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Com este curso pretende-se que os formandos conheçam as mais recentes alterações ao regime do 

arrendamento urbano impostas pela Reforma de 2012, pela Lei 31/2012, de 14 de Agosto, pela Lei 

79/2014, de 19 de Dezembro e pela Lei nº 4-C/2020. Esta análise é realizada de um modo global, 

incluindo assim todos os elementos fundamentais do arrendamento urbano. 
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FICHA DE CURSO 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso  Arrendamento Urbano é constituído por uma introdução ao curso, seis módulos de 

conteúdos, um módulo específico de casos práticos e uma avaliação final para aferir os conhecimentos 

adquiridos. 

NÚMERO DE MÓDULOS 
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Professor Doutor Luís Menezes Leitão  

Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa desde 2006, concluiu Doutoramento, 

Mestrado e Licenciatura na mesma instituição. 

Inscrito na Ordem dos Advogados desde 1988. 

Publicações de destaque dos últimos anos: Arrendamento Urbano, Direito das Obrigações, Direitos 

Reais, Direito da Insolvência, Direito do Trabalho. 

 

 

 

Doutor António Raposo Subtil  

O conteúdo do curso foi atualizado sob a coordenação do Doutor António Raposo Subtil. 

Frequentou o Curso de Doutoramento em Ciências Jurídicas (parte escolar Universidade Autónoma de 

Lisboa, 2012), tem uma Pós-Graduação em Direito do Arrendamento (Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, 2002). Em 1999, frequentou o Curso de Mestrado (parte escolar) em Ciências 

Jurídico/Económicas (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,) e em 1986, licenciou-se em 

Direito (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).  

Autor e Co-autor de várias publicações, incluído “O Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(Anotado) 2ª Edição, Vida Económica, 1ª Edição-Maio de 2006, 2ª Edição-Novembro de 2006”. 

A atualização teve a colaboração dos Advogados:  

 Doutor Carlos Nabais 

 Doutor João Luz Soares 

 Doutor Manteigas Martins 

 Doutora Sofia Gomes Cardoso 

 

 

 

AUTORES 
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ÁREA DE FORMAÇÃO 

O Curso destina-se a todos Advogados e Advogados estagiários que pretendem aprofundar os seus 

conhecimentos relativamente ao Arrendamento Urbano. 

DESTINATÁRIOS 

O Curso tem a duração prevista de 50 horas. 

NÚMERO DE HORAS 

No final do Curso os formandos deverão estar aptos a: 

 Caracterizar o contrato de arrendamento e identificar os Decretos e Leis que ao longo da 

história vieram responder às várias questões do arrendamento urbano; 

 Identificar os elementos constitutivos e as características qualificativas do contrato de 

arrendamento urbano;  

 Enumerar os efeitos essenciais do contrato de arrendamento urbano e as situações em que é 

proibida a celebração de contratos de arrendamento; 

 Distinguir as diferentes formas de extinção: revogação, resolução, caducidade denúncia e 

oposição à renovação, e identificar os fundamentos e efeitos de cada uma das modalidades, 

distinguindo ainda os casos de contratos para fim habitacional e para fim não habitacional; 

 Analisar os  contratos habitacionais celebrados antes e na vigência do RAU e os contratos não 

habitacionais celebrados antes e depois do d.l. 257/95; 

 Identificar os meios processuais para recuperação de imóveis em caso de arrendamento.  

OBJETIVOS 
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PROGRAMA 
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Módulo onde serão focadas as questões relativas à constituição do contrato que é estabelecido no âmbito 

do regime do arrendamento urbano. 

Módulo onde será analisado o conceito de Locação e a importante função económica que desempenha.  

O plano de estudos está organizado da seguinte forma: 

Módulo 1 – Introdução ao Curso 

Módulo introdutório onde é apresentada a estrutura do Curso e os módulos que o compõem. 

Módulo 2 – Enquadramento do Arrendamento Urbano 

Módulo 3 – A Constituição do Contrato de Arrendamento Urbano 

Módulo 4 – Efeitos do Contrato de Arrendamento Urbano 

Módulo onde serão analisados os efeitos essenciais do contrato de arrendamento urbano. 

Módulo 5 – Extinção do Contrato de Arrendamento Urbano 

Módulo de análise do regime transitório relativamente aos antigos contratos de arrendamento urbano. 

Módulo 6 – O Regime Transitório 

Atividade de avaliação sumativa para consolidação dos conhecimentos adquiridos. 

Módulo 10 – Atividade de Avaliação Final 

Módulo de análise dos meios processuais para recuperação de imóveis em caso de arrendamento.  

Módulo 7 – Disposições Processuais 

Módulo de apresentação de casos práticos que abrangem os vários temas abordados ao longo do curso. 

Módulo 9 – Casos Práticos 

Módulo onde serão analisadas as várias modalidades de extinção do contrato de arrendamento urbano. 

Módulo de análise medidas implementadas a nível de pagamento de rendas habitacionais e não 

habitacionais. 

Módulo 8 – Regime Excecional para o Setor Imobiliário 
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Curso de autoaprendizagem, composto por uma introdução ao curso, seis módulos de conteúdos, um 

módulo de casos práticos e uma avaliação final. Ao longo do curso existem exemplos e exercícios que o 

ajudam a consolidar os conhecimentos adquiridos.  

 

No final do curso é disponibilizada uma avaliação sumativa, que cobre todos os temas apresentados. Ao 

concluir o Curso com sucesso será emitido um Certificado de Frequência.  

 

O acesso ao Curso será vedado no dia 19 de junho. 

FUNCIONAMENTO 

REQUISITOS TÉCNICOS 

No sentido de garantir a compatibilidade do(s) computador(es) a partir do(s) qual(ais) realizará o seu 

acesso ao Curso, recomendamos que siga o link: 

Requisitos Técnicos 

INSCRIÇÃO 

Para se inscrever no Curso deverá aceder a http://elearning.oa.pt/ e seguir os procedimentos descritos. O 

pagamento do Curso poderá ser realizado mediante transferência bancária. 
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http://elearning.oa.pt/user_requisitos.php
http://elearning.oa.pt/


http://www.oa.pt/ 
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