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            Nº 01/2016 

     5 de abril de 2016 

 

PROJETO DE LEI Nº 155/XIII DO PARTIDO SOCIALISTA 
 
O Partido Socialista apresentou na Assembleia da República um Projeto de Lei para 
alterar alguns aspetos da legislação do arrendamento urbano. 
 
Regista-se a oportunidade de tomar medidas contra o encerramento sistemático, 

descontrolado e abusivo de muitos estabelecimentos e atividades diversas, com a 
consequente descaraterização das cidades, do seu empobrecimento patrimonial e 

cultural, de redução do emprego, de adulteração da sua vida própria. 
 
A AIL concorda, porque o tem proposto, com um regime próprio para os contratos não 
habitacionais, que proteja e permita a continuidade de atividades económicas e 
sociais, de cariz histórico e cultural, impedindo a sua destruição a pretexto de 

demolição ou de obras de remodelação ou restauro de edifícios, subordinadas a uma 
mera e imediatista visão economicista, tanto mais porque beneficiária de apoios 
públicos de financiamento e de isenções de impostos e taxas. 
 
Todavia, no que concerne aos arrendamentos não habitacionais, as medidas 
constantes neste projeto, embora bondosas, não são satisfatórias porquanto não 
abrangem todos os arrendamentos, mas somente “estabelecimento comercial ou 

entidade sem fins lucrativos, com interesse histórico e cultural local”. 

 
Deste modo, marginaliza estabelecimentos e atividades fora deste critério restrito, 

mantendo a possibilidade de os senhorios continuarem a denunciar contratos a 

pretexto de demolição e de obras de remodelação ou restauro do edifício onde estão 
instalados, adulterando o seu uso. 
 
Regista-se também, no que respeita ao arrendamento habitacional, o alargamento do 
período transitório para dez anos, o que vem proteger grande número de inquilinos 

com comprovada carência económica, portadores de deficiência igual ou superior a 60 
%, ou com idade igual ou superior a 65 anos. 
 
Todavia, esta medida é insuficiente porque não abrange os inquilinos, ainda que nas 
mesmas circunstâncias económicas, que tenham idade inferior a 65 anos, tratando-os 

como cidadãos sem os mesmos direitos dos primeiros. 
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A AIL insiste e defende a manutenção dos contratos livremente celebrados de acordo 

com o regime vigente ao momento, não concordando com a imposição através da lei 
de alteração do regime para o NRAU, o qual se carateriza por ser do tipo de contrato a 
prazo certo. 

 

Quanto à atualização das rendas, a AIL defende que para a determinação do seu valor 

a taxa de 1/15 seja reduzida para 1/25 sobre o Valor Patrimonial do locado, e que seja 
estabelecido um período de faseamento em dez anos para aplicação da diferença 
entre a renda em vigor e a renda atualizada. 

 

Em conjunto com outras Associações e Organizações, a AIL solicitou audiências aos 
Grupos Parlamentares e ao Governo para apresentar e discutir as PROPOSTAS DE 
ALTERAÇÃO AO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO que elaboraram e subscrevem. 
 
 
 
A Direção 
 

 
Romão Lavadinho 
Presidente 
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ARRENDAMENTO URBANO 
 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO ÀS LEIS 
Nºs 30/2012, 31/2012 e 32/2012, de 14 de Agosto 

 

I 
NOTAS PRÉVIAS 

 
As alterações ao regime jurídico do Arrendamento Urbano que foram introduzidas pelas Leis nº 
30/2012, nº 31/2012 e nº 32/2012, todas de 14 de Agosto, trouxeram nefastos efeitos para os 
arrendatários, conforme era expectável e a experiência vivida confirmou. 
 
Na verdade, de forma unilateral, injustificada e desproporcionada, este regime retirou direitos 
aos inquilinos, habitacionais e não habitacionais, relativamente aos contratos de arrendamento 
existentes que livremente acordaram em conformidade com a legislação em vigor aquando da 
sua celebração, violando grosseiramente os princípios jurídicos básicos da certeza, da 
segurança e da proteção da confiança. 
 
Igualmente, e de uma forma geral, os arrendatários sofreram atualizações de renda, 
inegavelmente exageradas, de que resultaram incontáveis situações de angústia e desespero, 
a resolução de inúmeros contratos, o abandono de locados e o encerramento de atividades 
económicas, culturais e sociais. 
 
A partir do final de 2017, é avisado relembrar e prevenir, aguarda-se um novo período de 
sobressalto para os inquilinos quando os senhorios pretenderem que os contratos transitem 
para o NRAU para posteriormente os poderem denunciar e desencadearem outro 
procedimento de atualização das rendas para o consignado 1/15 do VPT dos locados, ou 
possivelmente sem qualquer limitação, de que resultará uma nova e agravada vaga de 
desespero, litigância, despejos, abandono de locados e encerramento de atividades diversas. 
 
É, portanto, evidente e justificada a necessidade de se tomarem medidas que protejam os 
inquilinos e as atividades económicas, culturais e sociais pelo que se impõe alterar o regime 
jurídico vigente o que, aliás, está consagrado no Programa do XXI Governo da República. 
 
As propostas que a seguir apresentamos estão em conformidade com as posições colocadas, 
defendidas e fundamentadas, quer quando da discussão pública deste regime jurídico, quer 
durante a sua aplicação. 
 
As propostas agora apresentadas, todavia, não substituem ou omitem a necessidade de se 
discutir um novo processo legislativo, com vista a estruturar, credibilizar e dinamizar o mercado 
de arrendamento urbano, tendo como objetivo aumentar a oferta em quantidade e em 
qualidade e, sobretudo, acessível em preço, de modo a garantir a satisfação de habitação ou 
de instalação de atividades diversas e a proporcionar estabilidade e segurança contratual aos 
arrendatários e um rendimento ajustado, seguro e prolongado aos senhorios. 
 
Assim, as Associações e Organizações subscritoras vêm propor as seguintes alterações 
urgentes e imediatas ao atual regime jurídico do arrendamento urbano: 
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II 
ASPETOS COMUNS 

(contratos habitacionais e não habitacionais) 
 

1. Transição do regime contratual para o NRAU: 
Considera-se abusiva e deslocada a intromissão do legislador na liberdade contratual 
das partes, ao impor a alteração do regime jurídico dos contratos de arrendamento em 
vigor. 
Considera-se que se deve eliminar qualquer regime transitório por arbitrário e violador 
de direitos e garantias dos arrendatários. 
· Propõe-se a manutenção do regime jurídico vigente à data da celebração dos 

contratos de arrendamento, habitacionais e não habitacionais. 
 

2. Determinação do valor atualizado da renda: 
Considera-se excessiva a taxa de rendibilidade de 1/15 (6,66%) sobre o Valor 
Patrimonial Tributário (VPT) do locado para efeitos de cálculo de renda atualizada de 
que resultam rendas demasiado elevadas. 
· Propõe-se uma taxa de 1/25 (4%) atendendo a que a propriedade está 

totalmente amortizada e a conservação foi maioritariamente realizada pelos 
arrendatários. 

 

3. Determinação e reclamação do valor patrimonial do locado: 
Considera-se que a fixação do VPT do locado pela Autoridade Tributária (AT) ignora a 
realidade em muitas situações como, entre outras, áreas sem correspondência com o 
locado, VPT diferente para situações idênticas, não ida ao local para determinar o 
coeficiente do estado de conservação do imóvel e/ou do locado, não atualização 
automática e anual do VPT quanto ao coeficiente de vetustez. 
· Propõe-se que o inquilino possa reclamar da avaliação fiscal, a todo o tempo. 

 

4. Obras de conservação periódicas: 
Considera-se que o normativo existente não impõe aos senhorios, de facto, a 
obrigatoriedade de realizar obras de conservação periódicas nos edifícios ou locados. 
Considera-se que mesmo nos locados em mau ou deficiente estado de conservação, 
com manifesta prepotência, se concede aos senhorios o direito de atualizar a renda e o 
direito de denunciar o contrato para demolição, reparação ou restauro profundo, 
mesmo sem invocação de motivo. 
· Propõe-se a obrigatoriedade efetiva de o senhorio realizar obras de 

conservação regular, designadamente após a atualização da renda, com 
medidas dissuasoras e com penalizações em caso de incumprimento. 

 

5. Obras de demolição, remodelação ou restauro profundos: 
Considera-se que a invocação de obras de restauro profundos ou de demolição passou 
a ser um meio usual para obter a denúncia do contrato mediante uma indemnização 
claramente ridícula por se basear, quer numa renda não atualizada, quer num fator (12 
vezes) demasiado baixo. 
· Propõe-se que, como regra e em igualdade, deve ser garantido o direito à 

reocupação ou realojamento mediante acordo entre as partes. 
· Propõe-se que, na falta de acordo, se estabeleça uma indemnização ao 

inquilino num montante não inferior ao produto de 5 vezes sobre 1/25 do VPT 
atualizado do locado. 
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· Propõe-se o impedimento do direito de denúncia do contrato para realização 
deste tipo de obras, quando anteriormente tenha sido imposto ao senhorio, 
judicial ou administrativamente, a realização de obras. 

 

6. Conceito de renda acessível: 
Considera-se que a nível do mercado de arrendamento as rendas pedidas são 
excessivamente elevadas para os rendimentos médios das famílias e das atividades 
desenvolvidas por micro e pequenas empresas e por atividades culturais e sociais. 
Considera-se necessário e urgente a tomada de medidas com vista a compatibilizar o 
valor das rendas com a capacidade dos arrendatários. 

· Propõe-se que se defina o conceito de “RENDA ACESSÍVEL” assente num 
valor máximo determinado por um coeficiente sobre o VPT atualizado do 
locado e tendo em conta o seu estado de conservação. 

· Propõe-se o estabelecimento de um regime fiscal favorável para os locados 
arrendados que beneficie senhorios e inquilinos e contribua para o incentivo 
ao arrendamento, em particular o habitacional. 

· Propõe-se que aos contratos de arrendamento seja anexado um certificado do 
estado de conservação do locado emitido pelo respetivo município, que 
vincule as partes contratantes. 

 
7. Balcão Nacional de Arrendamento 

Considera-se que a desjudicialização e a pretensa celeridade processual não podem 
sobrepor-se aos princípios básicos da justiça, como o da segurança, da igualdade, da 
proporcionalidade e da legalidade dos meios. 
Considera-se ainda inadequado e impróprio que o escrutínio por magistrado seja feito 
posteriormente. 

· Propõe-se cessar com o BNA, criando Tribunais especializados ou atribuindo 
competência aos Julgados de Paz. 

 
 
 

III 
ARRENDAMENTO HABITACIONAL 

(anterior a 15/11/1990) 
 

1. Regime transitório previsto para atualização das rendas 
Considera-se que o regime transitório de cinco anos previsto é manifestamente 
reduzido face ao exponencial e brutal aumento das rendas verificado quando resultante 
da aplicação de 1/15 (6,66%) sobre o VPT do locado. 
Considera-se que o regime transitório de cinco anos previsto é manifestamente 
reduzido quando as rendas foram resultantes da aplicação dos escalões do RABC e se 
perspetiva, a partir de 2017, uma nova atualização das rendas para 1/15 (6,66%) do 
VPT. 
· Propõe-se que as rendas atualizadas pela aplicação de 1/15 (6,66%) sobre o 

VPT sejam recalculadas pela aplicação de 1/25 (4%) sobre o VPT, e atualizadas 
anualmente com base no coeficiente publicado pelo INE. 

· Propõe-se que as rendas resultantes dos escalões do RABC que sejam 
atualizadas para 1/25 (4%) do VPT, tenham um período de 10 anos para 
pagamento da diferença apurada entre a renda atual e a futura. 
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2. Escalões de rendimento: 
Considera-se que os atuais três escalões para determinação da taxa de esforço a 
aplicar sobre o RABC, são insuficientes para os rendimentos brutos dos arrendatários e 
criam distorções significativas na transição de escalão. 
Considera-se que é discriminatório e injusto a ausência de um fator de capitação do 
RABC para efeitos de cálculo da renda atualizada. 
· Propõe-se a introdução de mais dois escalões para determinação da taxa de 

esforço. 
· Propõe-se a introdução de um fator de correção (taxa marginal) evitando-se as 

elevadas diferenças no valor das rendas quando da aplicação do escalão 
imediatamente superior. 

· Propõe-se a introdução de um fator de capitação para o agregado familiar de 
modo a que a renda atualizada seja consentânea com o seu rendimento. 

 

3. Variação do RABC – Rendimento Anual Bruto Corrigido e seu impacto na 
renda: 
Considera-se que nos casos de fixação da renda pelo RABC, haja correspondência 
entre a renda e o rendimento, atendendo a fatores exógenos, justificando-se a sua 
correção. 

· Propõe-se a redução da renda quando haja diminuição de rendimentos por 
fatores externos ao inquilino, como morte de membro do agregado familiar, 
divórcio, perda de emprego, redução do rendimento por imposição 
governamental, entre outros. 

· Propõe-se que para cálculo do RABC não se considerem rendimentos 
ocasionais, como heranças, indemnizações, ou outros. 

 

4. Entrada em vigor da renda atualizada 
Considera-se curto o período para entrada em vigor da renda atualizada uma vez que 
tem reflexos imediatos na disponibilidade do agregado familiar. 
· Propõe-se que a renda atualizada seja apenas devida a partir do 1º dia do 4º 

mês após a receção da comunicação do senhorio compaginando com prazos 
idênticos como, por exemplo, a denúncia do arrendamento. 

 

5. Reocupação ou realojamento por obras: 
Considera-se discriminatório que o contrato de arrendamento caduque por morte do 
arrendatário realojado, quando da iniciativa do senhorio de denúncia do contrato para 
demolição ou realização de obra de remodelação ou restauro profundos. 
· Propõe-se a transmissão do contrato ao transmissário do realojado, 

aplicando-se o regime estabelecido no artigo 57º do NRAU. 
 

6. Subsídio de renda: 
Considera-se imprescindível a existência de um subsídio de renda a conceder aos 
inquilinos habitacionais, com vista a garantir a sua continuidade nos locados. 
· Propõem-se alterações ao regime constante do Decreto-Lei nº 156/2015 de 10 

de Agosto, nomeadamente nos prazos, nas comunicações obrigatórias, nas 
condições de acesso e de reclamação da decisão. 

· Propõe-se ainda o alargamento do subsídio para os contratos celebrados 
posteriormente à entrada em vigor RAU, DL nº 321-B/1990, de 15 de outubro, e 
para situações especiais que impliquem diminuição de rendimentos, como 
desemprego, redução do período laboral, doença prolongada, divórcio, entre 
outras. 
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IV 
ARRENDAMENTO NÃO HABITACIONAL 

(anterior a 5/10/1995) 
 

7. Regime transitório previsto para atualização das rendas 
Considera-se que o regime transitório de cinco anos previsto é manifestamente 
reduzido face ao exponencial e brutal aumento das rendas verificado quando resultante 
da aplicação de 1/15 (6,66%) sobre o VPT do locado. 
Considera-se que o regime transitório de cinco anos previsto é manifestamente 
reduzido quando as rendas foram resultantes da aplicação dos escalões do RABC e se 
perspetiva, a partir de 2017, uma nova atualização das rendas para 1/15 (6,66%) do 
VPT. 

· Propõe-se que as rendas atualizadas pela aplicação de 1/15 (6,66%) sobre o 
VPT sejam recalculadas pela aplicação de 1/25 (4%) sobre o VPT. 

· Propõe-se que as rendas resultantes dos escalões do RABC que sejam 
atualizadas para 1/25 (4%) do VPT, tenham um período de 10 anos para 
pagamento da diferença apurada entre a renda atual e a futura. 

 

1. Atualização da renda: 
Considera-se excessivo e desajustado o coeficiente de 1/15 sobre o VPT do locado, 
agravado pela sua majoração em 20%, conforme o CIMI. 

· Propõe-se que o coeficiente seja reduzido para 1/25 sobre o VPT. 
· Propõe-se que a atualização da renda deva ter uma progressão por um 

período de, pelo menos, 5 anos no caso das microempresas e similares e de, 
pelo menos, 3 anos nos restantes casos. 

 

2. Obras e indemnização por obras: 
Considera-se que as condições previstas na lei não garantem devidamente os direitos 
dos arrendatários, nomeadamente quanto ao ressarcimento dos investimentos em 
obras ou equipamentos impostos obrigatoriamente pela lei ou pela administração. 

· Propõe-se que, em caso de denúncia do contrato por parte do senhorio para 
demolição, remodelação ou restauro profundo, a indemnização não deve ser 
inferior a 60 meses de renda atualizada, na base de 1/25 sobre o VPT, 
acrescida da compensação pelas obras realizadas e pelos equipamentos 
adquiridos para o exercício da atividade. 

· Propõe-se que o processo indemnizatório seja simples e expedito, com 
pagamento de, pelo menos, 50% no início do processo, e o remanescente 
quando da entrega do locado. 

 

3. Entidades de interesse histórico ou cultural, público ou privado: 
Considera-se infeliz e inapropriado que a Lei não preveja direitos especiais e não 
proteja do livre arbítrio, seja público ou privado, os arrendatários situados em local ou 
com atividade de comprovado interesse histórico ou cultural, público ou privado, de 
âmbito municipal ou nacional. 
· Propõe-se que seja estabelecido um regime contratual próprio para as 

entidades, com ou sem fins lucrativos, de interesse histórico ou cultural, 
público ou privado, de âmbito municipal ou nacional, tendo em conta as suas 
especificidades, entre outras a impossibilidade da sua deslocalização. 

· Propõe-se o estabelecimento de regras próprias para determinação e 
atualização da renda. 



6 

 

· Propõe-se o estabelecimento de restrições à denúncia do contrato. 

· Propõe-se um regime especial que abranja as denominadas “Loja Histórica” 
ou ”Loja de Tradição“, os estabelecimentos de comércio ou serviços com 
atividade de manufatura ou oficinas nos próprios locados e/ou que preservem 
elementos histórico-arquitetónicos com valor patrimonial classificado, 
material ou imaterial. 

· Propõe-se que os projetos de remodelação ou restauro, aprovados em sede 
própria, contemplem a obrigação de reconstrução fidedigna dos espaços 
comerciais intervencionados e, no caso de mudança de uso do edifício para 
outros que não o inicial, contemplem um espaço para a permanência da loja 
previamente considerada de interesse histórico. 

· Propõe-se um regime especial e de exceção para as atividades de natureza 
social sem fins lucrativos e de interesse público, nacional ou municipal, 
designadamente as coletividades de cultura, recreio e desporto. 

 
 

Abril / 2016 
 

AIL-Associação dos Inquilinos Lisbonenses 

AICNP-Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal 

UACS-União de Associações do Comércio e Serviços 

CPPME-Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas 

APBCIB-Associação Portuguesa dos Barbeiros, Cabeleireiros e Institutos de Beleza 

CPCCRD-Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura Recreio e Desporto 

ACCL-Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa 

Inter-Reformados (CGTP) 

MURPI-Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos 

Grupo de Moradores de Campo de Ourique 
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ARRENDAMENTO URBANO 
 

PROPOSTAS PARA DINAMIZAR O MERCADO 
 

A necessidade de habitação arrendada é um desiderato que não está suficientemente 
alcançado, principalmente devido às orientações e práticas seguidas pelos governos e 
municípios que não atentaram adequadamente nas necessárias respostas de natureza 
política, económica e fiscal. 
 
De facto, pretendendo deixar ao chamado mercado a resposta essencial às 
necessidades das famílias, a verdade é que não se conseguiu atingir um nível de 
oferta em quantidade, em qualidade e em preço que satisfizesse a procura. 
 
Importa referir que o mercado de arrendamento sempre apresentou enorme carência, 
tanto na quantidade, como na qualidade da oferta e sempre se praticaram preços 
demasiado elevados para a disponibilidade das famílias. Tal como se verifica no 
presente! 
 
Sendo o arrendamento uma solução lógica e natural para satisfazer a necessidade de 
habitação, os governos e os municípios ignoraram sistematicamente a adoção de 
medidas específicas e apropriadas para a real existência de um mercado de 
arrendamento saudável e dinâmico, que garanta oferta diversificada e rendas com 
valores compatíveis com os rendimentos das famílias, em geral, e em particular para 
os mais jovens. 
 
Ao contrário, os governos legislaram na redução de direitos dos arrendatários, 
contribuindo para o desincentivo no arrendamento, não tomando as medidas 
administrativas e fiscais para o dinamizar. 
 
Na verdade, no que respeita à habitação, a política seguida com inegável expressão e 
expansão a partir dos anos 80, até à primeira década deste século, foi essencialmente 
centrada na aquisição, apoiando-a através de facilidades no crédito, de incentivos 
fiscais diversos, desde a isenção de impostos e taxas à bonificação e redução de 
juros, com o consequente e excessivo endividamento das famílias, dos bancos e do 
Estado, política e medidas que contribuíram, sem margem para qualquer dúvida, entre 
outras consequências, para reduzir o arrendamento habitacional a uma espécie de 
subproduto económico e a um anacronismo cultural. 
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Não estando, ou colocando, em questão a satisfação da habitação através da 
aquisição, o seu excesso originou que, de acordo com o Censos de 2011, 75% das 
famílias em Portugal tenha habitação própria, o que se afigura um contrassenso num 
país com rendimentos médios baixos, em comparação com outros países com 
rendimentos significativamente superiores mas apenas com 40/50% de habitação 
própria. 
 
Tal política, além do endividamento, contribuiu igualmente para o crescimento 
exagerado e desordenado das periferias com o licenciamento de urbanizações, muitas 
delas em locais discutíveis e criticáveis, tais como em linhas de água, encostas ou 
terrenos inapropriados, para o investimento empolado em infraestruturas e 
acessibilidades e a sua manutenção por parte do erário público, para a expulsão das 
famílias das cidades, o aumento do tempo e do custo da deslocação diária, a redução 
do tempo disponível à família, ao descanso e ao lazer e, embora não seja o único 
fator, contribuiu também em larga medida para o abandono e a degradação do 
edificado nas cidades. 
 
Mais recentemente, o significativo crescimento do turismo de curta duração nas 
cidades veio originar a brusca transferência de casas do mercado de arrendamento 
para o alojamento local (AL), quer pelo crescimento da procura de alojamento, quer 
pelo rendimento auferido ser bastante superior ao do arrendamento, quer ainda por ter 
uma fiscalidade mais favorável, porquanto o IRS incide apenas sobre 15% do 
rendimento anual auferido e no arrendamento aplica-se uma taxa liberatória de 28% 
sobre o total anual das rendas auferidas. 
 
Estes fenómenos conjugados contribuíram para o desinteresse no arrendamento, quer 
por parte da propriedade, quer por parte das famílias, o que também contribuiu para a 
redução da oferta e o seu encarecimento, donde resulta um mercado de arrendamento 
habitacional incipiente, desinteressante e com insuficiente credibilidade e, 
consequentemente, o não cumprimento da sua função económica e social. 
 
Acresce que, entretanto, após uns breves anos de redução de crédito à habitação, os 
bancos voltaram a proporcionar novo ciclo de crédito, em vez de financiar a economia 
e as empresas, que veio a constranger e limitar de novo a possível expansão do 
mercado de arrendamento. 
 
Perante estes e outros desafios, urge criar e desenvolver condições, legais e 
materiais, para a dinamização do arrendamento urbano, em particular no habitacional, 
de modo a satisfazer as necessidades da procura e a garantir um rendimento 
ajustado, estável e prolongado da propriedade. 
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Para tanto, e mais uma vez, entendeu a AIL elaborar e fundamentar as 
propostas que a seguir apresenta, pelo que, considerando: 
 

a) Que o arrendamento tem uma função social de inegável e insubstituível relevo. 
b) Que o arrendamento é uma prestação de serviços de uns – os senhorios – a 

outros - os inquilinos - sendo por isso uma atividade económica. 
c) Que o arrendamento não é considerado uma atividade económica, idêntica a 

outras, com as suas regras próprias face à sua natureza. 
d) Que a atual legislação do arrendamento (NRAU) em vigor desde novembro de 

2012, contrariamente ao propalado quando da sua elaboração e aprovação, 
não trouxe qualquer contributo sério para a dinamização e a credibilização do 
mercado de arrendamento. 

e) Que apenas pretendeu, comprovadamente, transformar todos os 
arrendamentos, habitacionais e não habitacionais, a prazo curto, criar 
instabilidade contratual, facilitar despejos e cobrar mais impostos. 

f) Que a oferta de habitação para arrendamento continua a ser claramente 
insuficiente para satisfazer a procura. 

g) Que o crescimento da procura turística retirou ainda mais apartamentos do 
arrendamento, aumentando a escassez e os preços. 

h) Que as rendas pedidas e praticadas são de valor elevado face ao rendimento 
das famílias, impedindo a satisfação do direito à habitação. 

i) Que o arrendamento habitacional não comporta suficiente estabilidade 
contratual. 

j) Que a fiscalidade sobre a propriedade arrendada e sobre o rendimento das 
rendas é elevado e desadequado à função social do arrendamento. 

k) Que se deve procurar soluções tendo em conta os interesses da procura e da 
propriedade. 

l) Que a reabilitação e a regeneração do edificado devem ser uma prioridade. 
m) Que os municípios, como entidades da administração pública gestoras do 

território a nível local, devem ter uma maior e mais qualificada intervenção no 
que respeita ao arrendamento urbano. 

 

Donde, para regrar e incentivar o arrendamento, a AIL considera 
apropriado desenvolver medidas: 
 

a) Que definam o arrendamento urbano como uma atividade económica, idêntica 
a outras, estabelecendo o quadro geral apropriado desta atividade e que 
transfira competências e responsabilidades para os municípios na definição de 
regras locais de acordo com as suas especificidades. 

b) Que tenham como objetivo regrar, disciplinar e credibilizar o mercado, bem 
como o modo de intervenção da administração. 
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c) Que incentivem, administrativa e fiscalmente, o arrendamento por parte da 
oferta e da procura. 

d) Que equacionem a disponibilização de locados para o arrendamento no âmbito 
das contrapartidas da reabilitação e regeneração do edificado, 

e) Que, no âmbito fiscal, tenham o objetivo de aliviar os encargos sobre a 
propriedade arrendada, pressionando o valor das rendas para montantes 
compatíveis com o rendimento das famílias e das atividades económicas e 
sociais. 

f) Que ponderem soluções para o aumento da oferta através da contratualização 
entre o setor público e o setor privado de bolsas de locados destinados ao 
arrendamento com rendas acessíveis. 

g) Que reavivem regimes de renda limitada destinados, em particular, aos mais 
jovens. 

h) Que equacionem um ciclo de investimento público na habitação, destinada a 
bolsas de arrendamento ou à aquisição através da modalidade de renda 
resolúvel. 

 

Para o efeito, a AIL propõe: 
 

A – No plano administrativo: 
1. Estabelecer um registo municipal, prévio e obrigatório, de todos os locados que 

se destinem ao arrendamento, habitacional e não habitacional, sem o qual o 
locado não poderá ser arrendado. 

2. Estabelecer, as condições necessárias e suficientes quanto ao estado de 
conservação do locado para poder ser colocado no mercado de arrendamento 
habitacional. 

3. Exigir, para o arrendamento habitacional, no início do arrendamento, a 
anexação ao contrato da certificação municipal do estado do locado, verificado 
e confirmado pelas partes contratantes. 

4. Instituir um livro de cadastro do prédio onde obrigatoriamente se registem todas 
as obras de conservação ou alterações realizadas, tanto nas partes comuns, 
como nas frações. 

5. Tornar obrigatória, para efeitos de registo e estatísticos, a comunicação ao 
Município dos contratos de arrendamento, bem como de eventuais alterações 
ou aditamentos. 

6. Estabelecer e definir, para o arrendamento habitacional, o conceito de “RENDA 
ACESSÍVEL”, assente num valor máximo, determinado pelo coeficiente de 
1/25 sobre o VPT atualizado do locado e contendo fatores minorativos relativos 
à vetustez e ao estado de conservação do edifício. 

7. Instituir um “SEGURO DE RENDA”, da responsabilidade do senhorio, com 
prémio acessível atendendo ao baixo risco que comporta e que não contribua 
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para pressionar o valor das rendas, tendo em vista a credibilização e confiança 
da sociedade e das partes no mercado de arrendamento. 

 

B – No plano fiscal: 
1. Reduzir ou mesmo isentar de IMI os fogos quando efetivamente arrendados 

segundo o conceito de “RENDA ACESSÍVEL”. 
2. Criar uma taxa autónoma simbólica para o rendimento anual das rendas dos 

arrendamentos habitacionais, a incidir sobre o montante da “RENDA 
ACESSÍVEL” ou, em alternativa, o valor da renda resultante do cálculo de 1/25 
aplicado ao Valor Patrimonial. 

3. No caso de o valor da renda não cumprir o limite máximo da “RENDA 
ACESSÍVEL” ou de 1/25 sobre o VPT, deve ser taxado autonomamente com a 
taxa máxima de IRS e não ter qualquer incentivo ou benefício fiscal, mesmo no 
caso de a propriedade ser de entidades isentas de impostos. 

4. Tratar fiscalmente, de igual modo, o rendimento dos senhorios coletivos, 
independentemente da sua natureza jurídica. 

5. Introduzir para os inquilinos habitacionais, em sede de IRS, a dedução de 15% 
de todas as rendas, sem exceções, até ao montante máximo de uma vez e 
meia da RMN em vigor. 

6. Rever o Código do IMI no que respeita à forma de cálculo do Valor Patrimonial 
Tributário - VPT, reduzindo o seu atual excesso, fixando valores 
substancialmente inferiores ao potencial valor de mercado. 

7. Estabilizar a taxa de IMI mantendo a discricionariedade de os municípios 
decidirem a taxa a aplicar dentro de parâmetros predefinidos. 

 

C – No plano das garantias, em geral: 
1. Extinguir o Balcão Nacional de Arrendamento. 
2. Constituir Tribunais especializados e/ou atribuir mais competências aos 

Julgados de Paz para dirimir os conflitos ligados ao arrendamento. 
3. Definir, com clareza, a obrigatoriedade da conservação regular do edificado por 

parte dos proprietários, bem como a intervenção da administração pública em 
caso de omissão do particular. 

4. Garantir o realojamento ao inquilino ou a reocupação do locado, no caso de 
demolição e ou realização de obra de remodelação ou restauro profundos ou, 
em alternativa, definir um quadro indemnizatório no mínimo igual a cinco vezes 
o montante anual resultante da aplicação de 1/25 do VPT atualizado do locado. 

5. Estabelecer um prazo de duração mínima de 3 anos do contrato para efeitos 
habitacionais, bem como a reposição de arrendamentos de duração transitória, 
com a indicação expressa dos casos admissíveis. 

6. Definir a estrutura de custos para a formação do valor da renda, impedindo a 
imputação ou acréscimo de custos variáveis e não controlados pelo inquilino, 
como seja a comparticipação regular para o condomínio, para obras ou 
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reparações da responsabilidade do senhorio, seguros de propriedade, IMI, 
entre outros. 

 

D - No plano do arrendamento não habitacional: 
Atendendo às diversas necessidades e diferentes especificidades, a AIL entende 
adequado autonomizar, em capítulo ou lei própria, o arrendamento não 
habitacional, devendo-se: 

1. Consignar que as partes considerarão obrigatoriamente a especificidade da 
atividade económica, cultural ou social, do arrendatário em conformidade com 
a legislação própria. 

2. Consignar que as partes definirão obrigatoriamente as condições de duração, 
renovação e denúncia do contrato. 

3. Consignar a garantia do realojamento do inquilino ou a reocupação do locado, 
no caso de demolição e ou realização de obra de remodelação ou restauro 
profundos ou, em alternativa, definir um quadro indemnizatório no mínimo igual 
a cinco vezes o montante anual resultante da aplicação de 1/25 do VPT 
atualizado do locado. 

 
 
Setembro de 2016 
 
 
A DIREÇÃO 

 
Romão Lavadinho 
Presidente 























Contributo ANP sobre ppl 310/XIII e 325/XIII – mail de 30.11.2016 

 

Exmos. Senhores, 

 Acusamos a receção do convite de 15 deste mês, para a ANP – Associação Nacional de 

Proprietários se pronunciar acerca dos PJL 310/XIII e 325/XIII, que agradecemos. 

 Sendo estes Projetos de Lei idênticos ao Projeto de Lei n.º 155/XIII, informamos que o 

contributo da ANP, dado na audição parlamentar de 25 de maio de 2016, se mantém válido. 

 No respeitante à consulta agora feita à ANP sobre as alterações à legislação sobre o 

arrendamento, nós reafirmamos as posições expressas em anteriores audições, 

nomeadamente: 

 1.Lojas históricas 

 A subsidiação do funcionamento de atividades comerciais, somente se justifica como uma 

forma de interesse público. Assim, a diferença entre o valor de mercado e o valor que a firma 

detentora do negócio pode pagar, terá de ficar a cargo do Estado; e nunca do proprietário do 

local. 

 2. Alterações à Lei 31/2012 

 Sobretudo no tocante à atualização das rendas, uma alteração desta profundidade - quatro 

anos somente após a promulgação da Lei – representa  um golpe enorme na estabilidade que 

é necessária à boa gestão de qualquer atividade económica. Agrava-se com o facto de esta 

alteração vir,  maioritariamente, em benefício de uma classe média bem instalada em zonas 

prime de Lisboa. 

 3.Subsídio de renda 

 O subsídio previsto em lei já aprovada, é o caminho certo para o reequilíbrio do mercado de 

arrendamento habitacional. Com a passagem do tempo e os novos equilíbrios permitidos pela 

Lei 31/2012, o valor global dos subsídios irá rapidamente diminuindo. O interesse geral está 

em habitação e locais de atividade económica a preços acessíveis. Todas as distorções 

introduzidas nas relações económicas livres entre os diferentes agentes, em benefício de uma 

parte e contra a outra, só podem prejudicar este interesse geral. 

 

 Melhores cumprimentos 

 

   O PRESIDENTE DA ANP 

 António Frias Marques 

   www.proprietarios.pt 



           A.P.A.N.P. 
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21.10.2016 

 

Audição da Associação dos Proprietários e Agricultores do Norte de Portugal sobre PROJETO LEI 155 

XIII (PS) - Regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural 

– junto da 11ª Comissão Parlamentar. 

 

1. Alerta social em nome dos proprietários 

a. Ser proprietário não é sinónimo de riqueza; 

b. Tratamos dezenas de casos de proprietários com dificuldades financeiras que os 

obrigam ao pagamento faseado do IRS. 

c. Será que a carência económica do proprietário vale menos do que a carência 

económica do inquilino?  

 

2. Comentários e Propostas relativos ao Projeto Lei 155 XIII (PL): 

a. Quanto ao Regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse 

histórico e cultural, - alertamos para os seguintes pontos: 

i. Perigo de discricionariedade na classificação das lojas e entidades com 

interesse histórico e cultural 

1. Critérios definidos no PL são vagos: 

a. Antiguidade - não se define o que é antigo: 10, 20, 50 anos? 

b. Singularidade - não se define o que se entende por singular – 

único na região, em Portugal, na Europa? 

c. Interesse histórico e cultural – pode ser qualquer coisa, 

atividade – tudo faz parte da cultura e história… 

2. Questionamos também se as Câmaras Municipais têm competências 

para aplicar os critérios que já de si são vagos. 

ii. Perigo de injustiça relativa na aplicação dos critérios 

1. Sendo da competência das Câmaras Municipais, serão definidos 

diferentes regulamentos: duas lojas com idênticas características 

podem, em municípios diferentes, ter diferente classificação. 
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iii. Descabida responsabilidade imputada aos proprietários: 

1. Com vista a assegurar a proteção do comércio tradicional, não vemos 

o racional desse encargo ser “empurrado” pelo Estado “social” para os 

proprietários. 

iv. Consequências nefastas previsíveis: 

1. Perigo de degradação dos prédios 

a. Os proprietários vão ter menos condições para efetuar obras; 

b. Os prédios com eventual interesse histórico e cultural – logo 

esses! – vão sofrer uma maior degradação. 

v. Propomos: 

1. Que não seja imputada aos proprietários a responsabilidade de 

proteger as lojas e entidades com interesse histórico e cultural. 

2. Que, a haver tal classificação:  

a. Assuma caráter de exceção; 

b. Siga critérios objetivos e específicos; 

c. A aplicação dos critérios seja justa e uniforme, levada a cabo 

pela mesma entidade competente, por proposta das Câmaras 

Municipais. A mesma bitola para todos. 

3. Que sejam excluídos destas eventuais obrigações os proprietários 

que provem carência económica: 

a. Aplicação de um multiplicador de 1,5 ao critério de carência 

económica dos inquilinos. 

4. Que, para os proprietários que não caibam dentro da “carência 

económica” definida no nº anterior, sejam atribuídas contrapartidas 

concretas e imediatas: 

a. Redução da taxa liberatória de 28% para 15%. 
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b. Quanto aos contratos de Arrendamento Habitacionais anteriores a 1990, - alertamos 

para os seguintes pontos: 

i. Descrédito do país e do setor imobiliário 

1. Há expectativas logradas 

a. De investidores que adquiriram prédios com contratos antigos 

e que vão adiar ou desistir de investimentos adicionais. 

b. De proprietários que já efetuaram obras com a perspetiva – 

legítima - de atualização de rendas. 

2. Há quebra de confiança no país e no setor, com a instabilidade fiscal 

que resulta de alterações constantes – no arrendamento, nos critérios 

de avaliação dos prédios, nas taxas de IMI, nas isenções de taxas 

adicionais…. 

ii. Descabida responsabilidade imputada aos proprietários: 

1. Não compreendemos, mais uma vez, como o Estado está a “empurrar” 

responsabilidade social para os proprietários, sem lhes dar qualquer 

contrapartida, quando esse é precisamente o papel do Estado… 

iii. Propomos: 

1. Que não seja prorrogado o período de transição. 

a. Que, a haver tal prorrogação, ela seja, no máximo de 2 anos. 

2. Que sejam excluídos destas eventuais obrigações os proprietários 

que provem carência económica. 

a. Aplicação de um multiplicador de 1,5 ao critério de carência 

económica dos inquilinos. 

3. Que, para os proprietários que não caibam dentro da “carência 

económica” definida no nº anterior, sejam atribuídas contrapartidas 

concretas e imediatas: 

a. Redução da taxa liberatória de 28% para 15% . 
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Comissão de Acompanhamento do Mercado de Arrendamento Urbano 

:: CAMAU :: 

 

 

Na sequência do PJL 155/XIII (PS) – Regime de classificação e de proteção de lojas e 

entidades com interesse histórico e cultural, realizada no seio do Grupo de Trabalho da 

Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade (GTHRUPC), foi solicitada à 

Comissão de Acompanhamento do Mercado de Arrendamento Urbano (CAMAU) a 

pronuncia sobre os textos de duas iniciativas legislativas: 

 

• PJL 325/XIII, que “Prolonga para dez anos o período transitório no 

novo regime do arrendamento urbano para salvaguarda dos 

arrendatários com rendimento anual bruto corrigido inferior a cinco 

retribuições mínimas nacionais anuais, para os arrendatários com 

mais de 65 anos, para os arrendatários com deficiência com mais de 

60% de incapacidade e para lojas e entidades com interesse histórico 

e cultural” e; 

 

•   PJL 310/XIII, que “Prorroga por 10 anos o prazo de aplicação do 

Novo Regime de Arrendamento Urbano para os arrendatários com 

Rendimento Anual Bruto Corrigido (RABC) inferior a cinco Retribuições 

Mínimas Nacionais Anuais (RMNA), para os arrendatários com idade 

igual ou superior a 65 anos ou com deficiência igual ou superior a 60% 

e para o Arrendamento não habitacional” 

 

 

Reportando aos principais constrangimentos detetados no ordenamento português, os 

mesmos prendem-se, sobretudo, com a incapacidade em tornar o mercado de 

arrendamento atrativo, quer para os senhorios, quer para os arrendatários. Para o 

primeiro sobretudo devido à falta de confiança e à pouca rentabilidade que este 

negócio jurídico encerra, associado a uma fiscalidade excessiva, e para o arrendatário 

devido ao facto de o mercado não proporcionar oferta suficiente e adequada. A 
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CAMAU tem como objetivo o debate entre os diferentes atores do mercado, por forma 

a gerar e a encontrar consensos que melhor defendam os interesses da sociedade civil 

e dos agentes do sector.  

Assim, e submetidas à analise as propostas encaminhadas, conclui a CAMAU o 

seguinte: 

 

- A CAMAU considera que o alargamento do período transitório de cinco para 

dez anos, para todos os inquilinos com o rendimento anual bruto corrigido 

inferior a cinco vezes as retribuições mínimas garantidas anuais, para idosos 

com idade superior a 65 anos e para pessoas com grau de incapacidade 

superior a 60% e a redução do valor máximo de renda de 1/15 do valor do 

locado para 1/25 do valor do locado, protege os inquilinos que vivem em fracas 

condições económicas que não lhes permitem suportar valores de renda 

impostos pelos senhorios. Não havendo, por parte do Estado, condições para 

promover um mecanismo de proteção quanto ao incumprimento dos 

inquilinos, considera a CAMAU que este alargamento será uma solução 

temporária; 

 

- A CAMAU considera que o alargamento do período transitório de cinco para 

dez anos no caso do arrendamento para fim não habitacional e determinação 

do valor atualizado da renda de acordo com os meus critérios de arrendamento 

para habitação, protege sobretudo os pequenos comerciantes e comércio local, 

que vivem de acordo com as flutuações da economia em que se inserem, com 

especial enfoque para os comerciantes que atuam fora dos centros das grandes 

cidades. De ainda realçar as assimetrias regionais que se vivem no país e que 

têm reflexos no mercado de arrendamento urbano, nomeadamente no 

mercado não habitacional; 

 

- A CAMAU considera que exposto o acima, e o alargamento do período 

transitório de cinco para dez anos no caso do arrendamento para fim não 

habitacional merece uma aplicação ampla, não devendo ser restrita a lojas e 

entidades com interesse histórico e cultural; 
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A CAMAU congratula-se pela preocupação demonstrada pela Comissão Parlamentar 

do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação 

em ouvir os agentes do mercado, aqui representados pela CCP - Confederação do 

Comércio e Serviços de Portugal, AIL - Associação de Inquilinos Lisbonenses, AICNP - 

Associação de Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal e APEMIP – Associação 

dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, e alerta desde já 

para o impacto que o Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI) terá sobre 

o mercado imobiliário, em particular sobre o mercado de arrendamento. 

 

As alterações propostas são medidas que promovem a defesa dos inquilinos que vivem 

com maiores dificuldades, no entanto não espelham as medidas necessárias para a 

dinamização do mercado de arrendamento urbano, que se prendem essencialmente 

com a fiscalidade aplicada sobre o imobiliário, no geral, que impede o investimento 

neste mercado. 

 

Neste ponto, a acrescentar a todos os impostos de que o imobiliário era já alvo, foi 

agora criado o AIMI, sobre o qual não houve, por parte do Governo, qualquer 

abordagem junto dos agentes do mercado para conhecer os eventuais impactos que 

tal imposto possa ter no imobiliário. O Governo está a prejudicar o mercado 

imobiliário, nomeadamente o mercado de arrendamento que, só por si, já apresenta 

problemas suficientes para funcionar como alternativa de habitação às famílias 

portugueses devido às elevadas rendas que se praticam, e que tenderão a aumentar 

com mais este imposto sobre os proprietários. 

 

Esta intenção de, aparentemente, taxar quem tem mais posses e património mais 

valioso, acabará por vir a taxar muitas famílias que adquiriram ou herdaram, em 

muitos casos, propriedade imobiliária para segunda habitação ou arrendamento, 

agravando assim o seu esforço financeiro para liquidar mais impostos, e correndo-se 

uma vez mais um risco de se verificar um crescente incumprimento por parte dos 

proprietários. 
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Se o mercado de arrendamento já é escasso, medidas destas só irão contribuir para 

acelerar o seu termo.  

 

 

 


