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Nome da Cadeira 

 Somos um Estabelecimento de 
ensino superior universitário 
independente 

 Lançado em 1990 por um conjunto 
de empresas e associações ligadas 
ao setor imobiliário  

 Reconhecida pelo Ministério da 
Educação pela Portaria 889/90 de 22 
de Setembro 

 

 

 

 

 

 

Identidade 
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Nome da Cadeira 

A ESAI, dá-lhe uma contribuição 
única, os alicerces e as ferramentas 
operacionais para saber agarrar as 
oportunidades do setor Imobiliário em 
Portugal e no Mundo, além do contato 
diário com os melhores profissionais do 
setor. 
 

Licenciatura 

 Ensino Pós-Graduado 

 Formação Contínua 

 Tribunal Arbitral 

 CICCOI 
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Perspectiva Histórica 
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Perspectiva Histórica 
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Perspectiva Histórica 



9 

A ESAI, promoveu um CURSO DE FORMAÇÃO em “ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO DE CONDOMÍNIOS” 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Com uma carga horária de 90 horas pretendia ser para a àrea o 
equivalente do “Curso de Especialização Em Avaliações 
Imobiliárias” para os Avaliadores Certificados pela CMVM 

Perspectiva Histórica 

Módulos  Carga 
horária 

Os Direitos e Deveres dos Condóminos 15 
Gestão Económica e Financeira do condomínio 7,5 
Os Seguros no Condomínio 7,5 
Casos Especiais da Gestão de Condomínios 7,5 
Mediação de Conflitos 15 
Resolução de conflitos: a perspectiva jurídica 7,5 
O Desempenho do Edifício no Condomínio 22,5 
Estudos de casos  7,5 
Avaliação de conhecimentos (exame) 2 
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Com o fim da perspectiva da regulação da actividade, o curso 

”encolheu” e neste momento apenas possui 24 horas 

 

Isto contrasta com o aumento da complexidade da actividade 

 Envolvente Jurídica 

 Envolvente Técnica 

 Envolvente Relacional 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Histórica 
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Tacto 

Autoconfiança 

Diplomacia 

Savoir-Faire 

Capacidade de decisão 

 
 

 

Conhecimentos Jurídicos 

Conhecimentos Técnicos 

Capacidade Relacional 
 

 

 

 

 

 

Perspectiva Histórica 
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A perspectiva da nova regulação da actividade que, face à directiva 

SERVIÇOS, eliminará as barreiras à entrada e permanência na actividade 

não dá perspectivas animadoras para: 

 O reconhecimento da profissão – em Portugal apenas se 

valorizam as profissões fortemente regulamentadas, daí o crescente 

número de Ordens Profissionais; 

 A formação dos Agentes – o conceito de “aprendizagem ao 

longo da vida” ainda não é uma prática interiorizada nos nossos 

profissionais 

 
 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Histórica 
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Multiplicidade de origens e níveis de formação dos agentes 

 

 

Multiplicidade dos objectos de trabalho 

 Dimensão 

 Complexidade das actividades aí desenvolvidas 

 Cliente final. 

 

Falta de hábito de formação 

 

Crise económica 
 

 

 

 

Entraves à Formação 
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• Aumento da eficiência - melhor utilização do equipamento e dos 

sistemas e uma melhor utilização das novas tecnologias; 

• Aumento da flexibilidade da força de trabalho; 

• Capacidades e conhecimentos actualizados; 

• Maior qualificação permite assumir maior responsabilidade; 

• Capacidade de atrair melhores profissionais; 

• Aumento da satisfação dos clientes; 

 

• Aumento das receitas da empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vantagens da Formação 
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Mas, as vantagens só serão atingidas se forem percepcionadas pelo 

Cliente: 

 

Na Entrada 

Em Continuidade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantagens da Formação 
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Na ausência de regulamentação do Estado, as associações profissionais 

devem promover a implementação de Standards de Certificação que 

possam ser usados por aqueles que nela investem e identificados pelos 

utilizadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantagens da Formação 
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Numa sociedade da informação, não chega fazer 

   

É necessário comunicar eficazmente as práticas da empresa 

relativamente à formação, para dela retirar todos os benefícios 

 

Aí, a formação deixará de ser vista como um custo, mas sim um 

investimento com duplo retorno 

Funcion al 

Comunicacional  

 
 

 

 

 

 

 

 

Vantagens da Formação 



Este é o momento certo 
para construir o futuro no 
Imobiliário. 
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Nome da Cadeira 

Vítor Reis (Diretor) 

+351 93 666 53 34 
vitorreis@esai.pt 
 
 
Morada: 
Praça Eduardo Mondlane, 7C 
1950-104 LISBOA 
Tel.:  21 836 70 10  
 Fax: 21 836 70 19 
www.esai.pt 
 
Coordenadas GPS:  
N: 38º44'37.23''  
W: 9º06'48.69'' 
 
 

Contatos  

http://www.esai.pt




 
 

OBRAS NO CONDOMÍNIO:  
 

VICISSITUDES ATÉ À FASE JUDICIAL  
  

Oradora:  
Ana Rita Rodrigues 
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LEGISLAÇÃO A CONSIDERAR:  
 
Código Civil;  

 
Decreto-Lei 268/94 de 25 de Outubro; 

 
Código Registo Predial;  

 
Regulamento Geral do Ruído (D.L. 9/2007 de 17.01 com as alterações 
introduzidas pelo D.L. 278/2007 de 01.08);  

 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (D.L. 555/99 de 16.11 
com as alterações introduzidas pelo D.L. 28/2010 de 02.09).  
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CONCEITOS A RETER: 
 

 Obras de Conservação Ordinária: Tipo de obras destinadas à 
reparação e limpeza geral de um prédio e suas dependências, que 
visam conferir as condições necessárias à atribuição da Licença de 
Utilização e consequente manutenção das condições existentes à 
data da sua emissão. 
 

 Obras de Conservação Extraordinária: Tipo de obras 
necessárias para a correcção ou resolução de situações ocasionadas 
por defeitos de construção do prédio, casos fortuitos ou de força 
maior;  
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 Obras de Beneficiação: Obras que não são de conservação 

ordinária ou extraordinária, podendo ser de inovação ou de 
modificação da linha arquitectónica, ou mesmo arranjo estético do 
edifício.  

 
Obras de Inovação: Obras que se caracterizam pela introdução de 

alterações na substância ou na forma das partes comuns de um 
edifício e introduzem modificações quanto à afectação ou destino da 
mesma. Visam essencialmente e em regra o interesse colectivo com a 
perspectiva de melhorar as partes comuns. 

 

24 



 
 

 Obras indispensáveis ou urgentes: Obras cuja concretização se 
impõe pela sua natureza e especificidade concreta ou seja, a sua não 
concretização põe em risco ou em perigo o direito de algum ou alguns 
condóminos, designadamente a saúde ou integridade física.  

 
 Nestas obras o dano a evitar com a reparação tem de ser premente 

ou eminente e a própria reparação não se coaduna com delongas 
temporais.  
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Tipo de Obras  Maiorias  
Conservação Ordinária  

 
Conservação Extraordinária  

 
 

Modificação da Linha 
arquitectónica ou arranjo 

estético    
 

Inovação   
 
 
 

Urgentes  
 

Maioria simples 
 

Maioria simples 
 
 

Maioria representativa de 2/3 do 
valor total do prédio 

 
 

Maioria dos condóminos + devendo 
essa representar 2/3 do valor total 

do prédio 
 

Não se aplica 



QUESTÕES PRÁTICAS :  
 
1) Quais as limitações ao exercício dos direitos dos Condóminos?  
 Artigo 1422º, nº 2 al. a) C. Civil 
 
2) Pode o Condómino realizar obras?  
a) Modificação da linha arquitectónica do edifício:  
 Requisitos:  
 a) prévia autorização da assembleia;  
 b) aprovação por maioria de 2/3 do valor total do  prédio;  
 c) Licença da Câmara Municipal 
b) Obras urgentes (artigo 1427º Código Civil).  
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QUESTÕES PRÁTICAS: 
 
3) Quem é responsável pela execução das obras no  Condomínio?  
 A administração das partes comuns do edifício compete à 
assembleia dos condóminos e a um administrador (cfr. Artigo 1430º, nº 1 
do Código Civil). 
 Apenas no caso das obras indispensáveis e urgentes poderá o 
Administrador de Condomínio avançar sem deliberação.  
 
4) Se um terraço de cobertura utilizado exclusivamente por um 
Condómino necessitar de obras, deverá ele suportar o custo dessas 
obras?  
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 A responsabilidade pelo custeio destas obras será em regra do 
condomínio, excepto se a sua necessidade decorrer de uma 
utilização indevida do condómino. 

 
5) O condómino é obrigado a suportar o pagamento de todas as 

obras aprovadas em Assembleia?  
 No caso das obras de inovação, pode haver recusa no pagamento 

desde que a mesma seja judicialmente declarada como sendo fundada 
(artigo 1426º C. Civil). 

 Existe o entendimento que esta recusa será sempre fundada, desde 
que a mesma assuma uma natureza voluptuária ou desproporcional à 
importância do edifício. 
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6) Como reagir em caso de defeitos nas partes comuns?  
 
 Inicio do prazo: Com a entrega das partes comuns (transmissão 

formal do construtor/vendedor para a assembleia de condóminos a 
administração)  

OU   
 Quando os condóminos elegem uma primeira administração para esse 

efeito. 
 
 6.1) Condomínio como consumidor: Regime das garantias 
legais e voluntárias -Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril, republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 84/2008 de 21 de Maio). 
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 Condomínio tem direito a que seja reposta a conformidade do bem, 
sem quaisquer encargos adicionais, por meio de reparação ou 
substituição.  

 
 O Condomínio, poderá exercer os direitos previstos nos parágrafos 

anteriores quando a falta de conformidade se manifestar dentro de um 
prazo de 5 (cinco) anos a contar da entrega das partes comuns.  

 O condomínio deve no prazo de 1 ano, após o conhecimento 
denuncia-lo, sob pena de caducarem os direitos;  

 Os direitos caducam igualmente decorrido o prazo de 3 anos 
desde a denúncia, sem que tenha exercido um dos direitos que lhe 
são atribuídos 
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 Prazos suspendem-se durante o período de tempo em que o 
consumidor se achar privado do uso dos bens com o objectivo de 
realização das operações de reparação ou substituição, bem como 
durante o período que durar a tentativa de resolução extrajudicial do 
conflito de consumo que opõe o condomínio ao vendedor. 

 
 6.2) Aplicação regime Código Civil: Este regime  estabelece prazos de 

acção mais diminutos;  
 Prazo de 1 ano para a denúncia do defeito desde a data do seu 

conhecimento, desde que dentro dos 5 anos após a entrega da coisa;  
 Prazo de 1 ano após a denúncia para intentar a competente acção;  
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7) Existem limitações relativamente à realização de obras nas partes 
comuns?  
 As obras de recuperação, remodelação ou conservação realizadas no 

interior de edifícios que constituam fonte de ruído apenas podem ser 
realizadas em dias úteis, entre as 8 e as 20 horas, não se 
encontrando sujeitas à emissão de licença especial de ruído (artigo 
16º D.L 9/2007).  

 Os trabalhos ou obras em espaços públicos ou no interior de edifícios 
que devam ser executados com carácter de urgência para evitar ou 
reduzir o perigo de produção de danos para pessoas ou bens não 
estão sujeitas a estas limitações.  
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Em Conclusão: 
  
  A fim de evitar a via judicial, deve o condomínio por via de 

Assembleia, ou o próprio Condómino isoladamente acautelar 
procedimentos prévios: 

  
 Viabilidade técnica das obras;  
 Definir tipo de obra pretendida;  

 Acautelar a sua execução e conclusão; 
 
 

 







NOVO REGIME JURÍDICO DA ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 
Proposta de Lei apresentada pelo InCI 

Abril 2013 
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Plano da apresentação 

1. Contexto da apresentação da proposta de Lei 

2. Âmbito de aplicação 

3. Licenciamento 

4.Procedimento e tramitação do pedido 

5.Condições de exercício da atividade 

6. Prestadores estabelecidos noutros Estados do Espaço Económico Europeu 

7. Fiscalização e sanções 

8. Conclusão 
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Porquê um novo regime? 

Contexto da apresentação da proposta de Lei 

 

Número crescente de empresas a operar no mercado 

Relevância da atividade na reabilitação e na conservação dos edifícios  

 Elevado grau de tecnicidade de algumas das matérias   

Necessidade de regulação do mercado  



Assim, o InCI, entre outras funções, concederá as licenças, promoverá os 
registos das empresas estrangeiras, fiscalizará o cumprimento dos deveres, 
fará a instrução de processos contraordenacionais e aplicará coimas 

40 

A proposta consagra o Instituto da Construção e do Imobiliário, IP como 
entidade reguladora nacional, incumbindo-lhe: 
 

• Regular 

• Supervisionar 

• Fiscalizar 
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Âmbito de aplicação 

 

 

 
 

Objeto: regular o acesso e o 
exercício da atividade de 
administração de condomínios 
por empresas especificamente 
contratadas para esse fim  

Exclusão: Administração de 
condomínios pelos próprios 
condóminos não remunerada 
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Diretiva Serviços - Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de Dezembro, relativa aos serviços no mercado interno 

 
Transposta pelo DL 92/2010, de 26.07: estabelece os princípios e as 
regras para simplificar o livre acesso e exercício das atividades de 
serviços realizadas em território nacional 

Âmbito de aplicação 
Diretiva Serviços 

 

 

Estabelece os princípios da liberdade de estabelecimento e da livre prestação de serviços, 
determinando em particular que os prestadores de serviços estabelecidos noutro Estado membro 
podem livremente exercer a sua atividade e prestar os seus serviços no território nacional, sem 
necessidade de qualquer permissão administrativa ou mera comunicação prévia, exceto nos casos em 
que a lei preveja tal permissão administrativa e que a adoção se encontre justificada, de forma 
proporcional, por uma imperiosa razão de interesse público 

A proposta conforma-se com a Diretiva Serviços  
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Licenciamento 

Relativamente às empresas estabelecidas em território nacional a lei sujeita o exercício da 
atividade  à prévia obtenção de autorização administrativa, a conceder, pelo InCI, 
mediante a concessão de licença. 
 
É exigido o preenchimento de 2 requisitos: 
 

• Idoneidade 
•Subscrição de Seguro de responsabilidade civil. 
 

O licenciamento encontra-se, ainda, sujeito ao pagamento de uma taxa. 
 
A licença não tem prazo de validade, é ilimitada, embora o cumprimento dos requisitos 
por parte das empresas seja verificável a todo o tempo, pelo que a falta de 
preenchimento dos mesmos implicará a declaração de caducidade da licença 
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Encontra-se prevista a desmaterialização dos pedidos de licenciamento, bem como o 
deferimento tácito dos mesmos, se o InCI não se pronunciar no prazo legalmente 
estabelecido. 
 
O pagamento da taxa e de eventuais coimas em dívida e a apresentação de comprovativo 
de subscrição do seguro constituem condições de eficácia do deferimento do pedido. 
 
 

Procedimento e tramitação do pedido 
 



45 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica-se a obrigatoriedade de celebração de contrato entre a 
empresa de administração de condomínios e os clientes 
 

 

Condições de exercício da atividade 
Contrato de administração de condomínios 
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Condições de exercício da atividade 
Incompatibilidades e proibições 

 

A proposta de Lei determina a incompatibilidade entre o exercício da atividade 
e o exercício das funções de promotor ou de construtor relativamente aos 
mesmos edifícios. 
 
Há também alguns atos expressamente proibidos às empresas de 
administração de condomínios, tais como incluir na sua remuneração o valor 
de serviços contratados a terceiros ou subcontratar serviços que lhe tenham 
sido  diretamente contratados. 
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Condições de exercício da atividade 
Deveres 

 Deveres de identificação; 
 
 Deveres específicos; 
 
 Deveres relativos à gestão financeira do condomínio; 

 
 Deveres de orçamentação e prestação de contas; 

 
 Deveres de conservação dos edifícios; 

 
 Deveres em caso de cessação do contrato. 
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Prestadores estabelecidos noutros Estados do EEE 
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Fiscalização  e sanções 

 



 
 

A proposta apresentada contribuirá para alcançar a desejada regulação do mercado, uma 
vez que o diploma é simples, não estabelece requisitos muito exigentes, permitindo um 
fácil alinhamento dos operadores já existentes, desde que cumpram as regras básicas. 

 
 

Encontra-se previsto um período transitório de 3 meses após a entrada em vigor do 
diploma para as empresas apresentem o pedido de licenciamento ao abrigo do novo 

regime 
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Conclusão 



DECEMBER 2011         DAR FORMA AO FUTURO  26 

DAR FORMA AO FUTURO  
www.inci.pt 

SEDE 
Av. Júlio Dinis,11, 1069 – 010 Lisboa 

Telefone: 217 946 700  
Fax: 217 946 799 

Linha Azul: 707 201 020 

 

Obrigada 
helena.fragoso@inci.pt 
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ASSEMBLEIAS DE CONDOMÍNIOS 
Clélia Brás - Advogada 



CONVOCATÓRIA DAS ASSEMBLEIAS DE 
CONDOMÍNIOS 

 
1. LEGITIMIDADE  ( ART. 1431 nº 2 do Código Civil ) 

A Assembleia de Condóminos, quer ordinária ou extraordinária, é 
convocada pelo Administrador do condomínio, ou pelos 
Condóminos desde que estes representem  25% do capital investido 

 
1.1.( Assembleias Universais e deliberações por escrito ) 
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A Assembleia de Condomínios é convocada por meio de carta 
registada, ou aviso convocatório acompanhada de recibo de 
receção, e enviada aos condóminos com dez dias de antecedência 
sobre a realização da mesma, art. 1432 nº 1 CC. 

3. CONTEUDO ( ART. 1432 do Código Civil ) 

A Convocatória deve indicar o dia, a hora e o local da realização da 
Assembleia de Condomínios e ainda a Ordem de trabalhos da 
reunião, bem como conter a informação necessária sobre as 
deliberações a tomar e ainda o quórum deliberativo necessário para 
a aprovação das referidas deliberações, quando estas tenham que 
ser aprovadas por unanimidade de votos,  art. 1432 nº 2 do CC. 
 
3.1. Segunda Convocatória no mesmo local trinta minutos depois  
art. 1432 nº 4 do CC 
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2.FORMA (ART. 1432 do Código Civil) 



3.2.ADITAMENTO DE NOVOS PONTOS À ORDEM DE TRABALHOS 

Por parte do Administrador, como por parte dos Condóminos que 

representem 25% do capital investido, em conformidade com 

os formalismos exigidos para a expedição da Convocatória.  

 

3.3 (A aprovação de deliberações sobre assuntos que não estejam 

incluídos na ordem de trabalhos, só é possível, se na Assembleia 

estiverem presentes todos os condóminos ) 
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ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DAS 
ASSEMBLEIAS GERAIS DE CONDÓMINOS  

1.  A documentação necessária à discussão das deliberações 
deve ser previamente enviada aos Condóminos ( Dever de 
informação ) 
 

2. Quórum Constitutivo e Deliberativo  
 Na falta de disposição especial em sentido contrário, as 

del iberações são tomadas por maioria dos votos 
representativos do capital investido, art. 1432 nº 3 CC. 

 
2.1. Em segunda Convocatória  
 Pode a Assembleia  deliberar por maioria dos condóminos 

presentes , desde que estes representem, pelo menos, 1/4 do 
v a l o r  t o t a l  d o  p r é d i o ,  a r t .  1 4 3 2  n º  4  d o  C C . 
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2.2. Quando as  deliberações careçam de ser aprovadas por 
unanimidade dos votos podem ser aprovadas por 
unanimidade dos condóminos presentes desde que estes 
representem, pelo menos, 2/3 do capital investido, sob a 
condição de aprovação da deliberação pelos condóminos 
ausentes, nos termos do art. 1432 nº 5, 6, 7, 8 e 9 do CC. 

 

3. Condução das Assembleias Gerais de Condomínios  

 A condução da Assembleia geral fica a cargo do Presidente da 
Mesa da Assembleia que será escolhido pelos condóminos, e 
coadjuvado por um ou mais secretários. 
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ATA DA ASSEMBLEIA DE CONDÓMINOS, 
REDAÇÃO E COMUNICAÇÃO AOS 

CONDÓMINOS 
1.  A Ata da Assembleia de Condóminos é o registo escrito que 

traduz fielmente tudo o que se tenha passado na referida 
Assembleia, esclarecimentos, informações, votações etc., 
devendo ser acompanhada de todos os documentos de 
suporte. ( Lista de presenças, Procurações, Relatório e Contas, 
Orçamento, etc. ). 

 

2. As deliberações têm que ser comunicadas a todos os 
condóminos ausentes, por carta registada com aviso de 
receção, no prazo de 30 dias após a realização da Assembleia, 
art. 1432 nº 6 CC.  
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3. Os condóminos têm 90 dias após a receção da ata, para comunicar 

por escrito à assembleia de condóminos ou seu consentimento ou 

discordância, art. 1432 nº 7 do CC. 

 

4. O silencio dos Condóminos deverá ser considerado como aprovação 

das deliberações tomadas em sede da referida Assembleia, art 1432 

nº 8 do CC. 

 

5. Todos os condóminos não residentes deverão comunicar, por 

escrito, ao administrador o seu domicilio ou dos eu representante, 

art. 1432, nº 9 CC. 
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3. Os condóminos têm 90 dias após a receção da ata, para 
comunicar por escrito à assembleia de condóminos ou seu 
consentimento ou discordância, art. 1432 nº 7 do CC. 

 

4. O silencio dos Condóminos deverá ser considerado como 
aprovação das deliberações tomadas em sede da referida 
Assembleia, art 1432 nº 8 do CC. 

 

5. Todos os condóminos não residentes deverão comunicar, por 
escrito, ao administrador o seu domicilio ou dos eu 
representante, art. 1432, nº 9 CC. 
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Clélia Brás - Advogado 
Avenida António Augusto Aguiar, nº 150, 3º Esq. 
1050-022 Lisboa 
E-mail: cleliabras-19984L@adv.oa.pt 
E-mail: cleliasofiabras@yahoo.com  
T 21 315 50 56 
F 21 314 42 89 
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A ACTA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE CONDÓMINOS  
COMO TITULO EXECUTIVO 

QUESTÕES PRÁTICAS 
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 Entre outros, podem servir de base à execução, “Os documentos a 
que, por disposição especial, seja atribuída força executiva”  

 Artigo 46.º n.º1, al. d) do CPC 

 Dívidas por encargos de condomínio  
 1 - A acta da reunião da assembleia de condóminos que tiver 

deliberado o montante das contribuições devidas ao condomínio 
ou quaisquer despesas necessárias à conservação e fruição das 
partes comuns e ao pagamento de serviços de interesse comum, 
que não devam ser suportadas pelo condomínio, constitui título 
executivo contra o proprietário que deixar de pagar, no prazo 
estabelecido, a sua quota-parte.  

 2 - O administrador deve instaurar ação judicial destinada a cobrar 
as quantias referidas no número anterior.  

     Artigo 6.º do DL 268/94 de 25 de Outubro  

1º Congresso Nacional de Condomínios  -  APEGAC - Debates & Discursos 
Fernando Cardoso                       www.cca-ae.pro 
Fórum Lisboa     6 de Abril de 2013 



 O Agente de execução que receba o processo deve analisá-lo e 
recusá-lo ou aceitá-lo. Caso o aceite deve remetê-lo 
eletronicamente ao Juiz para despacho liminar, nas execuções 
fundadas em acta da reunião da assembleia de condóminos, nos 
termos do DL n.º 268/94 de 25 de Outubro 

 Artigo 812.º-D al. c) do CPC 

  
 O Juiz, manda citar, (prazo 20 dias, para pagar ou opor-se à execução; 812.º-E, n.º 

5 do CPC) indefere liminarmente, indefere parcialmente ou convida a 
suprir as irregularidades do requerimento executivo e ainda a 
sanar a eventual falta de pressupostos, fixando nestes casos 
prazo. Não sendo o vicío suprido ou a falta corrigida no prazo 
marcado é indeferido o requerimento executivo. 

 Artigo 812.º-E do CPC 
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 Resultam deste envio diversas decisões. 
 Vejamos alguns extratos: 
 
 “…Donde, só é título executivo a acta da assembleia de 

condóminos que tiver deliberado o montante das 
contribuições, já não o sendo aquela que refira que se 
encontra em dívida determinada quantia, funcionando aquela 
como um pressuposto desta” 

   Extrato de decisão judicial de Outubro de 2012 
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 Notifique antes demais o exequente, para, em 10 dias, juntar 

aos autos certidão do registo predial relativa à fracção em 
causa nos autos” 

  Extrato de decisão judicial de Abril de 2012 

 

 “Notifique…. para juntar aos autos documento comprovativo 
da qualidade de condóminos dos executados e cópia 
certificada da ata relativa à assembleia onde foi aprovado o 
valor devido para o ano de 2010, a título de prestação de 
condomínio.” 

 Extrato de decisão de Dezembro de 2011 
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 “Antes de mais notifique…. para juntar aos autos todos os 
documentos anexos à acta de assembleia de condóminos….” 

 Extrato de decisão de março de 2012 
  

 “Sucede que, em relação ao montante de xxx,xx €, 
reclamados a titulo de procuradoria condigna e de xxx,xx €, 
reclamados a titulo de multas, inexiste qualquer menção nas 
actas dadas á execução, razão pela qual o exequente não 
dispõe de titulo para a sua cobrança nos presentes autos. 
Pelo exposto, indefiro parcial e liminarmente, no montante 
que excede o competente titulo executivo. 

 Custas pelo exequente, na proporção do decaimento.” 
  Extrato de decisão de maio de 2012 
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 Por estes exemplos se vê  da necessidade de absoluto rigor 

na elaboração da acta da reunião de condóminos no sentido 
de, entre outros elementos, ser claro “o montante das 
contribuições devidas ao condomínio ou quaisquer despesas 
necessárias à conservação e fruição das partes comuns e ao 
pagamento de serviços de interesse comum…” 
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 De uma reunião tem de ser lavrada uma acta em que se 

consigna a descrição fiel do seu funcionamento e as 
deliberações tomadas. O  Artigo 37º do Código Comercial, 
como norma genérica consigna que, a acta tem que indicar a 
data, o local, hora de inicio e fim da reunião, os nomes dos 
presentes, os votos emitidos, a convocatória que lhe deu 
origem, a pessoa que preside, as deliberações tomadas e de 
forma resumida tudo o que de relevante se passou.  

 Do DL 268/94 de 25 de Outubro, no já citado artigo 6.º n.º1, 
resulta a necessidade um especial cuidado e rigor na 
redação da acta da assembleia de condóminos. 
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 Elementos essenciais da ata da assembleia de condóminos 
 Numeração, data, local, hora de inicio e fim, identificação 

correcta da designação do condomínio, coincidente com o 
numero equiparável a pessoa coletiva, indicação deste 
número, localização do prédio, descrição do prédio na 
competente conservatória de registo predial, forma como foi 
convocada a assembleia, transcrição da ordem de trabalhos, 
(a qual se sugere, inclua um ponto de análise e votação da 
abertura e atualização de valores de processos judiciais por 
dividas ao condomínio), lista de condóminos presentes e 
ausentes e respetivos votos no valor total do prédio, 
procurações caso existam, as deliberações tomadas, 
votações, (atenção ao quórum exigido), encerramento e 
assinaturas dos presentes. 
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Exemplos de deliberações sobre  dividas ao condomínio 

  
 Tendo em consideração o agravamento das situações de 

dívida por parte de alguns condóminos, o valor dos 
processos judiciais já entrados no tribunal, devem ser 
atualizados montantes, que incluam já o novo saldo devedor 
reportado á data de 31 de Dezembro de 2xxx, conforme 
mapas demonstrativos anexos à presente acta e que aqui se 
dão como reproduzidos: 

 Proc 111YYYY Nome condómino, valor xxxx,xx € - data 
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 De igual modo devido ao aumento de novas situações de 

divida, conforme mapas demonstrativos, anexos á presente 
acta, que aqui se dão como reproduzidos, reportados á data 
de 31 de Dezembro de 2xxx, propõe-se à assembleia de 
condóminos que delibere a instauração de novos processos 
executivos aos seguintes condóminos: 

 Nome do condómino -  indicação do valor em divida - data   
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 Concluindo 
 O titulo executivo tem que oferecer um mínimo de garantias 

quanto à existência do direito de crédito que se pretende  
satisfazer coercivamente.  

 
 O regulamento do condomínio  e a acta da assembleia de 

condóminos não constituem titulo executivo bastante se, não 
obstante o regulamento  estabelecer os valores a pagar 
pelos condóminos, da acta não constar ter sido deliberada a 
existência  da divida do executado e o respectivo montante. 
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 A acta de uma assembleia de condóminos em que se 
reconhece que determinado condómino não pagou 
quotização em atraso não constitui, só por si, titulo executivo, 
pois apenas se destina a invocar a causa de pedir da 
execução. 

 
 Assim só é  exequível a acta em que se fixa  a quota parte 

de cada condómino  para as despesas comuns,  bem como o 
prazo de pagamento, como igualmente o será  a que fixe as 
despesas necessárias para conservação e fruição das partes 
comuns ou para serviços de interesse comum e seu prazo de 
pagamento. 
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 Contudo, não é necessário instaurar uma execução sempre que 
se delibera que, o mesmo condómino não pagou quotizações 
adicionais baseadas na mesma acta em que se fixou  a quota 
parte de cada condómino  para as despesas comuns. Basta 
uma deliberação a comunicar esse incumprimento ao processo 
para liquidação pelo Agente de Execução. 

 Desde que haja um conhecimento e um cumprimento rigoroso 
da lei a utilização das actas de condomínio como título 
executivo, são uma forma célere e eficaz de conseguir chegar à 
penhora de bens do condómino. Um Agente de Execução de 
qualidade saberá de imediato ajudar os condomínios na fase 
inicial do processo evitando muita demora desnecessária, pelo 
que a sua escolha é, também, essencial.  

 Muito obrigado a todos 
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Roubos e Furtos em Residência 

DISTRITO 2011 2012 Difª.
AVEIRO 13 35 +22
BEJA 7 9 +2
BRAGA 20 45 +25
BRAGANÇA 1 3 +2
CASTELO BRANCO 3 6 +3
COIMBRA 6 10 +4
ÉVORA 3 8 +5
FARO 40 47 +7
GUARDA 3 6 +3
LEIRIA 15 40 +25
LISBOA 36 36 0
PORTALEGRE 1 7 +6
PORTO 25 49 +24
SANTARÉM 46 31 -15
SETUBAL 39 49 +10
VIANA DO CASTELO 4 5 +1
VILA REAL 3 8 +5
VISEU 2 11 +9

TOTAL 267 405 +138

Roubos em Residências por Distrito 

FONTE: GNR 
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Roubos e Furtos em Residência 
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Protocolo entre GNR e APEGAC 

Assinado em 07 de março de 2013 
  Objetivos 
  Prevenir a criminalidade e/ou mitigar os seus efeitos 
  Aumentar o sentimento de segurança das pessoas 

 
  Operacionalização 
 GNR ministra formação sócios e colaboradores 

APEGAC, sobre medidas preventivas e de proteção 
contra Roubos e Furtos em Residência 

 APEGAC replica a formação ou informa os 
Condóminos 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

• PORTA DE ENTRADA 
 

• PORTA DA GARAGEM 
 

• JANELAS E VARANDAS 
BAIXAS 

LOCAIS DE FÁCIL ACESSO OU ACESSO COMUM 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

Ter uma boa política de segurança comum: 
 
• Esperar sempre o fecho das portas de acesso 

(Entrada Principal e Garagem); 
 

• Bloquear o acesso das garagens aos andares 
através de sistemas de segurança (Chaves, 
Códigos de Acesso) 
 

• Não abrir a porta a estranhos ao condomínio 
(publicidade) 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

No prédio, devem ser instalados 
sistemas de segurança nos seus 
pontos sensíveis, como a porta de 
entrada e os portões das garagens, 
não esquecendo ainda o “olho 
mágico” nas portas, com amplitude 
de 180 graus 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

• Espere o 
encerramento da 
porta da rua 
 

• Tranque o veículo 
 

• Não deixe objetos ou 
embrulhos no seu 
interior e à vista 

Quando estacionar o carro na garagem: 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

Todas as entradas do 
edifício, a principal, de 
serviço e garagem, 
devem estar bem 
iluminadas, o mesmo 
devendo acontecer com 
os patamares e 
corredores dos andares 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

Caixas de correio 
cheias indiciam ausência 
  Peça a alguém da sua 

confiança que retire a 
correspondência  e/ou 
publicidade, em caso 
de ausência prolongada 



17 

SEGURANÇA EM PRÉDIOS SOBRE O REGIME DA PROPRIEDADE HORIZONTAL 
 

Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

Sinalética pouco 
comum junto da 
entrada ou na 
caixa de correio 
pode indiciar 
código para 
prática de roubos 
ou furtos 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

A seleção e admissão do 
pessoal de limpeza do 
condomínio deve ser rigorosa e, 
se possível, com consulta prévia 
a referências 

Não se refira publicamente 
a pormenores da vida dos 
condóminos como horários, 
rotinas, carros, etc 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

Quando não existe porteiro, 
ninguém deve abrir a porta caso 
não tenha a certeza ou não 
conheça quem pretende entrar  

É aconselhável que o prédio 
tenha instalado o interfone 
com vídeo 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

O porteiro deve ser o fiel 
depositário das chaves de todas 
as portas de acesso, incluindo as 
da ‘casa’ do lixo e das garagens 
 
Não deve, sob qualquer pretexto, 
confiá-las a mais ninguém 

Chaves e duplicados devem ser 
guardados em local absolutamente 
seguro 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

Se notar a presença de 
pessoas estranhas nas 
redondezas do condomínio, 
tente confirmar as suas 
suspeitas e, em caso de 
dúvida, informe a GNR 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 

VERÃO SEGURO - CHAVE DIRETA  
 
• Entre 01 de Julho e 15 de Setembro 
 
• Patrulhamento preventivo junto das 

residências sinalizadas 
 
• Preencher formulário online 

(https://veraoseguro.mai.gov.pt/) ou junto 
do Posto da área de residência 
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Medidas Segurança Preventiva (Condomínio) 
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