
FORMAÇÃO|CURSO

O SECTOR DO ARRENDAMENTO 
ALTERAÇÕES E CONTENCIOSO

2 E 3 JUNHO 2020 
DAS 15HORAS ÀS 17H30MIN

COMPLETAMENTE INTERATIVA
MODELO:
Apresentações orais de 30 minutos 
seguidas de debate/ esclarecimentos.
Análise de casos práticos de forma 
interativa com os Participantes.
Disponibilização de diapositivos 

DURAÇÃO 5 Horas em 2 Dias

A PARTIR DE PLATAFORMA

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ATRAVÉS DOS TELEFONES: 22 401 67 64 | 917 511 959

Dr. José M. RaimundoDr. Manteigas Martins Dr. Carlos Nabais Dra. Sandra Neves

DIA 2 DE JUNHO
1 - Problemática do art.º 8 da Lei 1-A/2020:

- suspensão dos efeitos da caducidade, denúncia e oposição à renovação 

comunicada pelo senhorio;

- quando deverá o arrendatário entregar o imóvel?

(Dr. Manteigas Martins)
2 - Moratória no pagamento da renda:

- Regime de exceção durante o Covid 19 e consequências no pós covid 19

- Alterações contratuais em resultado do regime de excepção

(Dr. José M. Raimundo)
3 - Regime das comunicações. 

(Dr. Carlos Nabais)
4 - O regime aplicável às outras formas de exploração de imóveis.

(Dra. Sandra Neves)

1 - As ações de despejo e entrega de imóveis arrendados:

- Suspensão das ações de despejo, dos procedimentos especiais de despejo e das 

ações executivas para entrega de coisa imóvel arrendada;

- Estas medidas tendentes à proteção da habitação dos arrendatários e à 

manutenção dos estabelecimentos comerciais consubstanciam ou irão 

consubstanciar um aumento ou diminuição da litigiosidade entre arrendatários e 

senhorios? 

- Qual será a posição dos senhorios perante estas medidas?

(Dra. Carla Freire)
2 - Regime processual das providências e ações de resolução do contrato de 

locação financeira (regime especial) e eventuais especificidades processuais para 

outros tipos de contratos

(Dra. Sofia Cardoso / Dra. Carla Freire)
3 - A modificação e resolução contratual aplicável ao sector imobiliário. 

(Dr. A. Raposo Subtil)

DIA 3 DE JUNHO

Dr. A. Raposo SubtilDra. Carla Freire Dra. Sofia Cardoso

A PARTIR DE PLATAFORMA

http://www.debatesediscursos.pt/
http://manteigasmartins-advogados.pt/
https://www.solidsoft.pt/

