
Atualização de rendas antigas depende da iniciativa 
do senhorio

A atualização das rendas antigas depende da 
iniciativa do senhorio e tem como pressuposto que 
o imóvel arrendado já tenha sido objeto de avaliação 
pela administração fiscal, no âmbito do Código de 
Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), ou seja, já 
tenha o seu valor patrimonial atualizado, de acordo 
com as regras em vigor, referiu Lourença de Sousa 
Rita, advogada da José Pedro Aguiar-Branco & 
Associados, durante uma sessão de esclarecimento 
sobre a nova legislação promovida em parceria com a 
Vida Económica e a Fnac.
A advogada fez notar que é importante ter em conta 
que está em curso uma ação de avaliação geral de 
todos os prédios urbanos que ainda não foram objeto 
de avaliação pela autoridade tributária e terá de 
estar terminada até ao final do ano. A legislação em 
causa respeita às rendas dos contratos habitacionais 
celebrados antes da entrada em vigor do Regime de 
Arrendamento Urbano (18 de novembro de 1990) e 
dos contratos não habitacionais celebrados antes da 
entrada em vigor do Decreto-Lei nº 257/95, de 30 de 
setembro (5 de Outubro de 1995)
“A atualização não se limita apenas ao valor da 
renda, alargando-se também ao tipo e à duração do 
contrato, por forma a que estes contratos antigos 
passem a ser aplicáveis, na íntegra, as regras deste 
novo Regime Jurídico do Arrendamento Urbano 
(NRAU). Note-se que a atualização do contrato – 

mediante a transição para o regime do NRAU – se 
encontra limitada na falta de acordo entre as partes. 
Primeiro, nas situações de carência económica em 
que existe a possibilidade de esta transição ocorrer 
apenas o decurso do período de cinco anos, a contar 
da iniciativa de atualização. Segundo, nas situações 
em que o arrendatário tenha idade igual ou superior a 
65 anos ou incapacidade superior a 60%, em que o 
contrato só ficará submetido ao NRAU por acordo das 
partes”, explicou Lourença de Sousa Rita.
Quanto ao valor da renda, a realidade é que, em caso 
de acordo entre as partes, o seu valor não fica sujeito 
a qualquer tipo de limite. “Nos casos em que o 
arrendatário tenha idade superior ou igual a 65 anos 
ou incapacidade superior a 60%, a lei estabelece 
um limite de atualização correspondente a 1/15 
(6,66%) do valor patrimonial do imóvel calculado nos 
termos do CIMI. Também nas situações de carência 
económica devidamente comprovada é assegurado 
o referido limite de 1/15 durante um período de 
cinco anos, a contar da iniciativa da atualização. 
O legislador teve em consideração o rendimento 
específico de cada agregado familiar, ao impor 
outros limites, consoante os rendimentos de cada 
família, através de escalões de rendimento, aos quais 
corresponderão diferentes tetos de atualização.”

GUILHERME OSSWALD

Ministros, que terão depois de 
ser promulgados pelo Presidente 
da República e publicados em 
Diário da República. 

A atualização das rendas anti-
gas (anteriores a 1990, no caso 

das habitações, e a 1995, para 
os estabelecimentos comer-
ciais) só pode fazer-se no caso 
de imóveis já reavaliados com 
base no CIMI – Código do 
Imposto Municipal sobre Imó-

veis, processo ainda em curso. 
No caso dos imóveis já reavalia-
dos, tendo em conta que a pu-
blicação da legislação ainda em 
falta irá acontecer nos próximos 
dias, já é possível que dê início ao 

processo de atualização da renda. 
Destes diplomas, que vêm re-
gulamentar aspectos específicos 
da lei, destacam-se o que defini-
rá as novas regras de cálculo do 
rendimento anual bruto corrigi-

do (RABC), necessário para os 
agregados que venham a alegar 
carência económica, e o da cria-
ção do balcão do arrendamento, 
com o objetivo de agilizar as 
ações de despejo. 
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podem ser atualizadas

Exemplo de minuta da carta a enviar pelo 

senhorio para dar início ao processo de 

atualização da renda ao abrigo do regime 

instituído pela Lei 31/2012, de 14.8

Carta Registada com A/R

Exmo Senhor
Na qualidade de Senhorio(a) do andar (loja, armazém etc.) sito na 
……………….., nº ……, …….. em ………………., do qual V. Exa é 
Arrendatário(a), venho, nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artºs ……… [“30º e seguintes da Lei 6/2006, de 27.2 “ (no caso de 
arrendamento para habitação) ou 52º e seguintes da Lei 6/2006, de 27.2 
(no caso de arrendamento não habitacional)] (com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº 31/2012, de 14.8), comunicar-lhe a 
intenção de proceder à transição do contrato de arrendamento em causa 
para o novo regime do arrendamento urbano (NRAU) com a actualização 
da respectiva renda.
Assim proponho que o contrato passe a contrato ………….. [com prazo 
certo ou de duração indeterminada] com a duração de    ano(s) [indicação 
da duração apenas no caso de opção por contrato com duração limitada] 
e o valor da renda passe a ser de J ….. anuais (J ….. mensais).
Informo que o valor patrimonial do locado, avaliado nos termos do Código 
do IMI é de J ……….. conforme resulta da caderneta predial urbana cuja 
cópia se junta.
Fico pois a aguardar que, no prazo de 30 dias a contar da receção da 
presente carta, V. Exa se pronuncie sobre a presente proposta.
Na expectativa das suas prezadas notícias, apresento os meus melhores 
cumprimentos,

Atentamente


