo 

celebrados antes da vigência do Regime do Arrendamento Urbano (RAU) e aos 

contratos não habitacionais celebrados antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 

257/95, de 30 de setembro, dando especial enfoque às recentes alterações levadas a 

cabo pela Lei n.° 13/2019, de 12 de fevereiro». [Do autor]. O cap. 4.2 abrange a temática 

dos contratos de arrendamento não habitacionais.  

O autor conclui que «a Lei n.º 13/2019 é, definitivamente, a ascensão do 

neovinculismo, id est, um vinculismo transmutado, ao sabor de medidas legislativas que 

lesam, de forma grave, a confiança dos senhorios que celebram contratos de 

arrendamento tendo em conta pressupostos diferentes». 

 

MAGALHÃES, David - Algumas alterações do regime jurídico do arrendamento 

urbano (leis n.o 12/2019 e 13/2019, de 12 de fevereiro) : o recrudescer do vinculismo. 

Boletim da Faculdade de Direito. Coimbra ISSN0303-9773. Vol. 95, tomo 1 (2019), p. 

563-613. Cota: RP-176. 

Resumo: Este artigo analisa as alterações produzidas pelas Leis n.o 12/2019 e 

n.º 13/2019, ambas de 12 de fevereiro. Nas palavras do autor «foi novamente alterado 

o regime jurídico do arrendamento urbano [e] nada de novo numa área em que as 

modificações legislativas se sucedem ad nauseam. Esta intervenção tem, no entanto, 

uma marca que a destaca das ocorridas nas últimas três décadas: o recrudescer do 

vinculismo que, embora com diferentes velocidades consoantes as etapas, estava em 

retirada desde 1990. Invertendo a marcha, a maioria parlamentar que apoia o XXI 

Governo Constitucional promoveu em vários aspectos o afastamento da autonomia 

privada e o dirigismo estatal». O autor vai analisar as alterações e aditamentos ao 
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Código Civil, à Lei n.º 6/2006 e ao RJOPA produzidos pela Lei n.º 13/2019 de 12 de 

fevereiro. 

 

PITÃO, José António de França ; PITÃO, Gustavo França - Arrendamento 

urbano anotado de acordo com as Leis nºs 42/2017 e 43/2017, de 14 de Junho e 

de jurisprudência, legislação complementar, minutas. Lisboa : Quid Juris, 2017. 544 

p. ISBN 978-972-724-775-2. Cota: 12.06.2 – 34/2018. 

Resumo: «Uma obra atualizada, de acordo com as leis n.ºs 42/2017 e 43/2017, 

de 14 de junho. Todos os preceitos do NRAU são anotados, assim como os preceitos 

do Código Civil referentes ao arrendamento urbano, com indicação da sua evolução 

histórica, remissões, anotações e indicação de jurisprudência». 

O autor transcreve, também, os diplomas complementares mais relevantes para 

a utilização efetiva e prática do código do arrendamento. 

 


