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• LEI 30/2012, DE 14 DE AGOSTO 

 

• LEI 31/2012, DE 14 DE AGOSTO 

 

• RECTIFICAÇÃO 59-B/2012, DE 12 DE 
OUTUBRO 

• DECRETO-LEI 266-C/2012, DE 31 DE 
DEZEMBRO (RABC) 
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Actualização extraordinária das 
rendas 
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Processo de negociação das rendas 
contratos habitacionais 

Contratos celebrados antes do RAU 

15.11.1990  

O regime de rendas, bem 
como o regime de transição 
para o NRAU, é efectuado nos 
termos dos artigos 30.º a 37.º 
da Nova Lei. 

 

 

 
 

Contratos celebrados depois do RAU 
15.11.1990 
  

As rendas apenas podem ser 
actualizadas nos termos do 
disposto no artigo 24.º da lei 
6/2006, mediante a aplicação 
do coeficiente de actualização, 
apurado pelo INE e publicado 
anualmente em DR, até 30 de 
Outubro de cada ano. Este ano 
o coeficiente foi de 1,0336. 
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Mecanismo de negociação das rendas 
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Senhorio 

• Iniciativa do senhorio  (se o senhorio nada fizer não há 
actualização da renda) 

 
Senhorio envia carta ao arrendatário 
É OBRIGATÓRIO: 
• Indicar o novo valor da renda proposto; 
• Indicar o tipo de contrato proposto; 
• Indicar a duração do contrato proposto; 
• Indicar o valor do locado, avaliado nos termos do CIMI, 

constante da caderneta predial urbana; 
• Juntar a cópia da caderneta predial urbana. 
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     Ex.ma Senhora 
     Maria … 

 Rua … 
 Encarnação 1200-000 Lisboa 
 
 

Carta Registada com AR. 
Lisboa, 19 de Novembro de 2012 
 
Assunto: Arrendamento do locado sito na Rua ….  
 
Ex.ma Senhora  
Manuel …, senhorio da fracção autónoma designada pela letra C, que corresponde ao primeiro andar esquerdo, para 
habitação, do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, sito na Rua …., na freguesia da Encarnação, da qual 
V. E.xa é arrendatária, venho, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 31/2012, de 14 de Agosto (DR, 1.ª série, n.º 
157, 14 de Agosto de 2012), e ao abrigo do disposto no artigo 30.º da Lei 6/2006, de 27 de Fevereiro, na redacção dada 
pela Lei 31/2012, de 14 de Agosto, comunicar o seguinte: 
a) O valor mensal da renda passará a ser de € 300,00 (trezentos euros), devendo a mesma ser paga no primeiro dia útil 
do mês anterior àquele a que disser respeito, por depósito bancário na conta da Caixa Geral de Depósitos, cujos dados 
são já do seu conhecimento. 
b) As partes manterão entre si um contrato de arrendamento para fins habitacionais com prazo certo. 
c) Considerando-se o contrato de arrendamento celebrado pelo período de cinco anos. 
d) O valor do locado, avaliado nos termos dos artigos 38.º e seguintes do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
é de € 45.960,00 (quarenta e cinco mil novecentos e sessenta euros), conforme atesta Caderneta Predial Urbana que 
segue em anexo. 
Sem outro assunto de momento, 
Os meus melhores cumprimentos, 
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Arrendatário 

Arrendatário tem 30 dias para responder à carta do 
senhorio. 
Estes 30 dias contam-se a partir do dia seguinte à 
data da assinatura do AR. Contam-se corridos (e 
não em dias úteis). Se houver vários arrendatários 
conta-se o prazo a partir do último AR assinado.  

 
Se não responder aceita tudo o que o senhorio 
propôs e as novas condições passam a ser exigíveis 
no 1.º dia do 2.º mês seguinte ao termo do prazo 
dos 30 dias). 
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• O arrendatário, na sua resposta, pode: 

 

a) Aceitar; 

b) Contrapor nova renda, tipo e duração do 
contrato (se se opuser mas não contrapuser 
novo valor de renda, presume-se que contra-
propõe com o valor actual de renda); 

c) Invoca circunstância de carência económica; 

d) Invoca idade superior a 65 anos ou 
incapacidade superior a 60%; 

e) Denuncia o contrato. 
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Resultado 

Se aceitar:  

 

A renda é actualizada. 

Contrato com prazo certo de 5 anos (salvo acordo 
quanto a outro tipo/duração). 
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Resultado 

Se contrapuser com nova renda, tipo e duração: 

 

Senhorio (que tem 30 dias para responder) aceita. 
Renda é actualizada; contrato com prazo certo de 5 anos 
(salvo acordo quanto a outro tipo/duração). 

 

Senhorio não aceita. Senhorio pode: 
 A) Denunciar o contrato, com pagamento de indemnização 
 equivalente a 5  anos de renda (valor médio das duas 
propostas); 

 B) Actualizar renda de acordo com o valor da habitação (1/15 do 
 valor  patrimonial); contrato com prazo certo de 5 anos. 
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Resultado 

Se invocar situação de carência económica: 

 

O que é considerada situação de carência económica? 

Rendimento anual bruto corrigido (RABC) do seu agregado familiar inferior a 
cinco retribuições mínimas nacionais anuais (RMNA) – €485,00 X 14 = €6.790 
X 5 = € 33.950,00.  

 

Como saber qual o RABC do meu agregado familiar? 

O serviço de finanças da zona da residência emitirá uma declaração 
certificando o valor do RABC do agregado familiar. 
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Resultado 

Se invocar situação de carência económica: 

 
Período transitório de 5 anos em que a actualização da renda está limitada, 
de acordo com uma taxa de esforço referente ao rendimento do agregado 
familiar, com tecto de 1/15 do valor da habitação: 
-Rendimento do agregado inferior a €500 – 10% 
-Rendimento inferior a €1500 – 17% 
-Rendimento igual ou superior a €1500 – 25% 
 
Após 5 anos, pode ser promovida a transição para o NRAU (na falta de acordo 
considera-se celebrado por 2 anos) e a renda pode ser actualizada a valores 
de mercado, competindo à Segurança Social encontrar resposta para a 
situação de carência, se se mantiver. 
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Resultado 
Se invocar idade superior a 65 anos ou grau de incapacidade superior a 60%: 
 

Tem que provar o que invoca juntando à carta fotocópia do seu BI ou Cartão do Cidadão ou documento oficial 
que atesta a incapacidade. 
 
Aplicação das regras da negociação, salvo se houver situação de carência económica. 
 
Se o arrendatário aceitar o valor da renda proposto pelo senhorio a nova renda é devida no 1.º dia do 2.º mês 
seguinte ao da recepção pelo senhorio da resposta. 
 
A falta de resposta do senhorio vale como aceitação da renda proposta pelo arrendatário. 
 
Se o senhorio aceitar o valor da renda proposto pelo arrendatário, a nova renda é devida no 1.º dia do 2.º mês 
seguinte ao da recepção pelo senhorio da resposta ou do termo do prazo para esta, consoante os casos. 
 
Se o senhorio não aceitar o valor da renda proposto pelo arrendatário, o contrato mantém-se em vigor sem 
alteração do regime que lhe é aplicável, sendo o valor da renda apurado nos seguintes termos: 

  
o valor actualizado da renda tem como limite máximo o valor anual correspondente a 1/15 do valor actualizado 
do locado; 
O arrendatário pode também invocar que o seu RABC é inferior a 5 RMNA. O valor da renda é apurado nos 
termos do slide anterior. 
 
Em qualquer caso, não há alteração do tipo ou cessação do contrato sem acordo do inquilino. 
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Resultado 

Se denunciar o contrato: 

 

Inquilino tem 3 meses para desocupar a 
habitação. 

Não há actualização da renda. 
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Exemplos de carta do arrendatário 
 

1. Idade superior a 65 anos  
 

2. RABC inferior 5 RMNA 
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Maria … 
Rua … 
1885-036 Moscavide 
  
       Ex.mo Senhor 
       Manuel… 
       Rua … 
       Parque dos Príncipes 1600-608 Lisboa 
  
Carta Registada com A/R 
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2013 
  
Assunto: V/ carta datada de 25/01/2013 – “Comunicação de actualização da renda” 
  
Ex.mo Senhor 
Acuso a recepção da sua missiva datada de 25.01.2013, recebida por mim no dia 01.02.2013, na qual V. E.xa propõe um novo valor de renda mensal para o 
locado sito na … (no valor de € 140,00) e bem assim a transição do contrato de arrendamento para o Novo Regime do Arrendamento Urbano. 
  
1.  Idade superior a 65 anos 
Como se verifica pela cópia que anexo do meu Bilhete de Identidade, nasci em …, tendo, assim, uma idade superior a 65 anos.  
Nos termos do n.º 1, do artigo 36.º, do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), na redacção dada pela Lei n.º 31/2012 de 14 de Agosto e Retificação 
n.º 59-A/2012, de 12 de Outubro, fica V. E.xa devidamente notificado que não dou o meu acordo à submissão do contrato de arrendamento ao NRAU, pelo 
que o mesmo não lhe ficará submetido. 
Assim, nos termos da supra citada norma, o contrato não passará a ter a duração de 5 anos (mas continuará sem termo certo), nem estará submetido ao 
NRAU, mantendo-se em vigor sem alteração do regime que lhe é aplicável relativamente ao tipo e duração do mesmo. 
  
2.  Actualização da renda  
  
No dia 05/02/2013 requeri junto do Serviço de Finanças competente o apuramento e certificação do valor do RABC do meu agregado familiar, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 36.º, n.º 7 do NRAU (Lei 31/2012, de 14 de Agosto e Retificação n.º 59-A/2012, de 12 de Outubro), conforme 
declaração que anexo. 
Como tem sido afirmado pelos serviços de finanças e amplamente noticiado na comunicação social, o apuramento do RABC relativo ao ano de 2012 apenas 
poderá ser feito em meados de 2013 (no momento da entrega da declaração de rendimentos). 
Assim, aguardo que me seja contabilizado o valor do RABC, altura em que entrarei em contacto com V. E.xa, comunicando o meu RABC. 
Assim, oponho-me à actualização do valor da renda para € 140,00 (cento e quarenta euros), devendo aquele valor ser fixado de acordo com o meu RABC 
oportunamente apurado pelo Serviço de Finanças competente. 
Sem outro assunto de momento, 
A Inquilina, 
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Francisco… 
Rua … 
 
  

Ex.mo Senhor 
Dr. … 
Rua … 
… 

  
Carta Registada com A/R 
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2013 
  
Assunto: V/ carta datada de 25/01/2013 – “Comunicação de actualização da renda” 
  
Ex.mo Senhor  
Acusamos a recepção da sua carta datada de 25.01.2013, recebida por nós no dia 31.01.2013, na qual V. E.xa propõe um novo valor de renda 
mensal para o locado sito na Rua … (no valor de € 130,00) e bem assim a transição do contrato de arrendamento para o Novo Regime do 
Arrendamento Urbano. 
Com efeito, não obstante os parágrafos seguintes (que são absolutamente condicionantes), pese embora o RABC do nosso agregado familiar seja 
inferior a 5 RMNA (conforme atestará declaração já solicitada junto do Serviço de Finanças competente), informamos que aceitamos, 
condicionalmente ao referido nos parágrafos seguintes, o novo valor de renda proposto por V. E.xa, comprometendo-nos a pagar a partir do 
próximo mês de Março a renda acordada no valor de € 130,00 (cento e trinta euros) – no pressuposto de existir acordo quanto ao infra exposto. 
Quanto ao novo prazo estipulado para o contrato de arrendamento manifestamos a nossa discordância quanto ao prazo de 5 anos, propondo 
que seja estipulado um prazo de 10 anos. 
Caso não haja concordância quanto ao prazo que propomos, desconsidere o primeiro parágrafo desta missiva, pois opomo-nos formalmente à 
passagem do contrato para o NRAU, na medida em que o nosso RABC é inferior a 5 RMNA, conforme atestará declaração emitida pelo Serviço de 
Finanças, já solicitada, conforme comprova declaração que anexamos, tudo nos termos do disposto no artigo 35.º da Lei 31/2012, de 14 de 
Agosto e Retificação n.º 59-A/2012, de 12 de Outubro. 
Neste último caso, teremos que aguardar pela certificação do nosso RABC, declaração que nos comprometemos a enviar para V. E.xa assim que a 
tenhamos em nossa posse. 
Sem outro assunto de momento, 
Os Inquilinos, 
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Obrigada pela vossa atenção 
Catarina Garcia de Matos 

Advogada 
Carlos Pinto de Abreu e Associados, Sociedade de 

Advogados, RL 
catarinagarciamatos@carlospintodeabreu.com 

 Tel. 217106160 
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