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ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS LISBONENSES 

 

III CONGRESSO NACIONAL DE CONDOMÍNIOS 
 

Lisboa, 20 de maio de 2017 
 

António Machado 

Secretário-Geral 

 

TEMA: QUE LEGISLAÇÃO DEVERÍAMOS TER? Visão dos Inquilinos! 

 

Muito Obrigado Senhor Presidente 

Exma Mesa do Congresso 

Senhoras e Senhores Congressistas, 

Senhoras e Senhores Convidados, 

 

Muito obrigado pelo convite para participarmos neste III Congresso Nacional de 

Condomínios. 

 

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses, que é uma cooperativa do ramo dos 

serviços, iniciou a atividade de administração de condomínios em 1987/88 por 

proposta de alguns associados que, entretanto, tinham adquirido as casas onde viviam 

e que manifestaram desconhecimento dos procedimentos para efetuarem a 

administração do condomínio. 

 

A evolução e crescimento da atividade veio determinar que se estruturasse um serviço 

próprio para administrar com maior eficiência os condomínios. 

 

Iremos abordar o tema para o qual fomos convidados - QUE LEGISLAÇÃO 

DEVERÍAMOS TER? Visão dos Inquilinos! – mais na visão de quem exerce esta 

atividade, começando por uma abordagem prévia e breve de alguns aspetos da 

legislação que temos, bem como uma algumas ideias e sugestões, também breves, 

quanto às nossas perspectivas e expectativas. 

 

O que rege e orienta as administrações dos condomínios está manifestamente 

desajustado da realidade, senão mesmo contem aspetos que podemos considerar 

incoerentes. 
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De facto, e exemplificando: 

 A previsão de realizar a assembleia de condóminos de aprovação das contas 

do ano anterior e do orçamento para o ano corrente até ao dia 15 de janeiro de 

cada ano, para a maioria dos condomínios é praticamente impossível de 

cumprir porque, entre diversas razões, se está dependente de informações 

externas para encerrar contas. 

 A obrigatoriedade de uma segunda data para a realização da assembleia por 

falta de quórum constitutivo na primeira convocatória, não faz sentido ou tem 

justificação, porquanto causa incómodos e transtornos a quem civicamente 

participa regularmente. 

 A obrigatoriedade da constituição de um fundo de reserva quando, em muitos 

condomínios as comparticipações regulares dos condóminos apenas são 

suficientes, quando não insuficientes, para a gestão corrente, donde resulta 

que em muitos condomínios não existe o fundo de reserva, violando-se esta 

obrigatoriedade. 

 Nas transmissões da propriedade e no caso da existência de dívidas do 

vendedor ao condomínio, levanta-se a dúvida da sua imputação, criando-se 

situações conflituosas entre o comprador e o condomínio. 

 A responsabilidade atribuída ao administrador pela obrigatoriedade do seguro 

contra incêndios das frações parece-nos deslocada e abusiva uma vez que 

deve ser da responsabilidade de cada condómino. 

 O não cumprimento dos registos obrigatórios da propriedade nas 

Conservatórias Prediais leva à insuficiência de informação essencial para 

resolver qualquer conflito de propriedade e/ou de cobrança, quando essa 

informação se encontra na Autoridade Tributária que não a disponibiliza 

abusando da alegação do sigilo fiscal. 

 A obrigatoriedade imposta pela AT de os recibos eletrónicos de renda de partes 

e espaços comuns serem emitidos nuns casos pela administração, noutros 

pelo administrador e noutros por autorizados, são critérios que não fazem 

sentido. 

 

Como contributo para a discussão e correções da legislação, parece-nos de: 

 Prever a realização da assembleia do condomínio para aprovação de contas e 

do orçamento no 1º trimestre de cada ano, podendo-se também considerar 

ajustado passar a aprovar o orçamento em assembleia a realizar no final de 

cada ano. 
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 Permitir que a assembleia se realize depois do decurso de 1 hora após a hora 

estabelecida na convocatória desde que tenha o quórum exigido pela lei. 

 Eliminar a obrigatoriedade da constituição do fundo de reserva, deixando a 

forma de realização e a gestão dos recursos financeiros ao critério e decisão 

da Assembleia de Condóminos. 

 Introduzir a obrigatoriedade da declaração de dívida/não dívida emitida pela 

administração do condomínio quando da transmissão de qualquer fração. 

 Desobrigar a administração da responsabilidade dos seguros das frações, 

remetendo-se essa responsabilidade para a Assembleia de Condóminos. 

 Aceder à informação da Autoridade Tributária sobre a titularidade da 

propriedade. 

 Emitir os recibos de renda dos arrendamentos de partes comuns apenas pela 

administração do condomínio. 

 

Abordemos agora um tema de grande atualidade e impacto nos condomínios que é a 

alteração de uso de habitação para alojamento turístico. 

 

O aumento da pressão turística e o facto de se auferir maiores rendimentos imediatos, 

levou a que muitos condóminos afetassem frações ao alojamento turístico. 

 

No presente, qualquer condómino pode decidir afetar o seu apartamento ao 

alojamento turístico sem que seja obrigado a informar os restantes condóminos, sem 

proceder à alteração administrativa do uso do locado para uma prestação de serviços, 

sem contrapartidas para o condomínio pela maior utilização das partes comuns, sem a 

assunção de responsabilidades pelos eventuais prejuízos causados, levando a que se 

instale insatisfação geral, crescente e conflituosa entre condóminos. 

Tratando-se de compropriedade e não de propriedade individual, entendemos que 

deve constar em letra de lei a utilização turística de frações em condomínios, mediante 

algumas condições prévias: 

 Apresentação da concordância do condomínio. 

 Seguro multirriscos obrigatório para cobertura de possíveis danos causados 

pelos utilizadores ocasionais. 

 Contribuição extraordinária tendo em conta o acréscimo de despesas 

resultantes da utilização das partes comuns. 
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Ou pode ser também apropriado que constem em Ata ou no Regulamento do 

Condomínio as condições de alteração de uso de habitação para outro fim, as 

eventuais contrapartidas financeiras ou outras que as assembleias venham a 

considerar necessárias, tais como ruídos, horário de funcionamento, etc., isto é, auto 

regular as chamadas boas práticas de vizinhança. 

 

Ainda algumas considerações relativas à regulamentação da atividade de 

administração de condomínios. 

 

Os antigos IMOPPI e INCI em tempos apresentaram projetos de lei sobre os quais 

manifestámos a nossa concordância com a necessidade de regulamentar esta 

atividade e as discordâncias quanto aos seus conteúdos. 

 

Apresentámos, e mantemos, sugestões para o efeito deixando claro que essa 

regulamentação não pode coartar ou impedir o exercício desta atividade pelas 

diversas instituições que já a exercem ou venham a exercer - associações, 

cooperativas e outras – intentando limitar esta atividade apenas ao setor empresarial, 

bem como discordámos então, e discordamos agora, da intenção de ciclicamente se 

exigirem provas de vida e o pagamento de licenças, conforme constava nos projetos. 

 

Para terminar importa considerar a questão do arrendamento de frações em 

condomínios e as responsabilidades dos arrendatários perante o condomínio. 

 

Do nosso ponto de vista não tem sentido ou justificação, e é mesmo abusivo e 

resultante de posição dominante, imputar ao arrendatário qualquer despesa do 

condomínio pelas seguintes razões: 

 Primeiro, porque na formação do valor da renda já estão consideradas as 

diferentes parcelas, como sejam, os impostos, os custos regulares de 

conservação, os seguros da fração ou das partes comuns, as contribuições 

para o condomínio, a margem para imprevistos e, naturalmente, a 

rendibilidade. 

 Segundo, porque não é sério os próprios decidirem imputar a outros despesas 

que estes não controlam. 

 Terceiro, porque compete ao senhorio assegurar o uso e gozo do locado pelo 

arrendatário nas devidas condições de habitabilidade. 

 Quarto, porque compete ao senhorio cuidar e assegurar a rentabilidade do seu 

património. 

 


