
  

 

 

 

 

 

 

 

A revisão ao regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o Código Civil e procedendo à 
segunda alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, à terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 
157/2006, de 8 de agosto, e à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 158/2006, de 8 de agosto. 

1. Regime do Arrendamento Urbano - Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 31/2012, de 14 de 

agosto e pela Lei nº 79/2014, de 19 de Dezembro 

1.1. Regime transitório 

1.2. Processo de atualização de rendas habitacionais e não habitacionais 

2. Denúncia do contrato de arrendamento por motivo de obras ou demolição 

2.1. Alterações ao Código Civil (art. 1101º e 1103º) 

2.2. Decreto -Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 31/2012, de 14 de agosto e nº 79/2014, de 

19 de Dezembro 

3. Outras alterações ao Código Civil no âmbito do arrendamento urbano.  

4. Comunicações – arts. 9º, 10º, 11º e 12º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, com as alterações  introduzidas pela Lei n.º 31/2012, 

de 14 de agosto e pela Lei nº 79/2014, de 19 de Dezembro 

5. Balcão Nacional do Arrendamento – Procedimento Especial de despejo 

- Apresentação, forma e conteúdo do requerimento de despejo 

- Recusa do requerimento 

- Finalidade, conteúdo e efeito da notificação 

- Constituição de título para desocupação do locado 

- Oposição 

- Extinção do procedimento 

- Distribuição e termos posteriores 

- Audiência de julgamento e sentença 

- Desocupação do locado e pagamento das rendas em atraso 

- Autorização judicial para entrada imediata no domicílio 

- Diferimento da desocupação de imóvel arrendado para habitação 

- Termos do diferimento da desocupação 

- Impugnação do título para desocupação do locado 

- Recurso da decisão judicial para desocupação do locado 

- Uso indevido ou abusivo do procedimento 

6. Despejo 

- Ação de despejo 

- Título para pagamento de rendas, encargos ou despesas 

 

Temporização da Sessão 
10H00 – Credenciação 
10H15 – Início da Sessão 
11H30 – Coffee-break (15min) 
12H30 – Almoço (Livre) 
14H30 – Reinício da Sessão 
16H00 – Coffee-break (15 min) 
19H00 – Final dos trabalhos 


