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NOVA LEI DO 
ARRENDAMENTO 
APOIADO
É INQUILINO MUNICIPAL? SAIBA O QUE MUDOU.

As alterações ao regime de arrendamento apoiado 
visam facilitar o acesso a uma habitação social e 
garantir uma maior estabilidade aos inquilinos.

MAIS INFORMAÇÃO EM: 
  habitacao.cm-lisboa.pt 
 dmhdl@cm-lisboa.pt 
  217 988 598

O direito do senhorio denunciar o contrato 
e atribuir outra habitação ao inquilino no 
mesmo ou noutro concelho, nos casos em 
que o fogo se torne desadequado ou precise 
de obras, desapareceu da lei. É garantido à 
família o regresso à habitação após conclusão 
das obras.

A prestação directa de informação: no pro-
cesso de atribuição/avaliação da manutenção 
do direito à habitação, os interessados deixam 
de ter despesas com a obtenção das certi-
dões necessárias à instrução dos processos, 
uma vez que foi criada a obrigatoriedade de a 
Autoridade Tributária e Instituto de Registos 
e Notariado fornecerem as informações ao 
senhorio. 

A habitação a atribuir deve garantir uma 
maior adequação às pessoas com mobilidade 
reduzida.

O impedimento de acesso a uma casa social 
por quem seja proprietário ou arrendatário de 
outra habitação, mas apenas nos casos em 
que este segundo fogo esteja localizado no 
mesmo concelho ou num concelho limítrofe 
e desde que o imóvel possa satisfazer o fim 
habitacional do agregado e não constitua 
residência permanente de terceiros com direi-
tos legais ou contratuais sobre o mesmo.

Os contratos passam a renovar-se automati-
camente por períodos de 10 anos.

O cálculo da renda passa a ser feito com base 
no rendimento mensal líquido do agregado e 
não no bruto. Caso o rendimento da família 
não se tenha alterado, a nova fórmula levará à 
diminuição da renda. 

É alargado o conceito de dependente, pas-
sando a ser reconhecida, a par dos menores, a 
pessoa com idade inferior a 26 anos com ren-
dimento mensal líquido inferior ao indexante 
dos apoios sociais (€419,22).

Os inquilinos passam a poder ausentar-se 
da habitação por períodos até 2 anos (6 
meses na anterior Lei), sem perder o direito à 
mesma, desde que comprovem que a ausên-
cia se deva a:

- doença regressiva ou incapacitante; 

- prestação de trabalho por conta 
de outrem no estrangeiro; 

- detenção em estabelecimento prisional;

- ou prestação de cuidados a pessoas com 
deficiência igual ou superior a 60%.
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Reparações em  fachadas, 
coberturas, aumento da 
segurança nos edifícios e 
aumento do conforto 
térmico.  

Duração prevista da obra:
11 meses

Reparações em  fachadas
e coberturas dos edifícios,
e intervenções pontuais na 
zona de estacionamento.

Duração prevista da obra:
9 meses

Reparações em  fachadas
e coberturas dos edifícios;
aumento da segurança nos
edifícios e rede de 
infraestruturas.

Duração prevista da obra:
10 meses
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