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Poder-se-á dizer que, embora esta 
constatação, tal não 
tem impedido o seu desenvolvimento. 
Na actual conjunta, 
o arrefecimento da actividade no sector 
imobiliário 
explica-se mais pelo lado da crise 
económica 
internacional do que pelo arcaísmo ou 
omissão da 
legislação aplicável. 
Mas poderá o sector imobiliário crescer 
de forma sustentada 
sem a alteração da legislação sobre o 
arrendamento 
urbano e a definição de regras legais 
de acesso 
e de exercício da actividade de 
mediação e angariação 
imobiliária. 
Não. É um daqueles casos que o 
mercado, por si só, 
não resolve. 
O Decreto nº 43 525, de 7 de Março de 
1961, sobre 
Arrendamento de Prédios Urbanos no 
Ultramar, 
tornou-se quase “letra morta”. São 
muitos os exemplos 
em que as partes, baseando-se nos 
ditames do 
mercado, divergem da lei em vigor, 
ignorando o 
interesse público que o arrendamento 
urbano deve 
incorporar Na nova Lei de 
Arrendamento Urbano, o 
legislador não se limita a actualizar o 
enquadramento 
legislativo, através, designadamente, 
da introdução de 
normas que permitem um melhor 
equilíbrio entre a 
posição de senhorio e de inquilino. 
Estabelece regras 
que dão uma dimensão social ao 
mercado de arrendamento 
urbano e favorecem a segurança 
jurídica, 

mesmo quando as opções feitas 
seguem a linha do 
Decreto nº 43 525, de 7 de Março de 
1961, colidindo 
assim, com os interesses prevalentes 
do mercado. Para 
ilustrar esta última ideia, basta pegar 
em algumas 
matérias que são nucleares na 
discussão e na celebração 
de um contrato de arrendamento 
urbano. 
Na Lei de Arrendamento Urbano que 
se anuncia, a exigência 
de escritura pública para os 
arrendamentos  
tos a registo e para aqueles que se 
destinem ao comércio, 
à indústria e ao exercício de profissões 
liberais, mantém- 
-se. Ou seja, o legislador não cede à 
desformalização que 
o mercado dita. Continua a privilegiar o 
controlo de 
legalidade que os notários públicos 
devem garantir neste 
tipo de contratos, definindo os 
elementos e os documentos 
(título de propriedade horizontal. 
documento descritivo 
do estado do locado e do respectivo 
prédio, assim 
como a licença de utilização ou o seu 
pedido) que os 
mesmos devem referir ou conter. 
As fixações da renda em moeda 
estrangeira apenas nos 
casos em que as partes (ou uma delas) 
não são residente 
cambial e a manutenção do prazo de 
um mês 
como período máximo de antecipação 
do pagamento 
da renda. São outros dois exemplos em 
que a Lei de 
Arrendamento assume uma 
divergência com as regras 
do mercado mantendo a orientação 
que vem detrás. 
Noutros pontos. O legislador actualiza 
e inova, cortando 
amarras com o quadro legal vigente. 
Adapta aos 
tempos que correm as diversas formas 
de cessação do 



contrato de arrendamento 
nomeadamente nos contratos 
de arrendamento para habitação com 
duração limitada 
não deixando, contudo de exigir a 
intervenção judicial 
no despejo. Com carácter de inovação 
a Lei de 
Arrendamento cria por exemplo, 
diversos tipos de renda 
(livre, condicionada e apoiada), 
temperando, neste caso 
o princípio da liberdade de contratual 
das partes com 
preocupações sociais em matéria de 
aumentos de renda 
define mecanismos de deferimento da 
desocupação dos 
espaços locados por razões sociais 
imperiosas, e exclui 
do seu âmbito os contratos de 
instalação e uso de loja de 
estabelecimento em centro comercial. 
Com o propósito de preencher um 
vazio legal a proposta 
de Lei de Mediação que regulará 
também a actividade 
de angariação imobiliária visa criar 
ordem numa actividade 
desregulada que retém uma parte 
relevante da 
cadeia de valor do ciclo imobiliário. Na 
lei em discussão 
prevê-se que os mediadores 
imobiliários cumpram 
requisitos de exclusividade no exercício 
da actividade 
de capacidade profissional e financeira 
de idoneidade 
e de responsabilidade (reconhecendo-
se, por um lado, 
ao Instituto Nacional de Habitação 
poderes de fiscalização 
e exigindo-se. Por outro, a celebração 
de seguros 
de responsabilidade civil profissional) 
Ou seja retira-se 
a actividade de mediação e angariação 
imobiliária do 
vácuo preenchendo-se o espaço vazio 
com um conjunto 
de normas que visam a protecção do 
interesse do consumidor 
e do Estado. 

Estas duas intervenções legislativas 
que se avizinham 
anunciam assim, ventos de mudança. 
Num caso numa 
actividade socialmente relevante como 
é o arrendamento, 
reintroduzindo ordem onde há caos 
Noutro 
criando regras onde há vazio trocando 
o arbítrio por 
uma regulação aceitável. 


