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O Projeto de Proposta de Lei n.º PL 64/XXIII/2023, de 03 de março de 2023, tam-
bém conhecido por Pacote “Mais Habitação” veio estabelecer um conjunto de 
medidas, com impacto, entre outras matérias, nos regimes vigentes do Arrenda-
mento Urbano e Alojamento Local 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito do Pacote de medidas “Mais 

Habitação”, o Governo deu a conhecer 

o Projeto de Proposta de Lei (“PPL”) 

onde constam medidas, concretas, 

que, entre outros assuntos, visam a al-

teração dos regimes do Alojamento 

Local (AL) e do Arrendamento Urbano. 

ALOJAMENTO LOCAL 

As principais propostas de alterações 

com impacto no regime do AL são as 

seguintes:  

• suspensão da emissão de novos 

registos de estabelecimento de 

AL, exceto em zonas para aloja-

mento rural;  

• suspensão de novos registos de 

AL até 31 de dezembro de 2030; 

• caducidade dos registos de AL 

emitidos à eventual data de en-

trada em vigor da nova lei a 31 de 

dezembro de 2030; 

• caso a atividade de AL seja exer-

cida numa fração autónoma de 

edifício ou parte de prédio urbano 

suscetível de utilização indepen-

dente, a assembleia de 

condóminos, por deliberação de 

mais de metade da permilagem 

do edifício, poder opor-se ao exer-

cício da atividade de alojamento 

local na referida fração;  

• atribuição de competências de 

fiscalização à ASAE, à câmara 

municipal e à junta de freguesia 

territorialmente competentes; 

• relativamente à duração do re-

gisto de estabelecimento de AL, a 

duração de 5 (cinco) anos, conta-

dos a partir da data da 

comunicação prévia com prazo 

prevista no artigo anterior, care-

cendo a renovação do registo de 

autorização expressa da câmara 

municipal territorialmente com-

petente. 

É, também, proposto um incentivo fis-

cal, consubstanciado numa isenção de 

IRS ou IRS, aos correspondentes rendi-

mentos prediais e aplicável aos 

proprietários que transfiram os seus 

imóveis do Alojamento Local para o Ar-

rendamento Habitacional. 

ARRENDAMENTO  

Relativamente ao regime do arrenda-

mento urbano, as medidas propostas 

visam, no essencial, o controlo das ren-

das a preços acessíveis. 

No que respeita aos contratos de arren-

damento anteriores a 1990, caso o 

arrendatário invoque e comprove que o 

rendimento anual bruto corrigido 
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(RABC) do seu agregado familiar é infe-

rior a cinco RMNA (retribuição mínima 

nacional anual), ou comprove que pos-

sui idade igual ou superior a 65 anos, ou 

deficiência com grau comprovado de 

incapacidade igual ou superior a 60%, 

ou que reside há mais de cinco anos no 

locado, ou cônjuge, unido de facto ou 

parente do arrendatário no primeiro 

grau da linha reta, que se encontre 

numa das condições anteriormente 

previstas, sendo o RABC do agregado 

familiar inferior a cinco RMNA, o con-

trato de arrendamento não transitará 

para o NRAU, sendo a renda atualizada 

com referência ao coeficiente de atuali-

zação anual de renda dos diversos tipos 

de arrendamento e que é o resultante 

da totalidade da variação do índice de 

preços no consumidor, sem habitação, 

correspondente aos últimos 12 meses, 

apurado pelo Instituto Nacional de Es-

tatística. 

Relativamente aos novos contratos de 

arrendamento para fins habitacionais, 

que tenham por objeto imóveis sobre 

os quais tenham incidido contratos de 

arrendamento anteriores, celebrados 

nos últimos cinco anos, serão determi-

nados os seguintes critérios para a 

fixação do valor das rendas:  

• a renda inicial não pode exceder o 

valor da última renda praticada so-

bre o mesmo imóvel em anterior 

contrato, acrescido do coeficiente 

de 1,02; 

• podem ser aplicados os coeficien-

tes anuais ao abrigo da Lei n.º 

6/2006, de 27 de fevereiro, desde 

que não tenham passado mais de 

três anos sobre a data em que teria 

sido inicialmente possível a sua 

aplicação; 

• no caso de imóveis que sejam 

objeto de obras de remodelação ou 

restauro profundos, devidamente 

atestadas pela Câmara Municipal, à 

renda inicial dos novos contratos 

de arrendamento poderá acrescer 

o valor relativo às correspondentes 

despesas suportadas pelo senho-

rio, até ao limite anual de 15 %. 

Propõe-se, ainda, que o coeficiente de 

atualização de rendas a considerar para 

o ano de 2023 seja de 1,0543. 

HABITAÇÕES DEVOLUTAS 

O PPL prevê a inclusão, no ordenamento 

jurídico português, de um mecanismo 

de arrendamento forçado nas habita-

ções devolutas.  

Para este efeito, são considerados devo-

lutos os prédios urbanos ou frações 
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autónomas que, durante um ano, se en-

contrem desocupados. 

Neste âmbito, são indícios de desocu-

pação a inexistência de contratos de 

fornecimento ou de telecomunicações 

nesses imóveis, bem como a inexistên-

cia de faturação nos casos em que se 

verifique a existência desses contratos 

de fornecimento ou de telecomunica-

ções. 

Importante é, também, ressalvar que o 

PPL estabelece uma delimitação nega-

tiva do conceito, sendo que não serão 

considerados devolutos os imóveis nas 

seguintes condições: 

• se destinem a segundas habita-

ções, habitações de emigrantes, ou 

habitações de pessoas deslocadas 

por razões profissionais, de forma-

ção ou de saúde; 

• durante o período em que decor-

rem a realização de obras 

devidamente autorizadas ou comu-

nicadas, durante os prazos para 

elas definidos, ou a pendência de 

ações judiciais que impeçam esse 

uso; 

• cuja conclusão de construção ou 

emissão de licença de utilização ocor-

reram há menos de um ano; 

• sejam adquiridos para revenda por 

pessoas singulares ou coletivas; 

• integrem um empreendimento turís-

tico, ou estejam inscritos como 

estabelecimento de alojamento local; 

• sejam a residência em território naci-

onal de emigrante português, 

considerando-se como tal a sua resi-

dência fiscal, na falta de outra 

indicação; ou 

• sejam a residência, em território na-

cional, de cidadão português que 

desempenhe no estrangeiro funções 

ou comissões de carácter público ao 

serviço do Estado Português, de or-

ganizações internacionais, ou 

funções de reconhecido interesse pú-

blico, bem como dos seus respetivos 

acompanhantes autorizados. 

É de referir que o procedimento para 

que um imóvel seja considerado devo-

luto não é automático. Assim, os 

municípios, munidos da informação se-

gundo a qual determinados imóveis 

podem ser qualificados como devolu-

tos, notificarão o proprietário, no seu 

domicílio fiscal, de uma proposta de ar-

rendamento. 

Notificado o proprietário do imóvel, cor-

rerá um prazo de, pelo menos, 10 dias, 

para que este exerça o seu direito de au-

dição prévia, bem como um prazo de, no 

máximo, 10 dias para decidir sobre a 

proposta de arrendamento, sendo que, 

caso o sujeito passivo recuse, ou não 
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manifeste a sua intenção, a proposta e 

o imóvel permaneça devoluto por mais 

90 dias, haverá lugar ao arrendamento 

forçado. 

Assim, caso o imóvel possa ser consi-

derado devoluto, propõe-se um 

mecanismo que contém duas relações 

de locação: (i) a relação de locação es-

tabelecida entre o titular do direito de 

propriedade sobre o imóvel devoluto e 

os municípios; e (ii) a relação de loca-

ção estabelecida entre os municípios e 

o cidadão beneficiário da medida. 

Por fim, cabe referir que os municípios 

poderão executar, coercivamente, 

obras de recuperação de imóveis objeto 

do programa Habitação Mais, sendo o 

reembolso das obras realizado medi-

ante o recebimento das rendas devidas. 

CONCLUSÕES 

O PPL apresentado pelo Governo con-

sagra um pacote de medidas que 

implicará alterações muito relevantes 

nos Regimes Jurídicos do Alojamento 

Local e do Arrendamento Habitacional. 

Estando as medidas propostas, no âm-

bito do “Mais Habitação” em consulta 

pública, a redação final do PPL ainda 

poderá sofrer alterações significativas. 

Acompanharemos de perto as conclu-

sões da consulta pública e a aprovação 

do PPL em Conselho de Ministros, o que 

nos permitirá aferir da manutenção das 

medidas até ao momento apresentadas. 

*** 

Lisboa, 13 de março de 2023 
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