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Lei n.º 4-C/2020 de 6 de Abril 
Lei n.º 17/2020 de 29 de Maio 

 

Regime excepcional para as situações de mora no pagamento da 
renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano 
habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID -19 
 
 
A presente lei estabelece um regime excepcional para as situações de mora no 
pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento 
urbano habitacional e não habitacional, atendendo à situação 
epidemiológica provocada pela doença COVID -19.  
 
O disposto na presente lei é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, a 
outras formas contratuais de exploração de imóveis (designadamente, 
assim entendemos, contratos de utilização de loja em centros comerciais e 
outros contratos atípicos similares). 
 
A Lei n.º 4-C/2020 de 6 de Abril entrou em vigor no dia 07 de Abril de 2020 e 
é aplicável às rendas vencidas nos meses em que vigore o estado de 
emergência e no primeiro mês subsequente, a partir do dia 1 de Abril de 2020. 
 
No caso dos arrendatários não habitacionais, prevêem-se as seguintes 
medidas de protecção:  
 
1. Impossibilidade de cancelamento dos contratos de arrendamento por falta de 
pagamento de rendas devidas relativas aos meses em que vigore o estado de 
emergência e no primeiro mês subsequente. Se, porém, o arrendatário tomar a 
iniciativa de resolver o contrato, tornar-se-á exigível pelo senhorio, a partir da 
data da cessação, o pagamento imediato das rendas vencidas e não pagas, 
nos termos da presente lei.     
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2. Nos casos em que o arrendatário, devido à quebra dos seus rendimentos, 
não consiga pagar a renda dos meses em que vigora o estado de 
emergência e do mês seguinte, poderá efectuar o pagamento das rendas em 
falta durante os doze meses seguintes, em prestações mensais (não inferiores 
a um duodécimo do montante em dívida), pagas juntamente com a renda de 
cada mês;  
 
 
3. Até 01 de Setembro de 2020, o arrendatário que mantenha o encerramento 
ou suspensão de actividades após a cessação do estado de emergência 
por força de disposição legal ou medida administrativa aprovada no âmbito da 
pandemia da doença COVID -19, pode igualmente diferir o pagamento das 
rendas vencidas, pelos meses em seja determinado o encerramento de 
instalações ou suspensão de actividades ou no primeiro mês subsequente 
desde que compreendido no referido período. Neste caso, o período de 
regularização da dívida só tem início a 01 de Setembro de 2020, ou após o 
término do mês subsequente àquele em que cessar o impedimento se anterior 
a esta data. O período de regularização da dívida não pode, contudo, 
ultrapassar o mês de Junho de 2021.  
 
As rendas vencidas e diferidas devem ser pagas em prestações mensais, 
juntamente com a renda do mês em causa. O valor de cada prestação mensal 
a regularizar não deve ser inferior ao valor resultante do rateio do montante 
total em dívida pelo número de meses em que esta deva ser regularizada. 
 
 
4. Não pode ser exigido o pagamento de uma indemnização ou qualquer outra 
penalidade por atraso no pagamento de rendas nos termos previstos nestes 
diplomas.  
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Podem aceder a este regime excepcional:  
 
1. Estabelecimentos abertos ao público destinados a actividades de 
comércio a retalho e de prestação de serviços encerrados ou que tenham 
as respectivas actividades suspensas devido à execução do estado de 
emergência, bem como, após a sua cessação, ao abrigo de disposição legal ou 
medida administrativa aprovada no âmbito da pandemia da doença COVID -19 
que determine o encerramento de instalações ou suspensão de actividades 
incluindo os casos em que estes mantenham a prestação de actividades de 
comércio electrónico, ou de prestação de serviços à distância ou através de 
plataforma electrónica; e 
 
2. Estabelecimentos de restauração e similares, incluindo os casos em que 
estes mantenham actividade para efeitos exclusivos de confecção destinada a 
consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio. 
 
 
Durante o período de aplicação da lei, os arrendatários que reúnam as 
condições e pretendam beneficiar deste regime excepcional, têm o dever de 
informar o senhorio de que se vêm impossibilitados do pagamento da renda, 
devendo fazê-lo por escrito, até 5 dias antes do vencimento da primeira renda 
em que pretendam beneficiar do regime.  
 
Durante a situação excepcional de prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da infecção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID19, são suspensas as acções de despejo, os procedimentos especiais 
de despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada, quando o 
arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser colocado 
em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão 
social imperiosa. 
 
Até 30 de Setembro de 2020, ficam suspensos: 
 

a) A produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento 
habitacional e não habitacional que foram efectuadas pelo senhorio; 
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b) a caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não 
habitacionais, salvo se o arrendatário não se opuser à cessação; 
 

c) a produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de 
contratos de arrendamento habitacional e não habitacional efectuadas 
pelo senhorio; 
 

d) o prazo de seis meses indicado no Código Civil para restituição de 
prédio em casos de caducidades de contratos de locação, se o término 
desse prazo ocorrer durante o período de tempo em que vigorarem as 
medidas excepcionais.  
 

 
O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo de disposição 
legal ou medida administrativa aprovada no âmbito da pandemia provocada 
pela doença COVID-19 não pode ser invocado como fundamento de resolução, 
denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não 
habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem 
como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os 
mesmos se encontrem instalados. 
 
Nos termos aprovados, também não poderá ser invocada como fundamento de 
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos, nem como 
fundamento de obrigação de desocupação de imóveis, a falta de pagamento 
das rendas que se vençam: 
 
• nos meses em que vigore o estado de emergência e no primeiro mês 
subsequente [até Junho de 2020, inclusive],  
 
• pelo período compreendido até 1 de Setembro de 2020, nos termos do 
diferimento do pagamento de rendas previsto na Lei nº n.º 17/2020 , no caso de 
estabelecimentos e instalações que permaneçam encerrados ao abrigo de 
disposição legal ou medida administrativa aprovada no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 que determine o encerramento de instalações ou suspensão 
de actividades, pelos meses em que esta vigorar e no mês subsequente. 
 


