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A situação excecional causada pelo surto da doença COVID-19 impôs uma série de medidas 
extraordinárias de proteção destinadas a assegurar o direito à habitação durante as limitações 
impostas pelo estado de emergência com a inerente restrição de direitos e liberdades, especialmente o 
direito de circulação. 
Nesse sentido, foi publicado no passado dia 6 de abril, a Lei n.º 4-C/2020, que criou um regime 
excecional para as situações de mora no pagamento das rendas e que prevê os apoios financeiros a 
conferir pelo IHRU, I.P. aos arrendatários e fiadores de estudantes sem rendimentos do trabalho, bem 
como aos senhorios habitacionais cujos arrendatários não recorram a tais apoios para o pagamento 
das rendas. 

O regime excecional é aplicável a quem demonstre ter uma quebra dos rendimentos do agregado 
familiar. Porém, ficou por determinar neste regime os termos em que tal demonstração da quebra de 
rendimentos será efetuada, a qual foi já aprovada, no passado dia 14 de abril, através da Portaria n.º 
91/2020 do Ministério das Infraestruturas e Habitação. 

 

No caso dos arrendatários habitacionais, de estudantes ou de fiador de arrendatário estudante sem 
rendimentos do trabalho, a demonstração é feita pela comparação entre: 

 

 

 

 

 
No caso dos senhorios de arrendatários habitacionais, a demonstração é feita pela comparação entre: 
 

 

 

 

 

 

 

Total dos 
rendimentos dos 

membros do 
agregado familiar no 
mês em que ocorre o 
facto determinante 

da alteração de 
rendimentos 

Total dos 
rendimentos 

auferidos pelos 
mesmos membros 

do agregado no 
mês anterior 

Total dos rendimentos do período 
homólogo do ano anterior 

(apenas para os membros do agregado familiar 
em que a maior parte dos rendimentos derive 

de trabalho empresarial ou profissional da 
categoria B nos termos do Código do IRS e a 

faturação do mês anterior à quebra de 
rendimentos não seja representativa) 

 

Total dos 
rendimentos dos 

membros do 
agregado familiar no 

mês em que se 
verifica o não 

pagamento das 
rendas devidas pelos 

seus arrendatários 

Total dos 
rendimentos 

auferidos pelos 
mesmos membros 

do agregado no 
mês anterior 

Total dos rendimentos do período 
homólogo do ano anterior 

(apenas para os membros do agregado familiar 
em que a maior parte dos rendimentos derive 

de trabalho empresarial ou profissional da 
categoria B nos termos do Código do IRS e a 

faturação do mês anterior à quebra de 
rendimentos não seja representativa) 
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É considerado como agregado familiar, o conjunto de pessoas definido nos termos dos números 4 e 5 
do artigo 13.º do Código do IRS, ou seja: (i) os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e 
bens, ou os unidos de facto, e os respetivos dependentes; (ii) cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges, 
respetivamente, nos casos de separação judicial de pessoas e bens ou de declaração de nulidade, 
anulação ou dissolução do casamento, e os dependentes a seu cargo; (iii) o pai ou a mãe solteiros e os 
dependentes a seu cargo; e (iv) o adotante solteiro e os dependentes a seu cargo. 
 
Por outro lado, consideram-se dependentes: (i) os filhos, adotados e enteados, menores não 
emancipados, bem como os menores sob tutela; (ii) os filhos, adotados e enteados, maiores, bem como 
aqueles que até à maioridade estiveram sujeitos à tutela de qualquer dos sujeitos a quem incumbe a 
direção do agregado familiar, que não tenham mais de 25 anos nem aufiram anualmente rendimentos 
superiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida; (iii) os filhos, adotados, enteados e os 
sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência; e (iv) os 
afilhados civis. 

 

A lei presume constituir a residência permanente do arrendatário e do estudante a habitação 
correspondente à sua morada fiscal. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Rendimentos de trabalho 
dependente e de pensões 

Rendimentos empresariais ou 
profissionais da categoria B 

Rendimento mensal bruto 

Rendimentos de prediais 

Valor antes de IVA 

Prestações sociais, apoios à 
habitação e outros 

rendimentos recebidos de 
forma regular ou periódica 

Rendas recebidas 

Valor mensal auferido 
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Os comprovativos dos rendimentos comprovados por declaração do beneficiário ou do contabilista 
certificado, sob compromisso de honra, devem ser entregues no prazo máximo de 30 dias após a data 
de comunicação ao senhorio ou do requerimento apresentado ao IHRU, I.P (consoante o caso), salvo 
se a obtenção do comprovativo ainda depender, à data, de emissão por entidade competente para o 
efeito, caso em que esse facto deve ser comunicado ao senhorio ou ao IHRU, I.P. (consoante o caso) 
com indicação da data prevista para a respetiva obtenção. 

 

Aqueles que prestem, entreguem ou subscrevam documentos que contenham falsas declarações são 
responsáveis pelos danos que venham a ocorrer, bem como com os custos incorridos com a aplicação 
das medidas excecionais, sem prejuízo de outro tipo de responsabilidade gerada pela conduta, 
nomeadamente criminal. 

 

Através de correio eletrónico. 

 

Ana Luísa Oliveira | anaoliveira@pintoribeiro.pt 
www.pintoribeiro.pt 

Rendimentos de 
trabalho dependente  

 

Rendimentos 
empresariais ou 
profissionais da 

Recibos de vencimento ou declaração da 
entidade patronal 

Rendimentos de 
pensões, prediais, 

prestações sociais, apoios 
à habitação e outros 

rendimentos recebidos 
de forma regular ou 

Recibos ou faturas emitidas nos termos 
legais  

Declaração do beneficiário ou do 
contabilista certificado sob compromisso de 

honra 

Documentos emitidos pelas entidades 
pagadoras  

Documentos que evidenciem o recebimento 

Declaração do beneficiário sob compromisso 
de honra (quando não seja possível obter nenhum 

dos documentos anteriores) 
 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt 


