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«Artigo 2.º  

(Alteração ao Código Civil) 

 

Os artigos 1041.º, 1069.º, 1094.º, 1101.º, 1102.º e 1104.º do Código Civil, passam a ter a 

seguinte redação:  

 

«Artigo 1069.º  

(Forma) 

 

1- O contrato de arrendamento urbano deve ser celebrado por escrito. 

2- Na falta de redução a escrito do contrato de arrendamento que não seja imputável 

ao arrendatário, este pode provar a existência de título por qualquer forma admitida 

em direito, entre outras: 

a)  Exibição de recibo de renda; 

b) Utilização do locado sem oposição do senhorio; 

c) Pagamento mensal da respetiva renda ao senhorio por um período de mais de três 

meses. 

3- No caso de verificação do definido no número anterior, o contrato considera-se 

celebrado no tipo de duração indeterminada.  

 



 

 

Artigo 1094.º  

(Tipos de contratos) 

 

1-  O contrato de arrendamento urbano para habitação pode celebrar-se com prazo certo 

por duração indeterminada. 

2-  No contrato com prazo certo pode convencionar-se que, após a primeira renovação, o 

arrendamento tenha duração indeterminada. 

3-  No silêncio das partes, o contrato considera-se celebrado por prazo certo, pelo 

período de 10 anos renovável automaticamente por igual período.  

 

 

   

Artigo 1101º  

(Denúncia pelo senhorio) 

 

O senhorio pode denunciar o contrato de duração indeterminada nos casos seguintes:  

a) Necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus descendentes em 1.º grau;  

b)  Para demolição; 

c) Mediante comunicação ao arrendatário com antecedência não inferior a cinco anos 

sobre a data em que pretenda a cessação. 

 

 

Artigo 1102º  

(Denúncia para habitação) 

 

1- O direito de denúncia para habitação do senhorio depende do pagamento do 

montante equivalente a três anos de renda e da verificação dos seguintes requisitos: 

a) Ser o senhorio proprietário, comproprietário ou usufrutuário do prédio há mais de 

três anos ou, no caso de aquisição por sucessão, há mais de dois anos; 

b) Não ter o senhorio, há mais de um ano, na área dos concelhos de Lisboa ou do Porto 

e seus limítrofes ou na respetiva localidade quanto ao resto do País casa própria ou 

arrendada há mais de um ano que satisfaça as necessidades de habitação própria ou 

dos seus descendentes ou não ter usado desta faculdade.  



2- O arrendatário está isento de pagamento de imposto sobre a indemnização que 

auferir. 

3- O direito de denúncia para habitação do descendente está sujeito à verificação do 

requisito previsto na alínea a) do n.º 1 relativamente ao senhorio e do da alínea b) do 

mesmo para o descendente.» 
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«Artigo 3.º  

(Alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro) 

 

Os artigos 35.º, 36.º e 57.º do Novo Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei 

n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação:  

 

Artigo 35.º  

(Arrendatário com RABC inferior a cinco RMNA) 

1- […]. 

2- No período de oito anos referido no número anterior, a renda pode ser atualizada nos 

seguintes termos: 

a) O valor atualizado da renda tem como limite máximo o valor anual correspondente a 

1/25 do valor do locado;  

b) (…); 

c) (…). 

3- […]. 

4- […]. 

5- […]. 

6- […]. 

 



 

Artigo 36.º  

(Arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência com grau de 

incapacidade igual ou superior a 60/prct.) 

 

1- […]. 

2- […]. 

3- […].  

4- […]. 

5- […]. 

6- […].  

7- Se o arrendatário invocar e comprovar que o RABC do seu agregado familiar é inferior a 

cinco RMNA:  

a)  […]; 

b) O valor da renda vigora por um período de 10 anos, correspondente ao valor da 

primeira renda devida e que foi apurada aquando do momento da atualização; 

c) […]. 

8- […]. 

9- […].  

10- Em caso de transição de contrato para o NRAU nos termos do artigo 30.º e seguintes e 

do presente artigo, quando o arrendatário tiver, à data da transição do contrato, idade 

igual ou superior a 65 anos de idade ou grau comprovado de deficiência igual ou superior 

a 60%, o senhorio apenas pode opor-se à renovação do contrato com fundamento 

previsto na alínea a) do artigo 1101.º do Código Civil. 

11- […]. 

12- A atualização extraordinária da renda prevista no número anterior não pode 

ultrapassar anualmente 20% do valor da diferença entre 1/25 do VPT do locado e da 

renda anterior à atualização extraordinária ali prevista. 

13- […]. 

 

 

 

Artigo 57.º  

(Transmissão por morte) 

 



1-  O arrendamento para habitação não caduca por morte do primitivo arrendatário 

quando lhe sobrevida: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…); 

e) Filho ou enteado que com ele convivesse há mais de um ano, com idade igual ou 

superior a 65 anos ou com deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou 

superior a 60%.   

2- […]. 

3- […]. 

4- […]. 

5- […]. 

6- […].» 
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«Artigo 3.º A 

(Aditamento à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro) 

 

É alterada a epígrafe da Seção II do Capítulo II, e aditado o artigo 12.º A ao Novo Regime 

do Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua 

redação atual, com a seguinte redação:  

 

«Capítulo II 

Disposições gerais 

Seção II 

Gabinete de Apoio ao Arrendamento Urbano e Associações 

 

Artigo 12.ºA 

(Gabinete de Apoio ao Arrendamento Urbano.) 

 

No âmbito da missão e atribuições do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

(IHRU) é criado o Gabinete de Apoio ao Arrendamento Urbano com as seguintes funções:  

a)  Prestar informação a todos os interessados sobre a legislação em vigor e a sua 

aplicação em matéria de arrendamento urbano; 

b) Aconselhar e acompanhar os interessados, designadamente quando se verifique no 

âmbito de um contrato de arrendamento alteração do estado civil ou do agregado 



familiar, alteração da situação financeira, morte de arrendatário ou do proprietário ou 

situação de desemprego; 

c) Identificar as necessidades, gerir e desenvolver, em articulação com a Administração 

Central, Autoridade Tributária, Conservatórias e Tribunais, plataformas para informação 

direta e de prevenção de conflitos de interesses em matérias relacionadas com os 

contratos de arrendamento urbano.» 
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«Artigo 3.º B 

(Extinção do Balcão Nacional do Arrendamento) 

 

É extinto o Balcão Nacional do Arrendamento previsto no Novo Regime do 

Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua redação 

atual, e consequentemente revogados:  

 

a) Os artigos da Subsecção II, do Capítulo II da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua 

redação atual, 15.º; 15.º A; 15.º B; 15.º C; 15.º D; 15.º E; 15.º F; 15.º G; 15.º H; 15.º I; 15.º J; 

15.º K; 15.º L; 15.º M; 15.º N; 15.º O; 15.º P; 15.º Q; 15.º R e 15.º S;   

 

b) O Decreto-Lei n.º 1/2013, de 7 de janeiro, que procede à instalação e à definição das 

regras do funcionamento do Balcão Nacional do Arrendamento e do procedimento 

especial de despejo.» 
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«Artigo 8.º 

(Disposição transitória) 

 

1- […]. 

2- […] 

3-  Nos contratos de arrendamento habitacionais previstos no n.º 1 do artigo 26.º da Lei 

n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, cujo arrendatário, à data de entrada 

em vigor da presente lei tenha idade igual ou superior a 65 anos ou grau comprovado de 

deficiência igual ou superior a 60%, o senhorio apenas pode denunciar o contrato, ou 

opor-se à renovação do contrato, com o fundamento previsto na alínea a) do artigo 

1101.º do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de novembro, com 

a redação dada pela presente lei, havendo lugar à atualização ordinária da renda, nos 

termos gerais.»      
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