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QUE LEGISLAÇÃO 

DEVERÍAMOS TER?

VISÃO DOS PROFISSIONAIS



Que condomínios 

queremos ter? 

E que administradores 

de condomínios queremos?



276.000 edifícios 
com mais de 3 frações

4.000.000 pessoas 
vivem em condomínios

337 mil milhões
património imobiliário



Fiscalidade
Propriedade

Horizontal

Regulamentação 

da atividade



Digitalização 

do setor
Autorregulação

Grandes desafios:



OBRIGADO

Paulo Antunes
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ADMINISTRADOR DE CONDOMÍNIOS VS TÍTULO EXECUTIVO CONTRA 

CONDÓNIMOS

(Prof. Doutor Rui Pinto) FDUL 





COMO SE DEVERIA PROCESSAR À ENTREGA DO CONDOMÍNIO POR PARTE 

DO CONSTRUTOR DE EDIFICADO NOVO

(Dra. Sofia Lima) DECO 

https://www.deco.proteste.pt/




ENTREGA DO CONDOMÍNIO POR PARTE DO 
CONSTRUTOR 

- que detenha mais de 50% 
ou 

- que detenha menos de 50% das fracções



AGENDA

Enquadramento prévio 

Como constituir um condomínio

Como desencadear o processo -

50% ou menos de 50% das fracções 



ENQUADRAMENTO PRÉVIO

Condomínio existe a partir do momento em que é constituída a propriedade horizontal 

Até ao momento em que é formalmente constituído certos actos não são praticados (assembleia 

dos condóminos ou eleição do administrador)

A lei não prevê expressamente a forma pela qual o condomínio deve ser constituído



CONSTITUIÇÃO DE UM CONDOMÍNIO EM SEIS PASSOS 

1 - Vistoria ao edifício 

• Verificar se existem obras por terminar;

• Confirmar se todos os equipamentos estão em perfeito estado de funcionamento; 

2 - Documentos 

• Título constitutivo da propriedade horizontal;

• Ficha técnica de habitação; 

• Licença camarária e Projecto do Imóvel ou loteamento;

• Regulamento do condomínio; 

• Contratos de carácter duradouro;



3 - Primeira assembleia dos condóminos

• Serve para constituir oficialmente o condomínio

• Eleição do administrador

4 – Cartão de identificação 

• Inscrição do condomínio no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas 

• Requisitar o cartão de identificação do condomínio como entidade equiparada a pessoa colectiva

5 - Contas bancárias 

• Conta à ordem e conta poupança ou deposito a prazo

6 - Seguros 

• Seguro contra incêndio e seguro de acidentes de trabalho



ENTREGA DO CONDOMÍNIO POR PARTE DO CONSTRUTOR DE EDIFICADO NOVO

50% OU MENOS DE 50% DAS FRACÇÕES?



Enquanto a administração não for formalmente constituída o construtor será responsável pelas 

despesas

Desencadear o processo através de convocação da primeira assembleia dos condóminos

Desde que o construtor já tenha alienado mais de 50% das fracções  



Se o condomínio for formalmente constituído com menos de 50% das fracções vendidas -

construtor mantém a maioria dos votos (vantagem na administração) e deixa de suportar os 

encargos quanto às fracções já alienadas

Certas deliberações não admitem a maioria simples (venda da casa da porteira só por 

unanimidade dos votos – construtor não beneficia de vantagem)





Desencadear o processo de formação de condomínio pelo construtor ou condóminos que representem pelo menos 

25% do capital investido

nº2 do artigo 1431º do Código Civil a assembleia também reunirá quando for convocada pelo administrador, ou por 

condóminos que representem, pelo menos, 25% do capital investido

Possibilidade (inferior a 50%) pode comprometer o princípio democrático pelo qual se pauta a vida em condomínio



Obrigada!
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PERANTE UM EDIFÍCIO SEM CONDOMÍNIO FORMADO, DE QUEM SÃO AS 

RESPONSABILIDADES, DE SITUAÇÕES PERMENTES E URGENTES

(Dra. Magda Canas) DECO 



PERANTE UM EDIFÍCIO SEM CONDOMÍNIO FORMADO, DE
QUEM SÃO AS RESPONSABILIDADES POR SITUAÇÕES
PREMENTES E URGENTES?



PROPRIEDADE
HORIZONTAL

Realidade recente

Problemas relativos às partes comuns já se colocavam antes 
do nascimento do conceito



CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO

Raiz do condomínio já existe desde a constituição da
propriedade horizontal

Falta organizar
mas

Mínimo de organização e
pluralidade de partes

Logo que uma das frações seja vendida, surgirá o
condomínio (organizado)
“(...) o condomínio só nasce após a primeira alienação de uma
das frações autónomas do prédio constituído em propriedade
horizontal. (...)” (Ac. Trib. Rel. Coimbra)

Construtor / vendedor continua
a ser proprietário das restantes
frações



PRIMEIRO CENÁRIO

Edifício recente e inacabado Construtor / vendedor é responsável

• Entrega do edifício com todos os acabamentos concluídos;
• Disponibilização de todos os documentos necessários à constituição do condomínio;
• Todas as despesas inerentes ao funcionamento do edifício até à constituição formal

do condomínio.



Enquanto o construtor / vendedor não organiza o condomínio, cabe-lhe o
pagamento de todas as despesas relativas às partes comuns

Ex: abastecimento de água e eletricidade, funcionamento dos elevadores, despesas
extraordinárias, manutenção dos jardins

INCLUI SITUAÇÕES CORRENTES E SITUAÇÕES 
PREMENTES E URGENTES



SITUAÇÕES PREMENTES E URGENTES?

Lei não prevê qualquer conceito

Decorre da natureza e da especificidade da 
situação em concreto

Há urgência, se o dano a evitar com a intervenção for premente e se a intervenção não for
compatível com a espera

Preenche-se o cargo de administrador, mesmo que temporariamente



Constituída a propriedade horizontal pelo construtor / vendedor

• Proprietário deixa de ter um direito único sobre todo o edifício
• Passa a ter tantos direitos quantas as frações autónomas

(Artigo 1417º, n.º 1, do Código Civil)

MAS

Declaração negocial unilateral do proprietário Não origina situação plena 
e acabada de propriedade 
horizontal



SEGUNDO CENÁRIO

Construção do edifício completamente concluída, mas nem todas as
frações foram vendidas Construtor / vendedor continua a ser

tendencialmente maioritário

Soluções do Código Civil :

Situações correntes – “(...) pagas pelos condóminos em proporção do valor das suas
frações (...)”

Situações prementes e urgentes – “(...) na falta ou impedimento do administrador,
por iniciativa de qualquer condómino.”



Nunca há vazio na administração do condomínio?

NÃO

Construtor atua como administrador provisório até à constituição da propriedade horizontal
e à nomeação da administração do condomínio



TERCEIRO CENÁRIO

Edifício já é antigo, mas constituição do condomínio nunca foi formalizada

Regra da COMPROPRIEDADE 

• Comproprietários são simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre a
mesma coisa (Artigo 1403º, n.º1, do Código Civil)

• Comproprietários exercem, em conjunto, todos os direitos que pertencem ao proprietário
singular



A LEGISLAÇÃO HÁ MUITO 
PROMETIDA CONTINUA NA 

GAVETA.

O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 
SÓ FICARIA SALVAGUARDADO SE O 

SETOR DOS CONDOMÍNIOS JÁ 
ESTIVESSE DEVIDAMENTE 

REGULAMENTADO



MUITO OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!





COMO PROCEDER À CONVOCAÇÃO E REALIZAR CORRETAMENTE ACTAS 

DE CONDOMÍNIO E SEU VALOR JURÍDICO



1.   PRA

Convocatória e Ata: Valor Jurídico

III CONGRESSO NACIONAL DOS 

CONDOMÍNIOS

Organização: Debates & Discursos

Lisboa, 20 de maio de 2017



www.pra.pt

Convocatória e Ata: Valor Jurídico

Como proceder à convocação e realizar corretamente atas de condomínio e seu valor

jurídico



Administração do Condomínio
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Administração do Condomínio

Órgãos:

• Administrador;

• Assembleia de Condóminos.

Funções:

• Decidir questões relacionadas com os espaços em que existe compropriedade;

• Fiscalização do exercício da função de administrador.



Convocatória
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Convocatória

Formas:

• Carta registada – com aviso de receção?;

• Protocolo;

• Afixação de aviso numa parte comum?.

Conteúdo:

• Dia, hora, local e matérias a tratar – Ordem do Dia;

• Att: assuntos de interesse para os condóminos;

• Violação: anulabilidade das deliberações.
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Convocatória

Destinatários da convocatória: 

• Todos os condóminos, mesmo os que não residam no prédio

• Violação: anulabilidade das deliberações

Prazo

10 dias de antecedência – dias de calendário

Periodicidade

1.ª quinzena de janeiro de cada ano



1.   PRA Quem convoca
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Quem convoca

• O Administrador;

• Condóminos que representem pelo menos 25% do capital;

• Por um único condómino – condómino recorrente – recurso dos atos do 
administrador.



Vícios | Sanação | Impugnação
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Vícios | Sanação | Impugnação

Ac. TRP – 05.12.2016 (Relator: Carlos Querido)

• Vícios na irregularidade da convocação – consequências nas deliberações –
regime regra da anulabilidade.

Vícios consideram-se sanados:

• Caso não sejam tempestivamente impugnados;

• Presença do condómino na assembleia sem que invoque a irregularidade da
convocatória.
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Vícios na convocatória | Anulação das deliberações | 
Legitimidade ativa

Legitimidade processual ativa – qualquer condómino que não tenha aprovado a 
deliberação a anular

• arrendatário – parte ilegítima;

• nú proprietário e o usufrutuário – legitimidade partilhada.
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Vícios na convocatória | Anulação das deliberações | 
Legitimidade passiva

• Condomínio representado pelo seu Administrador

• Antes da reforma do Processo Civil 1995/96

• Condóminos que aprovaram as deliberação que se pretende anular, os que se
abstiveram e os que não estiveram presentes

• Estes Réus podem ser representados pelo Administrador



Prazo Propositura da Ação
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Prazo Propositura da Ação

Deliberações nulas – a todo o tempo por qualquer interessado;

Deliberações anuláveis - 20 dias a contar da realização da assembleia para os
condóminos presentes e a partir da comunicação da deliberação para os ausentes;

Deliberações ineficazes – a todo o tempo pelo condómino afetado, salvo
ratificação.



1.   PRA Segunda Convocatória
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Segunda Convocatória

• É admissível para 30 minutos depois?

• Pode ser realizada no mesmo dia?

• É válida esta convocatória?

• Existe prazo mínimo a observar?

Ac. STJ, 26.05.2015, Relator Gregório Silva Jesus
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Obrigada pela vossa atenção!

marcia.passos@pra.pt | +351 223 715 485
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QUAIS AS GARANTIAS APÓS A ENTREGA DO EDIFICADO NOVO|EDIFICADO 

SUJEITO A OBRAS (INTERVENCIONADO) PERANTE O CONDOMÍNIO

(Dr. José Raimundo) RSA-LP 



OBRAS NO CONDOMÍNIO E GARANTIAS EM EDIFICADO NOVO OU APÓS 

REMODELAÇÃO / INTERVENÇÃO

III Congresso Nacional de Condomínios 

20 de Maio de 2017



III Congresso Nacional de Condomínios 

“Obras no Condomínio / Garantias em Edificado Novo ou 

Após Remodelação / Intervenção”

Lisboa, 20 de Maio de 2017

José M. Raimundo



III Congresso Nacional de Condomínios 

I – Obras nas partes comuns 

do Edifício 

“Obras no Condomínio / Garantias em Edificado Novo ou Após Remodelação / Intervenção”



III Congresso Nacional de Condomínios 

“Obras no Condomínio / Garantias em Edificado Novo ou Após Remodelação / Intervenção”

Artigo 1414.º CC – Princípio Geral

As fracções de que um edifício se compõe, em condições de constituírem unidades independentes, podem pertencer a

proprietários diversos em regime de propriedade horizontal.

Edifício: a génese

Propriedade Horizontal 
Regulamento de Condomínio

Especificadas as partes do edifício que correspondem às fracções,

reflectindo-se o respectivo valor em percentagem ou

permilagem;‰

• Deve ser elaborado tratando-se de edifícios com

mais de quatro condóminos;

• Define as normas de relacionamento dos

condóminos entre si e com a administração e as

normas de utilização e de conservação das partes

comuns;

• O próprio título constitutivo pode já prevê-lo;

• Quando (ainda) não exista, cabe à assembleia de

condomínio ou ao administrador proceder à sua

elaboração;

Fracções autónomas que constituam unidades independentes,

distintas e isoladas entre si, com saída própria para uma parte

comum do edifício ou para a via pública.

Depois da lei (…) são o título constitutivo bem como o regulamento que formam o estatuto regulador do condomínio
Antunes Varela, RLJ, Ano 108.º, p. 58

Requisitos:

Conteúdo:

Conteúdo eventual

…
• Menção ao fim a que se destina cada fracção;

• Regulamento de condomínio;

• Previsão de compromisso arbitral
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Obras nas partes comuns  no Edifício 

Conservação*
Obras de 

reconstrução do 

prédio 

Cabe à administração de condomínio 

Quem paga?

Os condóminos na proporção do valor das

suas fracções.

As despesas relativas aos lanços de

escadas ou às partes comuns do prédio que

sirvam exclusivamente algum dos

condóminos ficam a cargo dos que delas se

sirvam.

Quanto às despesas dos elevadores, só

participarão os condóminos cujas fracções por

eles possam ser servidas.

Obras “ordinárias”

mas …

Obras

“extraordinárias”

Inovação

Toda a obra que consubstancie uma

alteração do prédio relativamente à

sua concepção original. Quando haja destruição do

edifício ou de uma parte que

represente, pelo menos, 3/4

do seu valor.

O que constitui inovação?

* Obras Urgentes: sempre que a

omissão de reparação ponha em

risco ou perigo algum direito de

personalidade de algum dos

condóminos, a sua segurança e

integridade (v.g., risco de ruína,

infiltrações nas fracções através

de fissuras existentes)

V.g., colocação de chaminé,

plataforma electrónica que permita o

acesso ao patamar dos elevadores

de uma cadeira de rodas, …

Alterações introduzidas nas

substância ou na forma das coisas

comuns, como modificações relativas

ao seu destino ou afectação.

Não necessitam deliberação

Carecem de deliberação
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Obras que modifiquem a linha arquitectónica e o arranjo estético

ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMINIO

Podem ser realizadas se para tal se obtiver prévia autorização da assembleia de condóminos, aprovada por maioria

representativa de 2/3 do total do prédio.

E as obras?

Continuando …

Vedadas quando resultem um prejuízo traduzido em consequências negativas, adulteração/ destruição da harmonia que os

caracterizava pressupõe um juízo de valor e de comparação com os estado e fisionomias actuais do edíficio

Mas …



III Congresso Nacional de Condomínios 
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As maiorias exigíveis para a realização de obras nas partes comuns no Edifício:

Regra geral:

As deliberações são tomadas por maioria (simples) dos votos representativos do capital investido.

Não comparecendo o número de condóminos suficiente (i.e., + 50 % dos condóminos):

Se na convocatória não tiver sido designada outra data para a realização de nova reunião, considerar-se-á

convocada nova reunião para uma semana depois. Nesta segunda reunião, a assembleia pode deliberar por

maioria (simples) dos votos dos condóminos presentes desde que estes representem (no mínimo) 1/4 do valor total

do prédio

Excepções: 

Maioria de 2/3: obras que integrem o conceito de inovação (dupla maioria); alteração ao uso de cada fracção (sempre

que o título constitutivo não disponha sobre o fim da mesma) e obras que modifiquem a linha arquitectónica ou o arranjo

estético do Edífício.

Unanimidade: divisão de fracções; alteração do uso de uma fracção (quando o título constitutivo disponha sobre o fim

de cada fracção) e quando haja necessidade de efectuar obras de reconstrução do prédio por destruição de parte

significativa do mesmo (correspondente a destruição igual ou superior a 3/4).



III Congresso Nacional de Condomínios 

II – Prazos de Caducidade 

e Garantias 

“Obras no Condomínio / Garantias em Edificado Novo ou Após Remodelação / Intervenção”



III Congresso Nacional de Condomínios 

Contrato de Empreitada

“Obras no Condomínio / Garantias em Edificado Novo ou Após Remodelação / Intervenção”

Contrato de Compra e Venda≠

• Prestação de facere;

• O empreiteiro realiza, ele próprio, a 

construção;

• O empreiteiro tem de entregar a coisa sem 

vícios ou desconformidades; 

• Contrato com eficácia obrigacional.

• Prestação de dare;

• O comprador não dirige nem fiscaliza

a obra;

• Contrato com eficácia real: a

transferência da propriedade dá-se no

momento da celebração do contrato.

Porquê distinguir?

… para apuramento da titularidade das responsabilidades 

Contratos
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Contrato de Empreitada:

Artigo 1208.º Código Civil

(Execução da obra)

‘’O empreiteiro deve executar a obra em conformidade com o que foi convencionado e sem vícios que 

excluam ou reduzam o valor dela, ou a sua aptidão para o uso ordinário ou previsto no contrato.’’

• O empreiteiro é responsável por todos os defeitos existentes na

obra por si realizada;

• A responsabilidade do empreiteiro está depende do conhecimento

e da denúncia (i.e., comunicação) dos defeitos:

Artigo 1207.º Código Civil

(Noção)

‘’Empreitada é o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra a realizar certa obra,

mediante um preço’’.
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Prazos de arguição dos defeitos

Artigo 1225.º CC

5 anos para o conhecimento do defeito a contar da entrega da 

coisa (pode ser superior caso as partes assim o convencionem).

1 ano para o exercício da denúncia a contar da data 

do conhecimento do defeito.

1 ano para intentar a acção judicial contado a partir da data de 

denúncia

Artigo 1225.º

(Imóveis destinados a longa duração)

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 1219.º e seguintes, se a empreitada tiver por objecto a construção, modificação ou

reparação de edifícios ou outros imóveis destinados por sua natureza a longa duração e, no decurso de cinco anos a contar

da entrega, ou no decurso do prazo de garantia convencionado, a obra, por vício do solo ou da construção, modificação ou

reparação, ou por erros na execução dos trabalhos, ruir total ou parcialmente, ou apresentar defeitos, o empreiteiro é

responsável pelo prejuízo causado ao dono da obra ou a terceiro adquirente.

2 - A denúncia, em qualquer dos casos, deve ser feita dentro do prazo de um ano e a indemnização deve ser pedida no ano

seguinte à denúncia.

3 - Os prazos previstos no número anterior são igualmente aplicáveis ao direito à eliminação dos defeitos, previstos no artigo

1221.º

4 - O disposto nos números anteriores é aplicável ao vendedor de imóvel que o tenha construído, modificado ou reparado.
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Contrato de

Compra e Venda

Profissional

Particular

Aplicação do 

DL n.º 67/2003 de 8 de Abril

(Regime Especial de Venda de Bens 

de Consumo e das Garantias a ele 

relativas – transpõe para a ordem 

jurídica nacional a Directiva. 

1999/44/CE)

Reparação;

Substituição;

Aplicação do regime da venda

de coisas defeituosas 

Se o vendedor actuar com dolo deve

indemnizar o comprador;

Prazos 1 ano para denunciá-los

5 anos para conhecer os defeitos

Prazos

5 anos para o conhecimento do vício 

contados a partir da entrega do bem 

A promover dentro de um

prazo razoável tendo em

conta a natureza do defeito

Se quem promover a venda for:

1 ano para denunciar os defeitos 

Reparação;

Substituição (não existe esta obrigação se o

vendedor desconhecia sem culpa o vicio);

Redução do Preço.
Código Civil

6 meses para intentar a acção

3 anos para intentar a acção
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Reclamação de intervenções no Edifício 

Nas fracções autónomas Nas partes comuns

Cada proprietário é responsável pela 

exigência de obras nas suas fracções.

Nos prédios urbanos sujeitos a propriedade

horizontal, o administrador não pode extravasar o

âmbito e limites das suas competências, os quais se

circunscrevem aos factos e acções em que estejam em

causa as partes comuns do edifício, não podendo, por

conseguinte, a administração mandatar o administrador

para demandar o empreiteiro com vista à reparação dos

problemas existentes nas fracções individualizadas do

condomínio.

Artigo 1430.º CC

A administração das partes comuns do edifício compete

à assembleia dos condóminos e a um

administrador.

Porquê?

Por sua vez….

Artigo 1437.º CC

O administrador tem legitimidade para agir em juízo,

quer contra qualquer dos condóminos, quer contra

terceiro, na execução das funções (…).

Empreiteiro, vendedor,

promotor…
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Regime das Garantias em Edificado Novo

Profissional * Construtor / Vendedor

Aplicação do DL n.º 67/2003 de 8 de Abril 

Venda promovida por

A que a coisa seja reposta sem incorrer em encargos

* Pessoa singular ou colectiva que, ao abrigo de um contrato, vende

bens de consumo no âmbito de uma actividade profissional

O consumidor terá direito:

Reparação Substituição Redução do 

Preço

Resolução do 

contrato

Responde pelos defeitos por que padece a coisa

nos termos definidos no regime da empreitada;

Garantia 5 anos,

se o consumidor denunciar o defeito no prazo de

1 ano a conta da data do conhecimento

O adquirente terá direito:

Eliminação 

dos defeitos
Redução do 

Preço

Resolução do 

contrato

Realização de 

obra nova
Indemni

zação
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Regime das Garantias em Edificado Existente

Profissional Particular

• É aplicável o regime dos bens de consumo

ainda que o bem seja considerado de

‘’segunda mão’’

• É responsável pela correcção dos defeitos;

• O bem sucedâneo goza de igual prazo de

garantia (5 anos)

Venda promovida por:

• Não é responsável, sem prejuízo da

aplicação do regime de coisas defeituosas:
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Responsabilidade 

pelos defeitos

Vendedor/Empreiteiro: responde pelos defeitos por que padece a coisa;

Vendedor (não coincidente com o empreiteiro):

• Profissional: aplicação do DL n.º 67/2003 de 8 de Abril 

• Particular: não responde, sem prejuízo da aplicação do regime de 

compra e venda de coisa defeituosas; 

Empreiteiro (não coincidente com o vendedor): responsável pelos

defeitos existentes na obra por si realizada nos termos do regime da

empreitada;

Ac. do STJ de 24-09-2009, a propósito do regime de venda de imóveis

destinados a longa duração dir-se-á liminarmente que estando em causa

defeito construtivo de um imóvel destinado a longa duração,

construído pelo próprio vendedor, é aplicável o regime específico

constante do art. 1225º do CC, e não o regime genérico da venda de

coisas defeituosas, plasmado nos arts. 914º e 916º do CC, nomeadamente

no que se refere aos prazos para o exercício dos direitos ali previstos;
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Contagem dos 

Prazos e 

legitimidade para 

arguição dos 

defeitos

Fracções Autónomas

Partes comuns

Legitimidade:

A partir do momento em que seja efectuada a entrega

material da respectiva fracção

I. Legitimidade:

Da administração de condomínio

II. Contagem do Prazo:
A partir da data da entrega das partes comuns à

administração de condomínio … quando?

Do respectivo titular:

Ac. STJ de 7/12/2005: III. Nas acções em que se discuta

(…) a eliminação dos seus defeitos, só os respectivos

proprietários – compradores dessas fracções podem

exercer tais direitos, que só a eles pertencem (…) só os

condóminos compradores tem legitimidade para

demandar.Contagem do Prazo:
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I. Legitimidade para arguição dos defeitos nas partes comuns

Eu, condómino, estou a par da lei e sei que também sou proprietário das partes comuns do edifício 

(cfr. artigo 1420.º CC que dispõe que cada condómino é proprietário exclusivo da fracção que lhe pertence e comproprietário das partes 

comuns do edifício).

E ainda, 

Pago pontualmente e sem atrasos as quotas do condomínio, por isso, posso exigir a correcção de infiltrações na fachada do prédio. 

NÃO, Senhor Condómino, não pode!!

Ac. STJ de 7/12/2005

“II. Como regra, é o condomínio representado pela sua administração que tem legitimidade para demandar e ser demandado nas

acções em que estejam em causa os interesses relativos às partes comuns, o mesmo se passando em relação a cada um dos

condóminos, relativamente às fracções de que é o respectivo titular.

Ac. TRL de 02/02/2006

A figura do «Condomínio» não é dotada de personalidade jurídica. Delibera através de órgão colegial, que é a Assembleia dos

Condóminos, sendo o «Administrador» quem executa essas deliberações e quem a representa em juízo.

A representação em juízo deve conter-se dentro das funções atribuídas por lei ao administrador e ainda à autorização da assembleia de

condóminos, a qual terá de reportar-se às partes comuns do edifício. Não tem pois o «Condomínio» legitimidade, para demandar, quanto

às partes «não comuns».
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1) Na data de constituição da propriedade horizontal e da venda da primeira fracção

autónoma:

• Os actos de constituição da propriedade horizontal e de venda da primeira fracção não

implicam, per si, a entrega das partes comuns à administração do condomínio

• Os futuros condóminos não devem ser penalizados pela inércia de quem não tem

legitimidade para os representar nem pela circunstância de terem adquirido as

respectivas fracções decorridos mais de 5 anos sobre a data da constituição da

propriedade horizontal
Mais … 

• É frequente que o construtor/vendedor do edifício constitua o título de propriedade

horizontal em beneficio e interesse próprio;

• O construtor/vendedor ficaria eximo de responsabilidade relativamente aos defeitos a partir

desses momentos, num claro arrepio ao desiderato do legislador de defesa e protecção do

consumidor.

II. Quando se inicia a contagem do prazo para arguição dos defeitos nas partes comuns?
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2) Na data em que o construtor/vendedor alienou a última fracção autónoma:

• Implicaria um intolerável prolongamento do prazo de garantia enquanto o

construtor/vendedor conservasse a propriedade da derradeira fracção;

• Não raras vezes o condomínio é constituído pelo construtor/ empreiteiro que assume a

posição de administrador podendo, propositadamente, deixar caducar os prazos de

forma a eliminar qualquer possibilidade de vir a ser responsabilizado por essas

anomalias;

Mesmo que assim não fosse,

• Premiava a inércia da administração de condomínio, que concentra em si a legitimidade

para arguir e reclamar a reparação dos defeitos;

II. Quando se inicia a contagem do prazo para arguição dos defeitos nas partes comuns?
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3) Na data de realização da primeira assembleia de condóminos constitutiva do condomínio:

Acórdão STJ de 29/11/2011

“I – A contagem do prazo de 5 anos para denúncia dos defeitos de edifícios ou outros imóveis destinados por sua

natureza a longa duração, previsto no art. 1225.º, n.º 1, do CC, inicia-se no momento da entrega do prédio por

parte do construtor/vendedor.

II – Tal entrega considera-se feita no momento em que o vendedor entrega o prédio à assembleia de

condóminos, ou seja, no momento a partir do qual o vendedor deixa de ter poder para determinar ou influir sobre o

curso das decisões dos condóminos constituídos em assembleia de interesses autónomos e identificados com os

interesses comuns.

III – Este momento – da cisão do vendedor do prédio vendido – pode coincidir, ou não, com a constituição da

assembleia de condóminos, sendo que, se quando esta for constituída o prédio estiver entregue, será a partir

deste momento que se passará a contar o prazo de 5 anos, se o prédio não estiver concluído e não estando

em condições de ser entregue à assembleia de condóminos para que esta possa exercer todos os direitos de

fiscalização sobre as partes comuns, o dies a quo a partir do qual deve ser contado o inicio do prazo dos 5

anos deverá ser a partir da entrega do prédio para uma entidade/administração distanciada do vendedor e

com plena autonomia para denunciar os eventuais defeitos existentes na obra’’.

II. Quando se inicia a contagem do prazo para arguição dos defeitos nas partes comuns?
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III – O que diz a Jurisprudência …

“Obras no Condomínio / Garantias em Edificado Novo ou Após Remodelação / Intervenção”
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I - Deve ser aplicável aos contratos de compra e venda de fracção autónoma de prédio urbano destinada a habitação própria

e permanente dos adquirentes o regime de bens de consumo.

II - De tal regime resulta a obrigação de entrega dos bens de consumo em conformidade com o contrato.

III - Tal conformidade deve ser verificada no momento da entrega dos bens de consumo.

IV - Tendo a lei alargado o prazo de caducidade dos direitos do consumidor de seis meses para 3 anos a contar da denúncia

da falta de conformidade, o prazo mais longo é aplicável aos prazos em curso, mas computar-se-á neles todo o tempo já

decorrido.

Ac. TRP de 24/02/2014

Ac. STJ de 06/06/2013

(…)

III - Estando em causa a compra e venda de um imóvel destinado a longa duração em que o vendedor haja sido o seu

construtor, é aplicável o regime do artigo 1225.º, n.os 2 e 3 [i.e, o regime da empreitada] e não o do artigo 916.º do CC [i.e,

e não o regime da compra e venda] .
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Ac. STJ de 06/07/2004 

‘’I- O DL n.º 267/94 de 25/10 que altera os prazos previstos nos arts. 916º e 1225º do C.Civil é de aplicação imediata neste particular.

II- Aquele diploma harmonizou a tutela dos interesses do comprador e do dono da obra na compra de coisa defeituosa e

empreitada defeituosa de imóveis de longa duração, uniformizando os prazos de defesa e reacção daqueles contraentes.

(…)

O D.L. nº 267/94 veio introduzir duas modificações fundamentais: por um lado, sujeitou ao regime do contrato de empreitada o 

vendedor que tenha sido simultaneamente o construtor do edifício vendido; por outro lado, alargou o prazo de denuncia dos 

defeitos (quer na empreitada quer na venda de coisa defeituosa) e do subsequente direito de acção judicial, uniformizando tais 

prazos nos dois tipos contratuais.

Quanto ao primeiro ponto (alteração do art, 1225) (…) o empreiteiro tornou-se responsável pelos prejuízos causados por defeitos na 

construção de imóveis não só perante o dono da obra mas também perante o terceiro-adquirente, além de o regime legal da 

empreitada de imóveis poder ser invocado pelo comprador sempre que o empreiteiro tenha sido também o vendedor. Com esta 

modificação legal, obstaculizou-se a uma das iniquidades flagrantes e frequentes: o mau empreiteiro, vendia a terceiro o produto defeituoso 

da sua empreitada e, a seguir, confrontado com o cumprimento defeituoso alijava o regime legal do contrato de empreitada, e invocava – a 

seu favor – o regime mais favorável da venda de coisa defeituosa.

(...)

O segundo ponto – uniformização de prazos quanto aos arts. 916 e 1225 – veio reforçar essa preocupação legal: antes era manifestamente 

mais favorável ao dono da obra do que o dos arts. 916 e 917 (referentes à venda de coisa defeituosa) para o comprador. Após a 

alteração legislativa, os prazos tenderam a uniformizar-se, harmonizando-se a tutela dos interesses do comprador e do dono da 

obra’’;
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(….)

V- Assim e em primeiro lugar, faculta-se ao comprador a supressão do contrato, fonte de qualquer daquelas obrigações (artº

905, ex-vi artº 913 nº 1 do Código Civil); em segundo lugar, reconhece-se ao comprador a possibilidade de exigir a reparação do

defeito, caso esta seja possível, ou a substituição da coisa defeituosa, naturalmente se esta for fungível e se a entrega da coisa de

coisa substitutiva não corresponder a uma prestação excessivamente onerosa para o vendedor, atento o proveito do comprador (artºs 914

e 921 do Código Civil); em terceiro lugar, atribui-se ao comprador o direito de reclamar a redução do preço convencionado (artº

911 ex-vi artº 913 nº 1 do Código Civil); por último, concede-se-lhe a faculdade de pedir uma indemnização (artº 911, ex-vi artº 913 do

CC).

VI - Os diversos meios jurídicos facultados ao comprador, no caso de prestação de coisa defeituosa, não podem ser exercidos em

alternativa, estando entre si numa ordem lógica: em primeiro lugar o vendedor está adstrito a eliminação do defeito da coisa; depois à

sua substituição; frustrando-se estas pretensões, o comprador pode reclamar a redução do preço e, por fim, a extinção do contrato.

(...)

X - Nos casos de imóveis destinados a longa duração construídos pelo vendedor, a responsabilidade deste pelo mau

cumprimento ou pelo cumprimento defeituoso há que ponderar as regras relativas à responsabilidade do empreiteiro pela

prestação de obra defeituosa. Sempre que o vendedor seja simultaneamente o construtor do imóvel de longa duração, àquela

responsabilidade aplicam-se as regras do contrato de empreitada que regem a responsabilidade – ex contractu – do empreiteiro

pelos defeitos da obra (artº 1225 nº 4 do Código Civil).

Ac. TRC de 22/06/2012 
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CONFLITOS

R
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 Inerentes aos relacionamentos

 Aspetos sociológicos e psicológicos

 Emoções

 Visões da realidade

 Comunicação



CONFLITOS
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manifesto

latente



CONFLITOS
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 Causas:

 necessidades não-atendidas

 identidades não-reconhecidas

 Reações

 Administrar um conflito

evitar competir ceder conceder cooperar



CONVIVÊNCIA EM CONDOMÍNIO
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 4 C’s (cão, cano, criança e carro)

 Relações de vizinhança

 Compropriedade das partes comuns

 Despesas e encargos



RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
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 Separar conflito objetivo/subjetivo, 

pessoas/problemas, posições/interesses

 Métodos adversariais e não-adversariais

 Diferentes formas de composição para 

diferentes tipos de litígio

 Pacificação das relações sociais

 Acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva



RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS (RAL)
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www.dgpj.mj.pt/sections/gral

“… os meios de Resolução Alternativa de Litígios são 

percecionados pelos seus utilizadores como alternativas 

de grande qualidade para a realização da Justiça, 

merecendo por parte destes níveis de satisfação e lealdade

muito elevados” (DGPJ)



PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS AOS MEIOS JUDICIAIS
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NEGOCIAÇÃO MEDIAÇÃO CONCILIAÇÃO

ARBITRAGEM
JULGADOS DE 

PAZ



MEDIAÇÃO
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 Partes procuram voluntariamente alcançar 

um acordo com assistência de um terceiro 

imparcial e independente

 Confidencialidade e responsabilidade dos 

mediados pelas decisões tomadas

 Adequada a conflitos de interesses entre 

partes de uma relação duradoura

Lei 29/2013



MEDIAÇÃO
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 Mediação pré-judicial suspende os prazos de caducidade e 

prescrição 

 Em qualquer estado da causa pode haver suspensão da 

instância e remessa do processo para mediação, por 

determinação do juiz ou acordo das partes (art. 273 CPC)

 Mediação pública: sistemas públicos de mediação (familiar, 

laboral e penal) e serviço de mediação nos Julgados de Paz

 Mediação privada: aguarda regime jurídico complementar



EXECUTORIEDADE
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 Acordo de mediação em que tenha participado mediador de conflitos 

inscrito na lista de mediadores de conflitos (organizada pela DGPJ) tem 

força executiva sem necessidade de homologação judicial

Art. 9 e) Lei 29/2013 e 

Portaria 344/2013



ARBITRAGEM

R
u
te

 C
o
u
to

 Um terceiro imparcial (árbitro), escolhido pelas partes, decide o conflito

 Litígios respeitantes a interesses de natureza patrimonial ou em que as partes 

possam celebrar transação sobre o direito controvertido

 “Contratual na sua origem, privada na sua natureza e jurisdicional na sua função” 

(MFG)

Lei 63/2011

 Adhoc ou com carácter institucionalizado (ex.: Centro de 

Arbitragens Voluntárias da Propriedade e Inquilinato)



ARBITRAGEM
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 Efeitos da convenção arbitral: 

– Preterição do tribunal arbitral  incompetência absoluta do tribunal (art. 96 b) CPC)

– Compromisso arbitral na pendência da causa  extinção da instância (art. 277 e 280 CPC)

Lei 63/2011

 Voluntária (convenção arbitral) ou necessária (ex.: serviços 

públicos essenciais)

 Convenção de arbitragem:

 COMPROMISSO ARBITRAL (litígio atual)

 CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA (litígio eventual)



COMPROMISSO ARBITRAL
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 O título constitutivo pode conter a previsão do 

compromisso arbitral para a resolução dos litígios emergentes 

da relação de condomínio (art. 1418 nº 2 c) CC)

 A assembleia dos condóminos pode estabelecer a 

obrigatoriedade da celebração de compromissos arbitrais para 

a resolução de litígios entre condóminos, ou entre 

condóminos e o administrador (art. 1434 CC)

Propriedade Horizontal



ARBITRAGEM DE CONSUMO
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 Condomínio pode ser considerado 

consumidor? 

 Rede de Arbitragem de Consumo (Lei 144/2015)

www.consumidor.pt



JULGADOS DE PAZ
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JULGADOS DE PAZ

 Vocacionados para permitir a participação cívica

dos interessados e estimular a justa composição dos 

litígios por acordo das partes

 Princípios de simplicidade, adequação, informalidade, 

oralidade e absoluta economia processual

 Decisões proferidas pelos julgados de paz têm o valor 

de sentença proferida por tribunal de 1.ª instância
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Lei 78/2001

www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt



JULGADOS DE PAZ

 Competência:

 Território (concelhios ou agrupamentos de concelhos)

 Valor (questões que não excedam 15 000 euros)

 Matéria (ações declarativas de natureza cível, incluindo 

ações resultantes de direitos e deveres de condóminos, 

sempre que a respetiva assembleia não tenha deliberado 

sobre a obrigatoriedade de compromisso arbitral)
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Lei 78/2001



MEIOS DE RAL

 Desinvestimento, desinformação e 

dispersão

 Resistência dos profissionais da justiça

 Uma questão cultural: 

participação e autorresponsabilização
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MEIOS DE RAL

 Simplicidade de procedimentos

 Celeridade

 Custos reduzidos

 Proximidade

 Outras formas de fazer justiça
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“O que é alternativo, antes de tudo o mais, é a abordagem ao litígio, a

perceção das suas características não jurídicas – sociais, psicológicas

até, históricas, antropológicas. (…) estes métodos são transversais a todas as

áreas do Direito e da sociedade, tendo aplicação desde o conflito de vizinhança

ou de irmãos até ao conflito internacional mais complexo.”

(Mariana França Gouveia)



R
u
te

 C
o
u
to

Muito obrigada

Rute Couto

rute@ipb.pt

mailto:rute@ipb.pt




SEGUROS OBRIGATÓRIOS / DE GRUPO/ INDIVÍDUAIS

(Dra. Susana Pacheco) LUSITÂNIA COMPANHIA DE SEGUROS 
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CONGRESSO NACIONAL DE CONDOMÍNIOS

SEGURO OBRIGATÓRIO E FACULTATIVO
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I. LEGISLAÇÃO RELEVANTE 

II. SEGURO OBRIGATÓRIO - INCÊNDIO

❖ FRAÇÕES AUTÓNOMAS E PARTES COMUNS

❖ QUEM CELEBRA O CONTRATO DE SEGURO

❖ COBERTURAS OBRIGATÓRIAS

❖ EXCLUSÕES

III. CAPITAL SEGURO

❖ VALOR SEGURO

❖ ATUALIZAÇÃO

IV. APÓLICE DO CONTRATO DE SEGURO

❖ CONDIÇÕES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES

❖ APÓLICE UNIFORME

V. OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO

❖ TOMADOR DO SEGURO

❖ SEGURADOR

❖ INDEMNIZAÇÃO

VI. SEGURO FACULTATIVO 

❖ MULTIRRISCOS CONDOMÍNIO 
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LEGISLAÇÃO RELEVANTE
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LEGISLAÇÃO RELEVANTE

❖Código Civil (CC) – artigos 1414.º a 1438.º

Regime da Propriedade Horizontal

❖Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril (LCS)

Regime jurídico do contrato de seguro, em especial os artigos 37.º (apólice); 43.º (interesse na conservação); 49.º e 131.º 

(capital seguro); 99.º (sinistro); 135.º (atualização) e 149.º a 151.º (seguro de incêndio) 

❖Norma Regulamentar (NR) n.º 16/2008-R, de 18 de dezembro

Apólice Uniforme do Seguro Obrigatório de Incêndio

❖Norma Regulamentar (NR) n.º 1/2017-R, de 16 de março 

Índices de atualização de capitais para as apólices do ramo "Incêndio e elementos da natureza" (2.º trimestre de 2017)

❖Decreto-Lei n.º 268/1994, de 25 de outubro

Alguns aspetos da administração dos condomínios, em especial o artigo 5.º (atualização do seguro)
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SEGURO OBRIGATÓRIO
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SEGURO OBRIGATÓRIO – INCÊNDIO

Obrigatório por Lei

Imóveis em regime de propriedade horizontal (artigo 1429.º do CC)

Frações Autónomas

Partes Comuns

Proprietário e

Comproprietário (artigo 1420.º CC)
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SEGURO OBRIGATÓRIO – FRAÇÕES AUTÓNOMAS E PARTES COMUNS

▪ Consideram-se Partes Comuns (n.º 1 do artigo 1421.º do CC):

✓Solo

✓Alicerces

✓Paredes-mestras, toda a estrutura do prédio

✓Telhado

✓Escadas

✓Instalações de serviços (água, gás, eletricidade)
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SEGURO OBRIGATÓRIO – FRAÇÕES AUTÓNOMAS E PARTES COMUNS

▪ Presumem-se ainda Comuns (n.º 2 do artigo 1421.º do CC):

✓Pátios

✓Elevadores

✓Garagens

✓Em geral todas as coisas que não sejam afetas 

ao uso exclusivo de um dos condóminos
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SEGURO OBRIGATÓRIO – QUEM CELEBRA O CONTRATO DE SEGURO?

▪ Proprietários (condóminos), segurando a fração autónoma e a

permilagem das partes comuns (n.º 2 do artigo 1429.º do CC)

▪ Administrador do condomínio, quando não foi efetuado pelos

condóminos (n.º 2 do artigo 1429.º e alínea c) do artigo 1436.º CC)

▪ Qualquer pessoa que tenha interesse na conservação do imóvel

(n.º 2 do artigo 43.º da LCS)
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SEGURO OBRIGATÓRIO – COBERTURAS OBRIGATÓRIAS

Cláusulas 1.ª e 2.ª da NR n.º 16/2008-R, de 18 de dezembro e artigo

150.º da LCS

Incêndio  

Danos 
derivados do 
calor, fumo, 

vapor ou 
explosão

Remoções ou 
destruições 

por ordem das 
autoridades

Explosão

Queda de 
Raio

Danos 
causados 

pelos meios 
usados no 

combate ao 
incêndio
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SEGURO OBRIGATÓRIO – EXCLUSÕES

Cláusula 3.ª da NR n.º 16/2008-R, de 18 de dezembro

Riscos que não estão cobertos

Greves  

Fenómenos 
sísmicos

Atos de 
Terrorismo

Atos de 
vandalismo

Guerra
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CAPITAL SEGURO
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CAPITAL SEGURO – VALOR SEGURO 

Cláusula 18.ª da NR n.º 16/2008-R, de 18 de dezembro

início do contrato

▪Responsabilidade: Tomador do Seguro
vigência do contrato

▪Corresponde:

✓Custo de mercado da reconstrução do imóvel (tipo e materiais de 

construção, acabamentos, valor proporcional das partes comuns)

✓Valor matricial (edifícios para expropriação ou demolição)

▪Não se considera: Valor do terreno.
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CAPITAL SEGURO – ATUALIZAÇÃO

Artigo 135.º da LCS, artigo 5.º do DL 268/94, de 25 de outubro e n.º 4
da Cláusula 18.ª e Condição Especial 01 e 02 da NR n.º 16/2008-R, de
18 de dezembro

▪Responsabilidade: Tomador do Seguro de acordo com a deliberação da        
Assembleia de Condóminos  obrigação do Administrador

▪Obrigatória Anual (admite outra periodicidade)

convencionada (ex: percentagem anual) 

▪Atualização automática

indexada (índices trimestrais da ASF)
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APÓLICE DO CONTRATO DE SEGURO
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APÓLICE DO CONTRATO DE SEGURO

Artigos 37.º e 151.º da LCS e Cláusula preliminar da NR n.º 16/2008-

R, de 18 de dezembro

▪Condições Gerais (coberturas principais, vicissitudes do contrato,

riscos excluídos, direitos e obrigações das partes)

▪Condições Especiais (coberturas opcionais e detalhe de aspetos da

relação contratual)

▪Condições Particulares (identificação das partes contratantes e do

bem seguro)

Nota: A Apólice de seguro de incêndio deve precisar: tipo de bem,

material de construção, descrição do prédio (localização, afetação…)
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APÓLICE DO CONTRATO DE SEGURO – APÓLICE UNIFORME

Norma Regulamentar n.º 16/2008-R, de 18 de dezembro

❖Objeto: Parte Uniforme das Condições Gerais e das Condições 

Especiais Uniformes da Apólice de Seguro Obrigatório de Incêndio

❖Conteúdo

Coberturas 
e Exclusões

Vicissitudes 
do Contrato

Indemnização 

Condição 
Especial 01 
(atualização 
indexada)

Capital 
Seguro

Declaração 
Inicial 

Prémio

Obrigações 
e Direitos 
das Partes

Condição 
Especial 02 
(atualização 

convencionada)
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OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO
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OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO – TOMADOR DO SEGURO

Sinistro: Verificação do evento que desencadeia o acionamento da 

cobertura do risco prevista no contrato (artigo 99.º da LCS)

❖Segurado (artigos 100.º, 101.º e 126.º da LCS e Cláusula 21.ª da NR n.º 

16/2008-R, de 18 de dezembro)

▪Prevenir ou limitar as consequências do sinistro

▪Participar o sinistro (salvo estipulação de outro prazo em 8 dias)

▪Prestar todas as informações que o segurador solicite

▪Não prejudicar o direito de sub rogação do segurador

▪Cumprir as regras de segurança impostas por lei e pelo contrato

▪Incumprimento: redução da prestação ou perda da cobertura
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OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO - Segurador

❖Segurador (Artigo 102.º da LCS e Cláusula 24.ª da NR n.º 16/2008-R, 

de 18 de dezembro):

▪ Investigar o sinistro (peritagens)

▪ Avaliar os danos

▪ Proceder à reparação do bem 

ou 

▪ Pagar a indemnização em dinheiro

30 dias, caso tenha todos os 

elementos (artigo 104.º LCS 

e Cláusula 24.ª NR)

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijha3XoPDLAhUGcBoKHfHTBPYQjRwIBw&url=http://eticsalejandromillan.blogspot.com/2015/05/tema-1-por-que-y-para-que-investigar-en.html&bvm=bv.118443451,d.d24&psig=AFQjCNEayJLXJQA-BTnSWTeSOaYd_Ti6yg&ust=1459696831616326
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OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO - Indemnização

Cláusula 26.ª da NR 16/2008-R, de 18 de dezembro e artigos 128.º a 
134.º da LCS

❖Princípio indemnizatório:

▪O Segurado deve ser ressarcido do prejuízo que efetivamente sofreu

▪A prestação do Segurador está limitada ao dano decorrente do sinistro         
até ao montante do capital seguro
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OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO - Indemnização

Cláusula 26.ª da NR 16/2008-R, de 18 de dezembro e artigos 128.º a 
134.º da LCS

❖Forma de pagamento:

▪Dinheiro, ou 

▪Substituição/reparação do bem
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OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO - Indemnização

Cláusula 26.ª da NR 16/2008-R, de 18 de dezembro e artigos 128.º a 

134.º da LCS

❖Subseguro (artigo 134.º) insuficiência de capital seguro:

▪Capital seguro é inferior ao valor do objeto seguro = Regra 

Proporcional (só paga uma parte dos prejuízos)

❖Sobresseguro (artigo 132.º) excesso de capital seguro:

▪Capital seguro é superior ao valor do objeto seguro =

Pagamento até ao limite do dano

Estorno dos sobreprémios pagos nos 2 anos anteriores
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SEGURO FACULTATIVO 
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SEGURO FACULTATIVO  - Multirriscos Condomínio 

▪ É uma alternativa para o seguro multirriscos habitação contratado por 

cada condómino.  

▪ Legitimidade do Administrador de Condomínio.

Multirriscos 
Condomínio

Totalidade 
do 

Edifício

Várias 
coberturas 

/ Riscos

Mais 
célere em 
caso de 
sinistro

1 Único 
Segurador
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SEGURO FACULTATIVO – Multirriscos Condomínio 

❖Coberturas:

▪ “Essenciais”/Base = Legal (seguro obrigatório) 

▪ “Conforto” = Legal + utilitárias

▪ “Super” = Legal + utilitárias + proteção alargada

Incêndio
Explosão

Queda de Raio

Furto ou Roubo
Inundações/Tempestades

Proteção Jurídica
Assistência ao Condomínio

Queda de Aeronaves
Quebra de Antenas
Aluimento de Terras

Responsabilidade Civil
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Obrigada pela Vossa 

atenção!

Susana Pacheco
Direção de Serviços Jurídicos e

Compliance

susana.pacheco@lusitania.pt

965403935
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OS CONDÓMINOS SÃO OBRIGADOS A SUPORTAR O PAGAMENTO DE 

TODAS AS OBRAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA? 

(Dra. Carla Mesquita Babo) CARLA MESQUITA BABO, ADVOGADA & ASSOCIADOS 



20 de maio de 2017

III Congresso Nacional de Condomínio



OS CONDÓMINOS SÃO OBRIGADOS A SUPORTAR O 

PAGAMENTO DE TODAS AS OBRAS APROVADAS EM 

ASSEMBLEIA?



Enquadramento jurídico  

 Código Civil

 Regime da Propriedade Horizontal (DL nº 268/1994);

 Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

(DL nº 555/1999);



Assembleia de Condóminos 

Administração das 
partes comuns; 

Tomada de (deliberações) decisões 

Regra Maioria

Simples 

Maioria de 2/3 do 
valor do prédio 

Unanimidade    



Obras nas partes comuns:

Obras de conservação (obrigatórias) 

Obras  de inovação (facultativas)



Obras obrigatoriamente suportadas pelos condóminos 



Obras Conservação

Obras indispensáveis e obrigatórias para 

evitar a degradação do prédio.



Encargos com 

despesas de 

Conservação e 

Fruição 

deliberadas em 

assembleia

Suportadas por todos os condóminos 

em proporção do valor das suas frações.



Situações excecionais
Pagamento de serviços 

de interesse comum

.

•Pagamento em partes iguais ou em proporção com a fruição.

•Disposição no Regulamento do Condomínio

. 
•Deliberação da assembleia aprovada 2/3 votos sem oposição



Obras de Inovação

Obras de carácter facultativo. 

maioria dos condóminos, que representem 

dois terços do valor total do prédio.



Obras de inovação

Deliberações que exigem 2/3 do valor total

Alteração do 
modo de 

comparticipação

Obras de 
inovação

Alteração do fim 
da fração 
autónoma

Alteração da 
linha 

arquitetónica 



Encargos com as inovações

Em princípio -Despesas a cargo dos 
condóminos;

A não aprovação não desobriga o 
condómino do pagamento 

salvo se a recusa for considerada fundada pelo 
tribunal 

o condómino tem direito a rever o pagamento.



Colocação de 

ascensores;

Instalação de gás 

canalizado;

Maioria de 

condóminos que 

representem a 

maioria do valor do 

prédio

Inovações que exigem 



Reparações indispensáveis e urgentes 

Nas partes comuns do 
edifício; 

Por iniciativa de 
qualquer condómino;

Fugas de gás na 
conduta do prédio; -
Rotura na canalização 

da água.



Deliberações que exigem unanimidade

Alteração do titulo constitutivo;

Obras de reconstrução (destruição superior a ¾ do valor);

Aprovação do regulamento do condomínio;

Decisões relativas ao aproveitamento das partes comuns;



Destruição do edifício 

Destruição do edifício representa três 

quartos do seu valor.

 Direito de exigir a VENDA do 

terreno e dos materiais 

conforme o que a assembleia 

determinar.

No caso da destruição atingir uma 

parte menor.

 Deliberação pela assembleia por maioria 

dos condóminos e do capital investido 

no edifício.

RECONSTRUÇÃO 

A não participação obriga a alienar os seus 

direitos a outros condóminos.



Obras deliberadas em assembleia e não suportadas pelos 

condóminos



Não são obrigatórias as obras 

deliberadas em assembleia quanto:

As despesas de lanços de escadas oque sirvam exclusivamente algum 

dos condóminos

ficam a cargo dos que delas se servem. 

Nas despesas dos ascensores

Despesas relativas às rampas de acesso e às plataformas elevatórias,       

só participam os condóminos que tiverem procedido à referida 

colocação e que sirvam exclusivamente delas



Impugnação das deliberações

10 dias contados sobre a deliberação para 

convocação de assembleia extraordinária; 

➢ 60 dias sobre a data da deliberação, caso a 

assembleia extraordinária não tenha sido 

solicitada; 

➢ 30 dias para o centro de arbitragem

contrárias à lei 

ou a regulamentos anteriormente aprovados



Irregularidade na convocação das assembleias para 

aprovação de obras 

Nulidade

➢ Falta de convocação de todos-

desrespeito por normativo legal 

que obriga à convocação

Anulabilidade

➢ Falta de convocação de um

condómino;

➢ Convocação da assembleia para 30

min ou 1 hora depois se não

comparecer o número de

condomínio suficiente para que se

possa deliberar.



Nulidade da deliberação

Declaração NULA, quando contrária à lei; 

Não produz efeitos 

Invocada a todo o tempo.



Vícios das deliberações  - Anulabilidade





A Assembleia deliberou sem “quórum”

irregularidade 

conduz à anulabilidade das deliberações.



Vícios das deliberações  - Anulabilidade

Deliberações violam as regras do processo 

de convocação 



Vícios das deliberações  

Anulabilidade

 Deliberações sem quórum legal 

 Deliberações que não constem da 

ordem de trabalhos



Dívidas por obras deliberadas em assembleia 

anteriores à aquisição do imóvel

Em caso de transmissão do direito de 

propriedade sobre a fração:

✓ despesas a que alude o artigo 1424º, do CC

responsabilidade do alienante



Em sentido contrário

O comprador de uma fração de um prédio

em propriedade horizontal é responsável

pelo pagamento das despesas com obras de

conservação e beneficiação decididas em

assembleia de condóminos realizada

anteriormente à compra.”

Acórdão do TRP de 29-04-2004, processo n.º 

0431329



Encargos de conservação: terraço-cobertura 

 Uso exclusivo de um condómino – responsabilidade pelas despesas de 

conservação e fruição 
(Acórdão do TRP, processo: 0736562 de 19-12-2007)

 É nula, por ilegal, a deliberação, na parte em que imputa a todos os 

condóminos, as despesas referentes à impermeabilização de terraço 

 (Acórdão do TRL, processo: 190/14.5TJLSB.L1-1 de 08-11-2016)



Encargos de conservação – caso:

terraço

cobertura de uso comum

 Condómino do rés-do-chão comparticipa nas

despesas

 relativas aos encargos com os elevadores e

escadas, na proporção da sua permilagem.

(Acórdão do TRC Relação de Coimbra, processo n.º 

2352/12.0TBFIG.C1)



Obra de inovação 
aparelho de ar condicionado 

Autorização da maioria dos condóminos,

terá de representar dois terços do valor total do prédio;

(Acórdão do TRP, processo: 2264/06.7TBAMT.P1 de 20-10-2009)



Questões Práticas 

 1. Condómino do 3º andar pode recusar-se a pagar o serviço de elevador alegando

que tem pânico de elevadores e utiliza escadas?

 2. Se um condómino não habita a sua fração está obrigado a pagar os encargos

resultantes da vida em condomínio?

 3. Se um terraço de cobertura, utilizado exclusivamente por um condómino

necessitar de obras, deverá ser quem a suportar o custo dessas obras?



http://manteigasmartins-advogados.pt/


EM QUE CONCERNE AS RESPONSABILIDADES DOS ARRENDATÁRIOS OU 

SENHORIOS NAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO

(Dr. Carlos Nabais) MANTEIGAS MARTINS & ASSOCIADOS 



III CONGRESSO NACIONAL DE CONDOMÍNIOS

RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS OU SENHORIOS NAS 

DESPESAS DE CONDOMÍNIO



Artigo 1078.º

Encargos e despesas 

1 – As partes estipulam, por escrito, o regime dos encargos e despesas, aplicando-se, na falta de

estipulação em contrário, o disposto nos números seguintes.

2 – (…)

3 - No arrendamento de fração autónoma, os encargos e despesas referentes à administração,

conservação e fruição de partes comuns do edifício, bem como o pagamento de serviços de interesse

comum, correm por conta do senhorio.

(…)



Artigo 1424.º 

(Encargos de conservação e fruição)

1. Salvo disposição em contrário, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes comuns do

edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum são pagas pelos condóminos em proporção

do valor das suas frações.

(…)

É uma obrigação imposta a quem for titular do direito real de gozo sobre a fração (proprietário), recaindo

sobre este a obrigação de pagamento das referidas despesas (obrigação propter rem).



➢ABÍLIO NETO, MANUAL DA PROPRIEDADE HORIZONTAL, 4ª EDIÇÃO – REFORMULADA,

MARÇO DE 2015, EDIFORUM

Cotejando a redação atual do nº 3 do art. 1078º com o da nº 1 do art. 1424º, vemos que a generalidade

dos encargos de conservação das partes comuns e o pagamento de serviços de interesse comum,

imputáveis ao condómino-senhorio, podem, por acordo escrito, ficar a cargo do arrendatário, sem qualquer

constrangimento.

Todavia, esse acordo, embora vincule as partes que o subscreveram (senhorio e inquilino), não exonera os

condómino-senhorio da responsabilidade pelos encargos perante o condomínio, na hipótese de o

arrendatário não proceder ao seu pagamento tempestivo, atenta a natureza real daquela obrigação o

(propter rem), a qual sobreleva quaisquer acordos de natureza exclusivamente obrigacional celebrados

entre o dono da fração e o seu arrendatário.



Assim, mesmo na hipótese de o condómino-senhorio ter convencionado com o arrendatário ser este quem se

responsabiliza pelo pagamento dos encargos condominiais, de ter dado conhecimento desse facto à

administração do condomínio, e de a correlativa faturação ter sido emitida em nome do arrendatário, o

condómino continua a responder diretamente pelo pagamento, e, no caso de mora, não pode invocar, como

causa eximente, o mencionado acordo, podendo, e devendo, ser ele o demandado na acção para cobrança do

crédito, sem prejuízo de requerer a intervenção principal provocada do arrendatário.

De igual modo, na acta da reunião da assembleia de condóminos que delibere sobre dividas por encargos de

condomínio (art. 6º do DL nº 268/94, de 25/10), é o nome do proprietário da fração que deve figurar como

devedor, e não o arrendatário. (Pagina 567)



➢ AC. TRP, 04-06-2001, RELATOR NARCISO MACHADO, DISPONÍVEL PARA CONSULTA EM 

WWW.DGSI.PT

I – Em principio, o pagamento dos encargos referentes à conservação e fruição das partes comuns de um

prédio em regime de propriedade horizontal é da responsabilidade dos respetivos condóminos.

II – Se a fração estiver locada e, por acordo com o senhorio, o arrendatário assumir a responsabilidade pelo

referido pagamento, tal convenção é inoponível aos restantes condóminos, pelo que o pagamento só pode

ser exigido do senhorio/proprietário, sem prejuízo do direito de regresso conta o locatário.

(…) 

http://www.dgsi.pt/


Relativamente às despesas de conservação e fruição das partes comuns do edifício, como refere M.

Henrique Mesquita (Propriedade Horizontal – Ver Dir. Est. Sociais, ano XXIII, 1976, 130), as obrigações

referidas no art. 1424 do CC constituem exemplos típicos de obrigações “propter rem” ou “ob rem”, isto é,

de obrigações impostas, em atenção a certa coisa, a quem for titular do direito desta.

Deste modo, face à conexão funcional existente entre a obrigação e o direito real, a pessoa do obrigado é

determinada através da titularidade da coisa, o que significa que será obrigado quem for titular do direito

real, havendo, portanto, uma sucessão no débito fora dos termos normais da transmissão das obrigações

(cfr. A. Varela – Obrigações, 1º Vol., 5ª ed., par. 194).

Do exposto, haver-se-á de concluir que se a fracção estiver locada e o arrendatário tiver acordado com o

senhorio assumir a responsabilidade de suportar a quota parte destas despesas de condomínio, tal

convenção é inoponível aos restantes condóminos, pelo que o senhorio continuará a responder

directamente por esse pagamento e só dele pode ser exigido.



➢ Esta jurisprudência é a que tem vindo a ser seguida, designadamente, pelos Julgados de Paz, senão veja-se:

▪ Sentença Julgado de Paz de Sintra, 29/12/2009, disponível para consulta em www.dgsi.pt

As obrigações impostas no artigo 1424º do Código Civil “quanto a despesas de conservação e fruição

das partes comuns do edifício, são obrigações impostas a quem for titular do direito real de gozo

sobre a fracção, recaindo sobre si a obrigação de pagamento das referidas despesas,

independentemente, do facto de utilizar/servir a coisa.

Estamos, assim, perante uma obrigação “porter rem”, isto é, a obrigação existe por causa do direito

real de propriedade (…).

Ora, conforme ficou dito, nas situações em que uma fração está arrendada e o arrendatário tiver

acordado com o senhorio assumir a responsabilidade de suportar a quota parte deste nas despesas

do condomínio, tal convenção reveste natureza obrigacional, vinculando “inter-partes”, pelo que o

senhorio/proprietário continuará a responder diretamente por esse pagamento e só dele pode ser

exigido.

http://www.dgsi.pt/


▪ Sentença Julgado de Paz do Seixal, 21/07/2010, disponível para consulta em www.dgsi.pt

(…) o facto deste ser arrendatário (não provado no processo) não altera esta decisão, na medida em

que mesmo que exista no contrato de arrendamento uma disposição que transfira a obrigação do

pagamento dos encargos do condomínio para o inquilino, é sobre o proprietário da fracção que

incide a obrigação legal de pagamento perante do condomínio.”

▪ Sentença Julgado de Paz do Porto, 16/02/2012, disponível para consulta em www.dgsi.pt

Aliás, convém recordar que os contratos de locação têm apenas eficácia entre as partes (cfr. artigo

406º, nº 2 do Código Civil), pelo que o 1º demandado não pode opor à demandante o que tiver

estabelecido com a sua inquilina a respeito da comparticipação nas despesas comuns, sem prejuízo

do direito de regresso que lhe possa assistir por efeito do respectivo contrato de arrendamento”

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/


▪ Sentença Julgado de Paz do Porto, 18/01/2013, disponível para consulta em www.dgsi.pt

Por outro lado, a demandante não é parte do contrato de arrendamento, pelo que a sua eficácia se

projecta apenas sobre ambas as demandadas (cfr. artigo 406º, nº 2 do Código Civil), no domínio das

relações diretas entre ambas. Acresce que a demandante não tem legitimidade para demandar

diretamente a 2ª demandada para os efeitos aqui em vista, uma vez que não foi autorizada pela

assembleia de condóminos para tanto e que as suas funções se restringem a exigir dos condóminos, e

não de terceiros, a sua quota-parte das despesas comuns (cfr. artigos 1436º e) e 1437º, nº 1 do Código

Civil). Isto posto, a 1ª demandada poderá ter direito de regresso sobre a 2ª demandada quanto às

contribuições por si devidas ao condomínio, mas não pode eximir ao seu pagamento, com base no

respetivo contrato de arrendamento, uma vez que só ela é condómina”.

http://www.dgsi.pt/


DECRETO-LEI Nº 268/94, DE 25 DE OUTUBRO

Artigo 6.º 

(Dividas por encargos de condomínio)

1. A acta da reunião da assembleia de condóminos que tiver deliberado o montante das

contribuições devidas ao condomínio ou quaisquer despesas necessárias à conservação e fruição

das parte comuns e ao pagamento de serviços de interesse comum, que não devam ser

suportadas pelo condomínio, constitui título executivo contra o proprietário que deixar de pagar,

no prazo estabelecido, a sua quota-parte.



➢As obrigações referidas no art. 1424º do Código Civil constituem exemplos típicos de obrigações

“propter rem” ou “ob rem”, isto é, de obrigações impostas, em atenção a certa coisa, a quem for

titular do direito desta.

➢Os contratos de locação têm apenas eficácia entre as partes (cfr. artigo 406º, nº 2 do Código Civil), pelo

que o senhorio/proprietário não pode opor ao Condomínio o que tiver estabelecido com o seu inquilino

a respeito da comparticipação nas despesas comuns, sem prejuízo do direito de regresso que lhe possa

assistir por efeito do respetivo contrato de arrendamento.

➢Mesmo nas situações em que o senhorio/proprietário tenha dado conhecimento à administração do

condomínio de que convencionou com o arrendatário ser este o responsável pelo pagamento das

despesa de condomínio e de a faturação ter sido emitida em nome do arrendatário, o

senhorio/proprietário continua a responder diretamente pelo pagamento caso o arrendatário deixe de

o fazer.



➢A convocatória para a assembleia de condóminos deve ser enviada ao proprietário sendo que, este, se

assim o entender, mandata o inquilino para o representar na mesma. O acordo entre senhorio e o

inquilino para que seja este o responsável pelo pagamentos dos encargos do condomínio não lhe

confere qualquer mandato para representar aquele na assembleia, até porque poderão ter que ser

tomadas deliberações que vão muito para além dos referidos encargos.

➢Na ata da reunião da assembleia de condóminos que delibere sobre o montante dos encargos de

condomínio ou sobre dividas decorrentes destes é o nome do proprietário da fração que deve figurar

como devedor e não o arrendatário.

➢A ata da assembleia de condóminos que delibere sobre o montante dos encargos de condomínio,

conforme resulta, expressamente, do art. 6º do DL nº 268/94, de 25/10, só constitui título executivo

contra o proprietário, pelo que, não pode constituir título executivo contra terceiros, designadamente,

contra o arrendatário.



➢O administrador do condomínio não tem legitimidade para demandar diretamente o arrendatário

para cobrança de dividas por encargos de condomínio uma vez que as suas funções se restringem a

exigir dos condóminos, e não de terceiros, a sua quota-parte das despesas comuns (cfr. artigos 1436º,

al. e) e 1437º, nº 1 do Código Civil)



REGIME JURÍDICO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Artigo 10.º

Posição jurídica do locatário

1 - São, nomeadamente, obrigações do locatário: 

a) (…); 

b) Pagar, em caso de locação de fracção autónoma, as despesas correntes necessárias à fruição das partes 

comuns de edifício e aos serviços de interesse comum;

(…) 



III CONGRESSO NACIONAL DE CONDOMÍNIOS 

Lisboa, 20 de maio de 2017



PERANTE AS DÍVIDAS AO CONDOMÍNIO, COMO DEVEM ATUAR OS ADMINISTRADORES 

DE CONDOMÍNIO NA RESPONSABILIZAÇÃO DO ATUAL OU ANTERIOR PROPRIETÁRIO EM 

SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA

(Dr. Paulo Valério) VALÉRIO, FIGUEIREDO & ASSOCIADOS





COMO SOLUCIONAR DÍVIDAS ACUMULADAS DE FORMA EFICAZ

(Dra. Márcia Passos) PRA-RAPOSO, SÁ MIRANDA E ASSOCIADOS 



1.   PRA

Como solucionar dívidas acumuladas 

de forma eficaz
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CONDOMÍNIOS

Organização: Debates & Discursos

Lisboa, 20 de maio de 2017
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Dívidas Acumuladas – Eficácia nas Soluções

• Ao abrigo do disposto no art.º 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de

outubro, apenas a ata da assembleia de condóminos em que se fixa a quota-parte

de comparticipação de cada condómino nas despesas comuns, bem como o prazo e

modo de pagamento, constitui título executivo contra o proprietário que deixar de

pagar;



www.pra.pt

Dívidas Acumuladas – Eficácia nas Soluções

• Tais contribuições devem ser certas, exigíveis e líquidas, uma vez que estes três

requisitos condicionam a admissibilidade da ação executiva, devendo estas

características da obrigação exequenda já constar da ata da assembleia geral de

condóminos.



Prescrição



www.pra.pt

Prescrição

As prestações relativas às despesas necessárias à conservação e fruição das partes

comuns do condomínio prescrevem no prazo de cinco anos, nos termos do artigo da

alínea g) do artigo 310º do Código Civil.

E as que não são periodicamente renováveis? Prazo ordinário?



Perspetiva do Devedor
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Perspetiva do Devedor

• Negociação – pagamento em prestações;

• Acordo global com vários credores, com eventual redução ou perdão de juros;

• Acordo vertido em ata.



1.   PRA Perspetiva do Credor



www.pra.pt

Perspetiva do Credor

• Ação executiva para pagamento de quantia certa – título ata da assembleia de 
condomínio;

• Att valor – forma processo sumário / ordinário – consequências;

• Momento da penhora de bens;

• Att penhora do imóvel na execução sob a forma sumária.



Legitimidade Processual Passiva



www.pra.pt

Legitimidade Processual Passiva

• Condómino que consta na ata;

• Cônjuge do executado com ele casado sob o regime da comunhão geral de bens, 
ainda que não figure na ata.



1.   PRA Penhora de Bens e Pagamento
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Penhora de Bens e Pagamento

• Bens que são objeto de penhora;

• Concurso de credores – garantia de recebimento do credor condomínio.



Letra da Lei
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Letra da Lei

DL n.º 268/94 de 25.10, artigo 6.º, n.º 1

Ata da reunião que tiver deliberado a obrigação de cumprimento pelos condóminos

das contribuições devidas ao condomínio, ou seja, das dívidas por encargos de

condomínio;

Não abrange todo e qualquer montante que seja devido ao condomínio.



www.pra.pt

Letra da Lei

Artigo 1424.º do CC

São encargos de condomínio os encargos com a “conservação e fruição das partes

comuns do edifício” e os encargos “com os serviços de interesse comum”, estando

excluídas as penas pecuniárias, dado serem estabelecidas para “a inobservância das

disposições deste código, das deliberações da assembleia ou das decisões do

administrador” (n.º 1 do artigo 1434.º do CC).



www.pra.pt

Letra da Lei

“Os honorários e as despesas judiciais não constituem despesas de conservação e

fruição das partes comuns nem despesas com serviços de interesse comum para o

condomínio.”

in Ac. TRC de 07.02.2017



Uma Questão de Interpretação?
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Uma Questão de Interpretação?

• Pena pecuniária - substancialmente diferente da quota;

• Quota – provisão para encargos;

• Pena pecuniária – sanção.

Jurisprudência a favor – ex. Jurisprudência contra – ex.

• Ac.TRP, 03.02.2008, 0850758 Ac. TRC, 07.02.2017

• Ac.TRE, 03.06.2011, 318/10.4TBLLE Ac. TRG, 08.01.2013

• Ac.TRL, 20.02.2014, 8801/09.8TBCSC Ac. TRC, 04.06.2013
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OS BENEFÍCIOS FISCAIS PARA 
CONDOMÍNIOS E CONDÓMINOS E 

PERANTE A REABILITAÇÃO DO 
EDIFICADO

Jesuíno Alcântara Martins 20 de Maio de 2017



III Congresso Nacional de Condomínios

• A conta poupança-condomínio

Foi regulada no

Decreto-Lei n.º 269/94, de 25 de Outubro

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

n.º 2 do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 269/94, 25 de outubro

• As contas poupança-condomínio destinam-se 

exclusivamente à constituição de um fundo de 

reserva para a realização, nas partes comuns dos 

prédios, de obras de conservação ordinária, de 

conservação extraordinária e de beneficiação.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 269/94, 25 de outubro

Para efeitos do imposto sobre o rendimento das pessoas

singulares (IRS), as entregas feitas anualmente por cada

condómino para depósito em conta poupança-condomínio

podem ser dedutíveis ao seu rendimento na mesma

percentagem ou permilagem que lhe corresponde do valor

total do prédio até 1% do valor matricial deste, com o limite de

25 000$00 (€ 125).

Esta dedução era cumulável com a conta poupança habitação.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

n.º 3 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 269/94, 25 de outubro

Se o saldo da conta poupança-condomínio vier a ser utilizado

para outros fins que não os previstos no n.º 2 do artigo 1.º,

aplica-se o estatuído no artigo 38.º do Estatuto dos Benefícios

Fiscais.

Este benefício fiscal foi revogado pela norma do n.º 3 do artigo

10.º da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

Estatuto dos Benefícios Fiscais

• Consideram-se benefícios fiscais as medidas de carácter excepcional

instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que 

sejam superiores aos da própria tributação que impedem.

• São benefícios fiscais as isenções, as reduções de taxas, as deduções à 

matéria colectável e à colecta, as amortizações e reintegrações aceleradas 

e outras medidas fiscais que obedeçam às características enunciadas no 

número anterior.

• Não são benefícios fiscais as situações de não sujeição tributária.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

Estatuto dos Benefícios Fiscais

• Os benefícios fiscais são automáticos ou dependentes de 

reconhecimento; os primeiros resultam directa e imediatamente da 

lei, os segundos pressupõem um ou mais actos posteriores de 

reconhecimento.

• O reconhecimento dos benefícios fiscais pode ter lugar por acto

administrativo ou por acordo entre a Administração e os 

interessados, tendo, em ambos os casos, efeito meramente 

declarativo, salvo quando a lei dispuser em contrário.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

Estatuto dos Benefícios Fiscais

• As pessoas titulares do direito aos benefícios fiscais são obrigadas a 

declarar, no prazo de 30 dias, que cessou a situação de facto ou de direito 

em que se baseava o benefício, salvo quando essa cessação for de 

conhecimento oficioso.

• As sanções impeditivas, suspensivas ou extintivas de benefícios fiscais 

podem ser aplicadas sempre que seja cometida uma infracção fiscal 

relacionada com os impostos sobre o rendimento, a despesa ou o 

património ou, às normas do sistema de segurança social, 

independentemente da sua relação com o benefício concedido.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

Estatuto dos Benefícios Fiscais

• Os benefícios fiscais dependentes de reconhecimento não podem ser 

concedidos quando o sujeito passivo tenha deixado de efectuar o 

pagamento de qualquer imposto sobre o rendimento, a despesa ou o 

património e das contribuições relativas ao sistema da segurança social.

• Só é impeditiva do reconhecimento dos benefícios fiscais enquanto o 

interessado se mantiver em incumprimento e se a dívida tributária em 

causa, sendo exigível, não tenha sido objecto de reclamação, impugnação 

ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

Estatuto dos Benefícios Fiscais

• A extinção dos benefícios fiscais tem por consequência a 

reposição automática da tributação-regra.

• Os benefícios fiscais, quando temporários, caducam pelo 

decurso do prazo por que foram concedidos e, quando 

condicionados, pela verificação dos pressupostos da 

respectiva condição resolutiva ou pela inobservância das 

obrigações impostas, imputável ao beneficiário.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

• Em sede de IVA  

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO

Existe uma redução de taxa, isto é, é aplicada 

a taxa de 6% a determinadas prestações de 

serviços.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

• Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 

em diploma específico, realizadas em imóveis ou em 

espaços públicos localizados em áreas de reabilitação 

urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão 

urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos 

legais, ou no âmbito de operações de requalificação e 

reabilitação de reconhecido interesse público nacional.

Verba 2.23 – Lista 1

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

• As empreitadas de reabilitação de imóveis que, 

independentemente da localização, sejam contratadas 

directamente pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU), bem como as que sejam 

realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio 

financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao 

abrigo de programas apoiados financeiramente pelo 

IHRU.

Verba 2.24 – Lista 1

Jesuíno Alcântara Martins
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• As empreitadas de construção de imóveis e os contratos de 

prestações de serviços com ela conexas cujos promotores sejam 

cooperativas de habitação e construção, incluindo as realizadas 

pelas uniões de cooperativas de habitação e construção económica 

às cooperativas suas associadas no âmbito do exercício das suas 

actividades estatutárias, desde que as habitações se integrem no 

âmbito da política social de habitação, designadamente quando 

respeitem o conceito e os parâmetros de habitação de custos 

controlados, majorados em 20 %, desde que certificadas pelo 

Instituto Nacional de Habitação.

Verba 2.25 – Lista 1

Jesuíno Alcântara Martins
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• As empreitadas de conservação, reparação e 

beneficiação dos prédios ou parte dos prédios 

urbanos habitacionais, propriedade de 

cooperativas de habitação e construção cedidos 

aos seus membros em regime de propriedade 

colectiva, qualquer que seja a respectiva

modalidade.

Verba 2.26 – Lista 1

Jesuíno Alcântara Martins
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• As empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, 

reparação ou conservação de imóveis ou partes autónomas destes 

afectos à habitação, com excepção dos trabalhos de limpeza, de 

manutenção dos espaços verdes e das empreitadas sobre bens imóveis 

que abranjam a totalidade ou uma parte dos elementos constitutivos 

de piscinas, saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe ou instalações 

similares.

A taxa reduzida não abrange os materiais incorporados, salvo se o 

respectivo valor não exceder 20 % do valor global da prestação de 

serviços.

Verba 2.27 – Lista 1

Jesuíno Alcântara Martins
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• Em sede de IMI

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Existem algumas isenções que importa 

evidenciar.

Jesuíno Alcântara Martins
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• Os municípios, mediante deliberação da 

assembleia municipal, podem fixar uma redução 

até 25 % da taxa do imposto municipal sobre 

imóveis a vigorar no ano a que respeita o 

imposto, a aplicar aos prédios urbanos com 

eficiência energética.

(Os benefícios previstos no presente artigo vigoram pelo período de cinco anos)

Art.º 44.º-B do EBF

Jesuíno Alcântara Martins
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• Ficam isentos de imposto municipal sobre 

imóveis os prédios urbanos objeto de 

reabilitação urbanística, pelo período de três 

anos a contar do ano, inclusive, da emissão da 

respetiva licença camarária.

Art.º 45.º, n.º 1 do EBF

Jesuíno Alcântara Martins
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• Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis, nos termos do n.º 5, os prédios 

ou parte de prédios urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou 

adquiridos a título oneroso, destinados à habitação própria e permanente do 

sujeito passivo ou do seu agregado familiar, cujo rendimento colectável, para 

efeitos de IRS, no ano anterior, não seja superior a (euro) 153 300, e que sejam 

efectivamente afectos a tal fim, no prazo de seis meses após a aquisição ou a 

conclusão da construção, da ampliação ou dos melhoramentos, salvo por motivo 

não imputável ao beneficiário, devendo o pedido de isenção ser apresentado pelos 

sujeitos passivos até ao termo dos 60 dias subsequentes àquele prazo.

(Esta  isenção abrange os arrumos, despensas e garagens, ainda que fisicamente separados, mas integrando o 

mesmo edifício ou conjunto habitacional, desde que utilizados exclusivamente pelo proprietário, inquilino ou 

seu agregado familiar, como complemento da habitação isenta)

Art.º 46.º, n.º 1 do EBF

Jesuíno Alcântara Martins
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• Ficam igualmente isentos, nos termos do n.º 5, os prédios ou parte de prédios construídos de novo, 

ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, quando se trate da primeira transmissão, na 

parte destinada a arrendamento para habitação, desde que reunidas as condições referidas na 

parte final do n.º 1, iniciando-se o período de isenção a partir da data da celebração do primeiro 

contrato de arrendamento.

Tratando-se de prédios ampliados ou melhorados nos casos previstos nos n.ºs 1 e 3, a isenção 

aproveita apenas ao valor patrimonial tributário correspondente ao acréscimo resultante das 

ampliações ou melhoramentos efectuados, tendo em conta, para a determinação dos respectivos

limite e período de isenção, a totalidade do valor patrimonial tributário do prédio após o aumento 

derivado de tais ampliações ou melhoramentos.

Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 3, o período de isenção a conceder é de três anos, aplicável a 

prédios urbanos cujo valor patrimonial tributário não exceda (euro) 125 000.

Art.º 46.º , n.º 3, 4 e 5 do EBF

Jesuíno Alcântara Martins
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• Os prédios urbanos objecto de acções de reabilitação 

são passíveis de isenção de imposto municipal sobre 

imóveis por um período de cinco anos, a contar do 

ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, 

podendo ser renovada por um período adicional de 

cinco anos.

Art.º 71.º n.º 7 do EBF

Jesuíno Alcântara Martins
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• Em sede de IMT

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS 

TRANSMISSÕES ONEROSAS 

DE IMÓVEIS

Existem algumas isenções que importa 

evidenciar.

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

• Ficam isentas de imposto municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis as 

aquisições de prédios urbanos destinados a 

reabilitação urbanística, desde que, no prazo 

de três anos a contar da data de aquisição, o 

adquirente inicie as respetivas obras.

Art.º 45.º, n.º 2 do EBF

Jesuíno Alcântara Martins
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• São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano 

ou de fracção autónoma de prédio urbano destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente, 

na primeira transmissão onerosa do prédio 

reabilitado, quando localizado na “área de 

reabilitação urbana”.

Art.º 71.º, n.º 8

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

• As aquisições de prédios individualmente 

classificados como de interesse nacional, de 

interesse público ou de interesse municipal, 

nos termos da legislação aplicável;

Art.º 6.º, al. g) do CIMT

Jesuíno Alcântara Martins



III Congresso Nacional de Condomínios

• São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano 

ou de fracção autónoma de prédio urbano destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente

cujo valor que serviria de base à liquidação não 

exceda (euro) 92 407.

Art.º 9.º do CIMT

Jesuíno Alcântara Martins
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•Art.º 71.º do EBF

Estão ainda previstos alguns Benefícios Fiscais conexos 

com fundos de investimento imobiliário, mais-valias e 

rendimentos prediais relativos a operações atinente a 

imóveis localizados em “área de reabilitação urbana”.

Jesuíno Alcântara Martins
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PELA VOSSA ATENÇÃO
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A NOVA FIGURA DO ALOJAMENTO LOCAL PERANTE AS 

ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO, NO SENTIDO DO CONSENTIMENTO

(Dr. Eduardo Miranda) PRESIDENTE DA ALEP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ALOJAMENTO LOCAL



Alojamento Local 

em condomínios

Eduardo Miranda
Presidente ALEP

Associação do Alojamento Local em Portugal

Apresentação para o 
III Congresso dos Condomínios



AL em Condomínios :

uma nova realidade Será ?



Alojamento Local
em Apartamentos

Total Apartamentos (Abril/2017) : 26.000 

Algarve e praias : 16.000 (60%)

Sem casos em tribunais, sem controvérsias, sem mediatização

Realidade nova no Algarve ???
Conceito de AL em condomínios existe 

há décadas no Algarve



Alojamento Local
em Apartamentos

Onde o AL é novidade e surgiram os 
casos em Tribunal? 

AL em apartamentos no país : 100%

AL em apartamentos em 
Lisboa e Porto: 34%

AL em apartamentos em 
condomínios em zonas 
residências média/alta fora 
dos centros históricos : 6%

onde surgiram os poucos (meia dúzia)  
casos de conflito em Assembleia de Condominos

AL em apartamentos no Algarve e praias : 60%



Alojamento Local
em Apartamentos

Será um verdadeiro problema? Quando seria “relevante” ?

“ É do conhecimento geral que vários problemas começam a surgir … “
“ É sabido que o alojamento local causa distúrbios, custos acrescidos… “

26.000 ALs em prédios, 
maioria em condomínio 

Cerca de 1 milhão de 
estadias/ano nos 
apartamentos em AL

Com 1% ou 2% 
conflitos?

250 a 500 casos 

20.000 a 40.000 
incidentes e 

reclamações ?

Atualmente existe
uma dúzia de casos oficiais em 
Assembléias e meia dúzia em 

Tribunal. 
Isto depois de um grande 

mediatismo



Qual a realidade hoje ?

grande discussão teórica 

sem ligação à prática

muito desconhecimento do AL

pouco interesse em 

soluções e diálogo

uma indefinição jurídica 

que incentiva ao litígio



Posição ALEP - Projecto de Boas Práticas     

- centrado no diálogo e não nos Tribunais

- foco na comunicação e prevenção

- e na solução de questões reais



Pilares Fundamentais

Comunicação 
com os 

Hóspedes

Relação
Vizinhos

Condomínio



Garantir a comunicação 
e impor aos hóspedes 

as regras do condomínio

no email 
de confimação

reforçar 
verbalmente no 

check-in

Lembrar na 
sinalética 
da casa 

obrigar a ler 
e assinar regras 

no check-in

no anúncio 
e condições



Relação com Vizinhos e Condomínio



Apresentar-se aos vizinhos e condomínio ?
• deixar um contacto

Explicar a lei 
• sabem que está legalizado e cumpre a lei ?

Será que conhecem todas as obrigações do AL ?
• que enviamos os dados dos hóspedes ao SEF
• que temos extintor, manta, nr emergência
• que há uma caução e regras da casa

Contactar regularmente os vizinhos e administração 
do prédio

Relação com Vizinhos e Condomínio



P  Ferramentas de prevenção de conflitos

e reforço das regras 

Parceria

Ferramentas



Os Factos: 

O AL não é uma realidade nova, 

talvez só para alguns condomínios

A convivência em condomínio 

sempre trouxe desafios

A Nossa Visão:

Queremos trabalhar em conjunto 

com os gestores de condomínio

para resolver os problemas reais e 

não deixar a falta de diálogo 

criar um pesadelo para todos



http://manteigasmartins-advogados.pt/
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COMO RESOLVER?

(Dra. Marta Cunha) NOBRE GUEDES, MOTA SOARES & ASSOCIADOS
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A ALTERAÇÃO ESTÉTICA DE 

EDIFÍCIOS – LEGISLAÇÃO E 

CUMPRIMENTO, COMO 

RESOLVER?



LEGISLAÇÃO

 CÓDIGO CIVIL

TÍTULO II – DO DIREITO DE PROPRIEDADE

CAPÍTULO VI – PROPRIEDADE HORIZONTAL

SECÇÃO III - DIREITO E ENCARGOS DOS CONDÓMINOS

ARTIGOS 1420.º a 1429.º-A



Artigo 1422.º (Limitações ao exercício dos direitos)

1. Os condóminos, nas relações entre si, estão sujeitos, de um modo geral, quanto às

frações que exclusivamente lhes pertencem e quanto às partes comuns, às limitações

impostas aos proprietários e aos comproprietários de coisas imóveis.

2. É especialmente vedado aos condóminos:

a) Prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de reparação, a segurança, a

linha arquitetónica ou o arranjo estético do edifício; (…)

3. As obras que modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo estético do edifício

podem ser realizadas se para tal se obtiver prévia autorização da assembleia de

condóminos, aprovada por maioria representativa de dois terços do valor total do

prédio.



 REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – RJUE

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 3.º (Regulamentos municipais)

1. No exercício do seu poder regulamentar próprio, os municípios aprovam

regulamentos municipais de urbanização e ou de edificação, bem como

regulamentos relativos ao lançamento e liquidação das taxas e prestação de

caução que, nos termos da lei, sejam devidas pela realização de operações

urbanísticas.



2. Os regulamentos previstos no número anterior devem ter como objetivo a concretização e

execução do presente diploma, designadamente: (…)

b) Pormenorizar, sempre que possível, os aspetos que envolvam a formulação de

valorações próprias do exercício da função administrativa, em especial os aspetos

morfológicos e estéticos a que devem obedecer os projetos de urbanização e edificação,

assim como as condições exigíveis para avaliar a idoneidade da utilização dos edifícios

e suas frações;

c) Disciplinar os aspetos relativos ao projeto, execução, receção e conservação das obras

e serviços de urbanização, podendo, em particular, estabelecer normas para o controlo

da qualidade da execução e fixar critérios morfológicos e estéticos a que os projetos

devam conformar-se;

d) Disciplinar os aspetos relativos à segurança, funcionalidade, economia, harmonia e

equilíbrio socioambiental, estética, qualidade, conservação e utilização dos edifícios,

suas frações e demais construções e instalações; (…)



 REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

(DE LISBOA) - RMUEL

1. Em edificações novas ou na ampliação de construções existentes nos Espaços

consolidados, de acordo com o RPDML, deve, sempre que possível, ser

assegurada a harmonização dos pisos, varandas, platibandas e frisos

decorativos, de forma a garantir a melhor integração da nova construção na

envolvente edificada.

2. São admitidas, a título excecional, situações que não observem o disposto

nos números anteriores, devidamente contextualizadas na envolvente

urbana.

SUBSECÇÃO II – DA COMPOSIÇÃO DAS FACHADAS

Artigo 43.º (Desenho das fachadas em frente edificada)



1. O fecho ou o envidraçamento de varandas em edifícios existentes obedece ao

disposto no RGEU, dependendo de licenciamento municipal, e apenas

podem ser admitidos se preencherem cumulativamente as seguintes condições:

a) Se garantir de forma comprovada a sua integração urbana e

arquitetónica e que não afeta a linha arquitetónica do prédio e o arranjo

estético do mesmo;

b) Se garantir de forma comprovada a sua adequação a um bom

desempenho térmico do edifício, garantindo que a obra não conduz à

necessidade subsequente de utilização de equipamentos de climatização;

Artigo 47.º (Fecho de varandas em edifícios existentes)



c) Se garantir de forma comprovada a boa ventilação do fogo;

d) Mais de metade das varandas do edifício estejam fechadas;

e) Apresentação de uma solução global para a fachada onde se pretende

realizar a instalação, tanto em termos de desenho arquitetónico, como dos

materiais aplicados, ou a aplicar, que devem ser de características gerais

idênticas;

f) Apresentação de ata do condomínio, da qual conste deliberação relativa ao

conhecimento e concordância com a solução proposta e compromisso quanto

à execução integral da mesma, nos termos legais.

2. Em edifícios ou conjuntos pertencentes à Carta Municipal do Património

Edificado e Paisagístico, o fecho ou envidraçamento de varandas é interdito.



Artigo 49.º (Elementos adicionais amovíveis)

1. É interdita a colocação de aparelhos de ar condicionado no exterior das fachadas

principais dos edifícios.

2. Os aparelhos de ar condicionado de pequena dimensão devem ser colocados no interior

dos edifícios ou das varandas, sem visibilidade do exterior, nas coberturas ou no exterior

das fachadas de tardoz e laterais dos edifícios, cobertos por grelhas adequadas (…)

3. Os toldos amovíveis em materiais não rígidos podem projetar-se fora do plano de fachada

até um máximo de 3m, não podendo ultrapassar a superfície vertical paralela ao bordo do

passeio, distando dele 0,80m, sendo que qualquer elemento projetado não pode ser

colocado a uma cota inferior a 2,70m. É interdita a instalação à vista de ductos,

cabelagens, caixas, equipamentos e maquinarias no exterior das fachadas e nas

coberturas dos edifícios.



Artigo 50.º (Estendais)

1. Os projetos de novos edifícios para uso habitacional devem prever, na

organização dos fogos, um espaço para lavagem de roupa e estendal ou

apresentar soluções comuns para todo o edifício.

2. Não são admitidas alterações de fachada que diminuam as condições adequadas

de localização dos estendais.

3. Não é permitida a colocação de estendais no exterior das fachadas principais dos

edifícios, admitindo-se contudo que se localizem no interior das varandas e nos

terraços resguardados da visibilidade exterior.



4. O disposto no número anterior não se aplica aos Traçados urbanos A dos Espaços

consolidados centrais e residenciais, de acordo com o RPDML.

5. Nos Traçados urbanos A dos Espaços consolidados centrais e residenciais, de

acordo com o RPDML, são admitidos estendais fixos, instalados à altura mínima de

3,00m acima do ponto de cota mais elevada do passeio adjacente à fachada à qual

estão apensos.



Artigo 52.º (Afixação e suportes de publicidade em edifícios)

1. Os suportes de anúncios publicitários em edifícios não podem cobrir nenhum dos vãos de

habitação da edificação, prejudicar o nível de serviço das vias onde se inserem ou

restringir, ou dificultar a mobilidade pedonal e a acessibilidade e intervenção dos

serviços de emergência.

2. Os suportes de anúncios publicitários em edifícios devem respeitar os aspetos

característicos da zona da cidade onde se inserem, nomeadamente a sua identidade

histórica sociocultural e arquitetónica.

3. Nos paramentos das empenas laterais não colmatáveis por encostos de construções,

existentes ou futuras, é admitida a afixação de publicidade, nos termos definidos em

regulamento municipal.



Artigo 53.º (Elementos de drenagem de águas pluviais)

1. Nas fachadas confinantes com a via pública são proibidos tubos, caleiras ou

orifícios para drenagem de águas pluviais ou de quaisquer outros efluentes

para além dos destinados à descarga de algerozes ou à saída de sacadas ou

parapeitos de janelas ou varandas.

2. A colocação de algerozes e tubos de queda deve harmonizar-se com os

restantes elementos, cores e materiais aplicados no revestimento de

fachadas e coberturas.



 REGULAMENTO GERAL DAS EDIFICAÇÕES URBANAS – RGEU

TÍTULO IV - Condições especiais relativas à estética das edificações

CAPÍTULO ÚNICO

Artigo 121.º

As construções em zonas urbanas ou rurais, seja qual for a sua natureza e o fim a que se destinem,

deverão ser delineadas, executadas e mantidas de forma que contribuam para dignificação e

valorização estética do conjunto em que venham a integrar-se. Não poderão erigir-se quaisquer

construções suscetíveis de comprometerem, pela localização, aparência ou proporções, o aspeto

das povoações ou dos conjuntos arquitetónicos, edifícios e locais de reconhecido interesse

histórico ou, artístico ou de prejudicar a beleza das paisagens.

Artigo 122.º 

O disposto no artigo anterior aplica-se integralmente às obras de conservação, reconstrução ou 

transformação de construções existentes.



 REGULAMENTO DO CONDOMÍNIO

Exs.:

“Não estender roupas no exterior sem ser nos estendais colocados originariamente no

prédio ….”

“Não alterar o arranjo estético do edifício, nomeadamente com a instalação de

marquises de alumínio, aparelhos de ar condicionado exteriores, toldos para o sol,

placas publicitárias ou pintura da fachada da fração com cores diferentes das do

prédio.”



COMO RESOLVER?

2. Ultrapassado o prazo, o Administrador do Condomínio ou lesado pode

recorrer aos Julgados de Paz, Centros de Arbitragem ou Tribunais.

1. Enviar carta (com A/R) ao condómino para demolir total ou parcial a 

obra/ repor a situação original dentro de um prazo razoável.



QUESTÕES?

marta.cunha@andersentaxlegal.pt
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