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Este Curso pretende analisar as 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.  

 

O presente manual visa disponibilizar aos formandos as informações necessárias ao adequado 

desenvolvimento da formação. Neste documento encontrará informação geral relativa à formação, 

nomeadamente os Destinatários, os Objetivos, Estrutura e Duração, a Metodologia Pedagógica adotada, 

Avaliação e Certificação, bem com outras informações pertinentes para concluir com sucesso esta 

formação. 

 

Uma vez que o presente Curso será em regime de autoaprendizagem, é extremamente importante que 

conheça o modo de navegação nos conteúdos multimédia disponíveis, bem como o significado da 

iconografia presente. Terá acesso a estas e outras informações relativas à formação neste documento. 

 

Votos de uma boa formação! 
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ENQUADRAMENTO 

Seja bem-vindo(a) ao Curso  

Arrendamento Urbano  



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

conhecimentos relativamente ao Arrendamento Urbano. 

O objetivo global deste Curso é dotar todos os Advogados e Advogados estagiários inscritos na 

Ordem dos Advogados dos conhecimentos necessários ao correto aconselhamento e tomada de 

decisões no âmbito da matéria de arrendamento urbano. 

 

Assim, 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.  

DESCRIÇÃO 
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DESTINATÁRIOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O Curso tem a duração prevista de 50 horas. 

DURAÇÃO 



ESTRUTURA E DURAÇÃO 

ESTRUTURA 
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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 



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

Licenciatura na mesma instituição. Também nesta instituição, foi Vice-Presidente do Instituto da Cooperação 

Jurídica (entre 1998 e 2002), Coordenador do Programa Erasmus-Sócrates da Faculdade (entre 1999 e 2000) 

e Presidente do Conselho Diretivo (entre 2002 e 2004). 

Inscrito na Ordem dos Advogados desde 1988. 

Foi membro do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários entre1998 e 2008, do júri da 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários relativo à atribuição do prémio jurídico para o melhor trabalho 

em Direito dos Valores Mobiliários, elaborados em 2000/2001 e 2004/2005. Em 2005, foi também presidente 

do júri do Prémio Nacional Professor Doutor Adelino da Palma Carlos relativo à atribuição do prémio para o 

melhor trabalho de deontologia. 

Com publicações desde 1987, tem-se dedicado aos seguintes temas nos últimos anos: Arrendamento Urbano, 

Direito das Obrigações, Direitos Reais, Direito da Insolvência, Direito do Trabalho. 

PROFESSOR DOUTOR LUÍS MENEZES LEITÃO 



AUTOR - ATUALIZAÇÃO 
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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 

DOUTOR ANTÓNIO RAPOSO SUBTIL  



METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

O Curso Arrendamento Urbano é realizado em regime de e-learning, sendo um Curso de 

autoaprendizagem. 

 

A metodologia adotada permite que o percurso de aprendizagem seja ao ritmo de cada formando, 

sendo flexível de acordo com a disponibilidade horária, em que cada participante é responsável pela 

gestão do tempo dedicado ao Curso.  

 

O Curso apresenta uma estrutura modular, que obedece a regras de precedência: o formando apenas 

poderá frequentar o módulo seguinte após terminar todas as tarefas associadas ao módulo anterior. 

 

O conteúdo multimédia é apresentado de um modo estruturado, de acordo com princípios da instrução 

adequados à formação a distância: recurso a atividades formativas, a conteúdos interativos, apresentação 

de exemplos ilustrativos do conteúdo e da prática, entre outros.  

 

A abordagem adotada  para a apresentação dos conteúdos consiste numa forte componente prática. 

Esta estratégia tem como objetivo que o formando apreenda a teoria com base em exercícios práticos 

que simulam situações reais do dia a dia, promovendo desta forma uma aproximação do Curso com o 

contexto profissional e quotidiano dos que exercem advocacia. 
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AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

A  avaliação no Curso Arrendamento Urbano é formativa e contínua, concretizando-se através de 

atividades e exercícios propostos durante a exposição do conteúdo. Ao terminar cada um dos módulos 

que compõem o Curso, o formando terá acesso a uma atividade formativa para consolidação das 

matérias e posicionamento face aos conhecimentos adquiridos.  

 

No final do Curso é realizada uma atividade de avaliação sumativa, concretizada pela apresentação de um 

teste constituído por 20 perguntas. Para obter aprovação e ter acesso ao certificado, o formando deverá 

atingir uma pontuação mínima de 75%.  

 

O formando terá a possibilidade de realizar 3 vezes a avaliação final. Caso não atinja uma classificação 

igual ou superior a 75% em nenhuma das 3 tentativas, voltará ao início do Curso e terá de repeti-lo 

(dentro do período de 2 meses no qual o Curso fica disponível).  

 

No final do Curso, é solicitado ao formando o preenchimento de um questionário de avaliação de 

satisfação que, depois de preenchido, servirá para se proceder à melhoria dos mecanismos do Curso em 

questão, assim como de outros aspetos do funcionamento geral.  

 

Aos formandos que terminem o Curso com sucesso será atribuído um Certificado de Frequência.  



PORTAL E CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 
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PORTAL ORDEM DOS ADVOGADOS 

O Curso encontra-se disponível no Portal da Ordem dos Advogados, cujo acesso dos formandos é 

possível através dos elementos “Nome de utilizador” e “Palavra-passe”.  

 

Para aceder ao Portal, deve clicar no link abaixo e introduzir os seus dados de acesso. 

http://elearning.oa.pt/ 

Posteriormente, deverá selecionar a opção “Meus Cursos”, e aceder ao Curso que pretende. 

O Portal permite o registo  e controlo da assiduidade de cada formando que frequenta o curso, assim 

como todas as ações que efetua ao longo da formação. Assim, este sistema permite acompanhar o 

desempenho no Curso, registando os acessos às diferentes componentes do mesmo. Além do registo 

de dados de utilização geral, permite registar as respostas aos questionários da avaliação sumativa de 

forma automática. 

http://elearning.oa.pt/
http://elearning.oa.pt/


PORTAL E CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 
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Para visualizar os conteúdos multimédia, é relevante que esteja familiarizado com a navegação e com a 

iconografia presente no Curso. 

 

O conteúdo multimédia é composto por ecrãs, existindo vários tipos de interação possíveis. Veja abaixo 

quais os comportamentos esperados ao navegar no Curso, bem como a iconografia presente e respetivo 

significado. 

CONTEÚDOS MULTIMÉDIA – REGRAS DE NAVEGAÇÃO 

Menu do Curso 
Número total de 

ecrãs do módulo 

Navegar para ecrã 

anterior ou seguinte 

Número do 

módulo 

Menu de 

ferramentas 

Sair do 

Curso 



PORTAL E CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 
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Uma vez que se trata de um Curso em autoaprendizagem, o mesmo é realizado respeitando o seu ritmo 

e disponibilidade horária, pelo que poderá a qualquer momento sair do Curso, não perdendo contudo o 

progresso no mesmo. 

 

Isto significa q ue quando voltar a aceder ao Curso irá aparecer-lhe a mensagem “Pretende voltar ao 

ecrã em que ficou?”, caso aceite volta ao ecrã em que deixou o Curso, caso selecione “Não” como 

resposta voltará ao ecrã inicial. 

CONTEÚDOS MULTIMÉDIA – REGRAS DE NAVEGAÇÃO 



PORTAL E CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 
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Através do botão de Ferramentas poderá aceder a: 

 Mapa de Módulo – Permite a navegação nas unidades que constituem o módulo; 

 Progresso – Permite verificar o progresso no Curso e em cada módulo; 

 Documentos – Documentos de apoio ao Curso; 

 Bibliografia – Principais referências bibliográficas para consulta;  

 Contactos – Telefone e e-mail da equipa de apoio técnico e pedagógico ao Curso; 

 Ficha Técnica – Apresentação da equipa de conceção e desenvolvimento do Curso. 

CONTEÚDOS MULTIMÉDIA – REGRAS DE NAVEGAÇÃO 
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Ao longo do Curso serão disponibilizadas várias atividades formativas, em que o formando tem 

disponível um enunciado e uma instrução que indica como deverá proceder. Após realizar o exercício 

deverá submeter a resposta, clicando no botão de Validar. 

 

Veja alguns exemplos de exercícios:  

CONTEÚDOS MULTIMÉDIA – REGRAS DE NAVEGAÇÃO 

Perguntas de escolha única e múltiplas opções de 

resposta. O formando deve selecionar qual(ais) a(s) 

resposta(s) correta(s). 

Perguntas de arrastamento. O formando deve arrastar a 

palavra correta para o espaço em branco 

correspondente. 

Perguntas de correspondência. O formando deve 

estabelecer a correspondência entre as frases na coluna 

da esquerda e da coluna da direita. 



Clicar para saber mais sobre determinado tema. 

Clicar para visualizar a resposta a uma pergunta. 

Clicar para efetuar download de um documento. 

Instruções para interagir com os botões presentes no ecrã. 

Responder às questões propostas. 

Aceder à funcionalidade “documentos de apoio” disponível nas ferramentas do curso. 

Interagir com os botões presentes nos ecrãs de Exemplos/Casos Práticos.  

Interagir com os botões presentes no ecrã. 

Resposta Correta ou Incorreta. 

PORTAL E CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 
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Ao longo do Curso serão apresentados vários ícones, sendo necessário compreender qual o seu 

significado e qual a ação associada ao mesmo.  

 

Apresentamos abaixo a iconografia relativa a instruções para navegar no curso/plataforma e respetiva 

descrição. Sempre que surgirem este ícones, leia atentamente a frase associada ao mesmo para saber 

como interagir. 

CONTEÚDOS MULTIMÉDIA – REGRAS DE NAVEGAÇÃO 

Sempre que surgir um dos ícones abaixo, deverá clicar diretamente sobre o botão para executar a ação 

respetiva. 

1 2 



PORTAL E CONTEÚDOS MULTIMÉDIA 
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 Browser recomendado: Chrome 20 ou superior, Firefox 18 ou superior, Safari 5 ou superior, Opera 

12 ou superior. 

 Resolução mínima: 1024x768. 

 Compatível com dispositivos móveis com resolução mínima 1024x768. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

HELPDESK 

Para questões técnicas sobre a utilização do Portal ou relacionadas com o funcionamento do conteúdo 

multimédia tem ao seu dispor um serviço de Helpdesk, através de: 

elearning@cg.oa.pt. 

mailto:elearning@cg.oa.pt


http://www.oa.pt/ 
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