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No passado dia 30 de dezembro, foram publicados a Lei n.º 75-A/2020 e o Decreto-Lei n.º 106-
A/2020, que aprovam novas alterações às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, aprovadas pela 
Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março [1] e pela Lei n.º 4-C/2020 de 6 de abril [2], entre as quais salientamos 
as alterações relativas ao regime do arrendamento. 

 

 

Foi prorrogada até 30 de junho de 2021, a suspensão de efeitos prevista no artigo n.º 8.º da Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, designadamente: 

 Suspensão da produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional 
e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 

 Suspensão da caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, 
salvo se o arrendatário não se opuser à cessação; 

 Suspensão da produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de contratos de 
arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 

 Suspensão do prazo indicado no artigo 1053.º do Código Civil, para efeitos de entrega do 
imóvel ou promoção de despejo, se o término desse prazo ocorrer durante o período em que 
vigorarem as referidas medidas; 

 Suspensão da execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria 
permanente do executado. 

Só poderão beneficiar destas medidas os arrendatários que tenham procedido ao regular pagamento 

da renda devida nesse mês (referindo-se esta condição às rendas devidas nos meses de outubro a 

dezembro de 2020 e de janeiro a junho de 2021), salvo se os arrendatários estiverem abrangidos 

pelo regime previsto no artigo 8.º da Lei n.º 4-C/2020 de 6 de abril, que regula os termos do 
deferimento no pagamento das rendas aplicável aos contratos de arrendamento não habitacional, ou 

no artigo 8.º-B da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, agora aditado, e que regula o regime aplicável aos 
arrendatários cujos estabelecimentos tenham sido encerrados, por determinação legal ou 
administrativa da responsabilidade do Governo, desde, pelo menos, março de 2020 e que a 1 de 
janeiro de 2021 ainda permaneçam encerrados. 
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Foi aprovada uma prorrogação automática da duração dos contratos de arrendamento não 
habitacionais relativos a estabelecimentos que, por determinação legal ou administrativa da 
responsabilidade do Governo, tenham sido encerrados em março de 2020 e ainda permaneçam 
encerrados a 1 de janeiro de 2021. 

A duração destes contratos será prorrogada por período igual ao da duração da medida de 
encerramento, aplicando-se durante o novo período de duração do contrato, a suspensão de efeitos 
prevista no número 1 supra. 

A prorrogação ora aprovada conta-se do termo original do contrato e dela nunca poderá resultar um 
novo período de duração do contrato cujo termo ocorra antes de decorridos seis meses após o 
levantamento da medida de encerramento. 

Mais uma vez, tal como a suspensão de efeitos prevista no n.º 1 supra, a aplicação desta medida 
depende do efetivo pagamento das rendas que se vencerem a partir da data de reabertura do 
estabelecimento, salvo se tiverem efetuado o respetivo diferimento.  

 

 

O aditamento do artigo 8.º-B da Lei n.º 4-C/2020 de 6 de abril, permite um novo diferimento das 

rendas vencidas em 2020 (cujo pagamento já tenha sido diferido ao abrigo desta lei), bem como o 
diferimento das rendas vencidas em 2021 (correspondentes aos meses em que os estabelecimentos 

se encontrem encerrados), nos seguintes termos: 

 Por um período adicional de 24 meses, com início em 1 de janeiro de 2022 e até 31 de 
dezembro de 2023; 

 O pagamento será efetuado em 24 prestações sucessivas, de valor correspondente ao 
resultante do rateio do montante total em dívida por 24, liquidadas juntamente com a renda 
do mês em causa ou até ao oitavo dia do calendário de cada mês, no caso de renda não 
mensal. 

Os arrendatários que pretendam beneficiar deste regime deverão comunicar essa intenção ao 
respetivo senhorio, através de carta registada com aviso de receção (enviada para a morada constante 
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do contrato de arrendamento ou da sua comunicação imediatamente anterior), até 20 dias após a 
entrada em vigor da Lei n.º 75-A/2020, de 30 de dezembro, retroagindo os seus efeitos a 1 de janeiro 
de 2021 se a comunicação tiver sido posterior a esta data. 

 

 

O artigo 8.º-B prevê igualmente uma medida de proteção dos interesses dos senhorios cujos 
arrendatários pretendam beneficiar deste regime e que consiste na possibilidade de requerem a 
concessão de um empréstimo, nos termos da linha de crédito com custos reduzidos prevista no artigo 
8.º n.º 5 da lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, por referência às rendas do ano de 2020 e 2021, vencidas e 
não liquidadas. 

 

 

Procede-se ainda ao aditamento do artigo 8.º-C à Lei 4-C/2020, o qual prevê o acesso dos 
arrendatários que, no ano de 2020, sofreram quebras de faturação acima de 25%, a apoios a fundo 
perdido nos seguintes termos: 

 Os arrendatários que sofreram uma quebra de faturação entre 25% e 40% poderão aceder a 
um apoio a fundo perdido de valor equivalente a 30% do valor da renda com o limite de 
1200 euros por mês; 

 Os arrendatários que sofreram uma quebra de faturação superior a 40% poderão aceder a 
um apoio a fundo perdido de valor equivalente a 50% do valor da renda com o limite de 
2000 euros por mês. 

 

 

Ficam expressamente excluídos da aplicação deste regime:  

 os estabelecimentos inseridos em conjuntos comerciais que beneficiem do regime previsto no n.º 
5 do artigo 168.º-A da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 27-
A/2020, de 24 de julho que prevê que “nos casos em que sejam aplicáveis formas específicas de 

contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, não são devidos 
quaisquer valores a título de rendas mínimas, até 31 de dezembro de 2020, sendo apenas devido aos 
proprietários dos centros comerciais o pagamento da componente variável da renda, calculada sobre as 
vendas realizadas pelo lojista, mantendo -se ainda a responsabilidade, da parte dos lojistas, pelo pagamento 
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de todas as despesas contratualmente acordadas, designadamente as referentes a despesas e encargos 

comuns”; e 

 os estabelecimentos inseridos em conjuntos comerciais que beneficiem, para o ano de 2021, de um 
regime de redução ou desconto na remuneração devida nos termos do contrato. 

Relativamente a este regime, é ainda de salientar a aprovação da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, que aditou um segundo artigo 8.º-B à Lei n.º 4-C/2020 (cuja sistematização deverá ser 
esclarecida nos próximos dias), o qual prevê uma redução da remuneração mensal fixa ou mínima 
devida pelos lojistas de estabelecimentos abertos ao público inseridos em centros comerciais, na 
proporção da redução da faturação mensal sofrida, até ao limite de 50% do valor daquela, quando tais 
estabelecimentos tenham uma quebra do volume de vendas mensal, face ao volume de vendas do mês 
homólogo do ano de 2019 ou, na sua falta, ao volume médio de vendas dos últimos seis meses 
antecedentes ao Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, ou de período 
inferior, se aplicável. 

O disposto no presente artigo vigorará apenas no primeiro trimestre de 2021 e poderá ser prorrogado 
por despacho do Governo, até 30 de junho de 2021, caso a situação excecional de prevenção, 
contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 
se prolongue para além do primeiro trimestre de 2021. 

 

As alterações ora aprovadas pela Lei n.º 4-C/2020, em conjunto com as alterações aprovadas pelo 
Decreto-lei n.º 106-A/2020, ambos de 30 de dezembro, alargam o âmbito de aplicação do regime 
aprovado para os arrendamentos habitacionais, tornando-o aplicável a arrendatários com: 

 uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar do arrendatário face 

aos rendimentos do mês de fevereiro de 2020 (agora incluído), do mês anterior, ou do 

período homólogo do ano anterior; e  

 (ii) a taxa de esforço do agregado familiar do arrendatário destinada ao pagamento da 

renda, seja ou se torne superior a 30% (quando a redação anterior, previa uma taxa de 
esforço de 35%). 

Foi ainda aprovada a obrigação, pelos arrendatários que usufruam de apoio financeiro por parte do 
IHRU, I.P., de remeter, trimestralmente, informação atualizada que comprove a quebra de 
rendimentos. 
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Nestas situações o senhorio só tem direito à resolução do contrato de arrendamento, por falta de 
pagamento das rendas vencidas se o arrendatário, tendo diferido o pagamento da renda nos meses de 
abril a junho de 2020, não efetue o seu pagamento, no prazo de 12 meses contados do termo desse 
período, em prestações mensais não inferiores a um duodécimo do montante total, pagas juntamente 
com a renda de cada mês. 

É ainda revogada a possibilidade de recurso ao apoio financeiro do IHRU, I.P. por parte dos senhorios 
nos contratos de arrendamento habitacional. 

Finalmente, o legislador clarifica que a indemnização prevista no artigo 1041.º do Código Civil, por 
atraso no pagamento de rendas que se vençam nos meses em que é possível o respetivo diferimento, 
não é exigível sempre que se verifique o disposto nos artigos 4.º e 7.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 

 

Lisboa, 01 de fevereiro de 2021 

 

Ana Luísa Oliveira 
anaoliveira@pintoribeiro.pt 

 

www.pintoribeiro.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Alterada pelas Leis nos. 4-A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de abril, 14/2020, de 9 de maio, 16/2020, de 29 de maio, 
28/2020, de 28 de julho, 58-A/2020, de 30 de setembro e 75-A/2020 de 30 de dezembro. 

[2] Alterada pelas Leis nos. 17/2020, de 29 de maio, 45/2020 de 20 de agosto, 75-A/2020 e pelo Decreto-Lei n.º 106.º-
A/2020, ambos de 30 de dezembro. 

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. 


