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MORATÓRIA PARA PAGAMENTO DE RENDAS 

QUESTÕES 

 

1. Possibilidade de diferimento do pagamento das rendas correspondentes aos meses em que, ao abrigo de 

disposição legal ou medida administrativa aprovada no âmbito da resposta à pandemia, o estabelecimento 

se encontra encerrado ou com a atividade suspensa, bem como nos três meses subsequentes (e não apenas 

no primeiro mês subsequente, e só até 1 de setembro de 2020, como sucedia anteriormente) – cfr. 

aditamento da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º; 

 

Quando se fala dos três meses subsequentes, estamos a falar em concreto de que meses? 

Resposta DGAE: 

Considerando que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, veio permitir a abertura e 

o funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares a partir do dia 18 de maio de 2020, resulta que 

será possível o diferimento das rendas vencidas nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2020.  

 

• Na maioria dos contratos, as rendas são pagas no primeiro dia útil do mês anterior a que dizem 

respeito. Nestes casos, o diferimento aplica-se às rendas de maio, junho, julho, agosto e 

setembro.  

Em setembro, outubro, novembro e dezembro deverão ser pagas as rendas pelo valor contratualmente 

previsto. 

Em janeiro de 2021, e até dezembro de 2022, deverá ser paga a renda contratualmente prevista acrescida 

de 1/24 do valor que ficou em dívida referente às rendas diferidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Renda a pagar Valor 

1.º dia útil de abril de 2020 Renda de maio Diferida 

1.º dia útil de maio de 2020 Renda de junho Diferida 

1.º dia útil de junho de 2020 Renda de julho Diferida 

1.º dia útil de julho de 2020 Renda de agosto Diferida 

1.º dia útil de agosto de 2020 Renda de setembro Diferida 

1.º dia útil de setembro de 2020 Renda de outubro Valor constante no contrato 

1.º dia útil de outubro de2020 Renda de novembro Valor constante no contrato 

1.º dia útil de novembro de 2020 Renda de dezembro Valor constante no contrato 

1.º dia útil de dezembro de 2020 Renda de janeiro Valor constante no contrato 

1.º dia útil de janeiro de 2021 

(e meses subsequentes) 

Renda de fevereiro Valor constante no contrato 

acrescido de 1/24 da dívida 

referente às rendas diferidas 
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• Nos casos em que a renda é paga no próprio mês a que se refere, o diferimento aplica-se às 

rendas de abril, maio, junho, julho e agosto, adaptando-se o esquema supra referido, tendo 

subjacente a data das rendas vincendas, até setembro, mês em que já paga a renda. 

Em setembro, outubro, novembro e dezembro deverão ser pagas as rendas pelo valor contratualmente 

previsto. 

Em janeiro de 2021, e até dezembro de 2022, deverá ser paga a renda contratualmente prevista acrescida 

de 1/24 do valor que ficou em dívida referente às rendas diferidas. 

 

Atendendo a que levantamento da restrição do funcionamento dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas ocorreu em maio, estamos em crer que a grande maioria já não beneficiará 

desta medida, uma vez que já promoveu o pagamento das rendas dos meses de julho e agosto. É 

assim? 

Resposta DGAE: 

De acordo com o n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º4-C/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei n.º45/2020, de 20 de 

agosto, o montante total em dívida exclui as rendas vencidas e já pagas, as quais se consideram, para todos os 

efeitos, liquidadas.  

Efetivamente, se o operador económico já procedeu ao pagamento das rendas dos meses de julho e agosto, não 

poderá beneficiar do diferimento das mesmas. 

 

E quem, por dificuldades económicas, não promoveu o pagamento destas rendas? Está em situação de mora? 

Beneficia do atual regime? Pode comunicar agora ao senhorio, mesmo já tendo decorrido o prazo de 5 dias (para 

a renda de agosto) e de 20 dias (para a renda de julho)? 

Resposta DGAE: 

O arrendatário que pretenda beneficiar do regime previsto deve comunicar a sua intenção ao senhorio por escrito 

até cinco dias antes do vencimento da primeira renda. 

Relativamente às rendas vencidas no mês de julho de 2020, a Lei prevê que o prazo para o envio da comunicação 

é de 20 dias, não sendo, no entanto, explícita quanto à data de início da contagem do prazo. Fazendo uma 

interpretação literal das normas, levaria a que se devesse entender que os 20 dias se contavam desde o 

vencimento da renda de julho, sendo este prazo impossível de cumprir, atendendo a que o diploma foi publicado, 

em 21 de agosto 2020. Situação idêntica verifica-se para as rendas que se vençam durante o mês de agosto. 

Efetivamente, nesta situação, não é possível aplicar o prazo de 5 dias previsto do nº 1 do artigo 8.ºA da Lei n.º 4-

C/2020, pelo que se considera ter que ser feita uma interpretação corretiva da norma, de forma a aplicar o n.º 2 

do mesmo artigo também às rendas que se vençam em agosto, pois muitas das rendas ter-se-ão vencido no início 

deste mês, logo, quando a Lei entrou em vigor, os 5 dias já tinham passado. 

Por conseguinte, existindo dois prazos previstos no diploma, um inicial de 20 dias e outro subsequente de 5 dias, 

à luz do princípio da razoabilidade (artigo 8.º do CPA) não poderemos considerar de outra forma que não seja o 

início da sua contagem após a entrada em vigor do diploma. Caso assim não fosse, a norma seria necessariamente 

interpretada em sentido totalmente diverso à intenção do legislador, impedindo a própria aplicação do diploma 

na sua versão atualizada, o que não faria qualquer sentido. 

Assim, considerando que a entrada em vigor do diploma ocorreu em 21 de agosto de 2020, o arrendatário deve 

comunicar ao senhorio, até ao dia 18 de setembro de 2020, a sua intenção de beneficiar do regime nele previsto. 
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2. Permitir o diferimento das rendas que se vençam até 31 de dezembro de 2020 (e não apenas até 1 de 

setembro de 2020, como acontecia na anterior versão do regime excecional) – cfr. aditamento da alínea a) do 

n.º 2 do artigo 8.º; 

 

Quem iniciou o pagamento dos duodécimos no mês de julho, juntamente com a renda do mês em questão, pode 

beneficiar do presente regime e diferir o pagamento do montante em falta para 24 prestações, entre 1 de janeiro 

de 2021 e 31 de dezembro de 2022? 

Resposta DGAE: 

Sendo o presente regime mais favorável que o anterior, quem iniciou o pagamento dos duodécimos no mês de 

julho também pode beneficiar dele, diferindo o pagamento do montante ainda não pago para o período entre 1 

de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. 

Nota: Caso esteja prevista a resolução do contrato antes de terminado o período de 24 meses, acima referido, as 

rendas diferidas devem ser todas pagas antes dessa data. 

 

 

Essa intenção deve ser comunicada por escrito ao senhorio ou é automática (uma vez que a obrigatoriedade de 

comunicação é apenas para as rendas vencidas após 1 de julho)? 

Resposta DGAE: 

A intenção deve ser comunicada por escrito, através de correio registado com aviso de receção, enviada para a 

morada do senhorio constante do contrato de arrendamento ou da comunicação imediatamente anterior. 

 

Se for mantida a interdição dos espaços de animação noturna para além de 31 de dezembro, tal significa que as 

rendas que se vençam a 1 de janeiro de 2021 e nos meses subsequentes, não podem ser diferidas, mesmo ainda 

estando os estabelecimentos obrigatoriamente encerrados? 

Resposta DGAE: 

De acordo com o articulado da lei na presente data, esta interpretação está correta. 

 

3. Consagração do procedimento que deverá ser cumprido para que o arrendatário possa beneficiar do novo 

regime – cfr. aditamento do artigo 8.º-A. Esta medida é muito importante porque, ao clarificar o 

procedimento que deve ser seguido, está-se não só a assegurar a operacionalização do novo regime, mas 

também a prevenir a eventual litigiosidade decorrente da inexistência de tal procedimento; 

 

Nos casos em que o arrendatário apenas comunica a adesão ao regime, faz sentido que deva indicar na mesma 

comunicação qual o prazo de resposta do senhorio bem como que este pode aceitar, recusar ou apresentar uma 

contraproposta? 

Parece-nos que esta obrigatoriedade apenas faz sentido quando é apresentada uma proposta pelo arrendatário 

diferente da solução preconizada na lei, e não quando o mesmo apenas comunica a adesão ao regime. Está 

correto? 

A questão é que se não o fizer, refere-se na Lei que a comunicação será ineficaz e se o fizer está a informar o 

senhorio e a instá-lo a responder a algo para o qual não necessita de responder. 
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Resposta DGAE: 

Se o arrendatário apenas informa o senhorio da sua adesão ao novo regime, não necessitará de indicar o prazo 

de resposta nem a indicação que o senhorio pode recusar. Esta obrigatoriedade será apenas para os operadores 

económicos que apresentarem propostas de pagamento das rendas em sentido diferente ao previsto no diploma 

(diferimento das rendas com a liquidação das mesmas em 24 prestações iguais e sucessivas no período de 1 de 

janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022). 

 

4. No decurso da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção 

epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, o senhorio não poderá executar garantias 

bancárias pelo incumprimento no pagamento de rendas não habitacionais (cfr. artigo 12.º-A); 

 

E as garantias já executadas? 

Resposta DGAE:  

A Lei n.º 45/2020, de 20 de agosto, entrou em vigor em 21 de agosto, por conseguinte, não terá suporte legal a 

execução de garantias a partir dessa data. 

Quanto às garantias já executadas antes dessa data, importa ter em consideração que a versão anterior da lei 

permitia ao arrendatário diferir as rendas vencidas de 1 de abril a 30 de junho de 2020. No decurso deste lapso 

de tempo, não seria legítimo ao senhorio executar eventuais garantias, tendo em consideração que o 

arrendatário não estava em falta. 

No que respeita às rendas vencidas entre dia 1 de julho e o dia 20 de agosto de 2020, terá sido legítimo ao 

proprietário executar eventuais garantias, caso o tenha feito até essa última data. 

 

5. Relativamente às situações em que exista acordo previamente celebrado que estabeleça condições menos 

favoráveis para o arrendatário do que aquelas que resultam do novo regime agora aprovado e publicado (o 

que acontecerá, por exemplo, se a prestação mensal for superior ou se o início do período de regularização 

tiver lugar mais cedo), o mesmo fica sem efeito mediante comunicação a enviar pelo arrendatário, no prazo 

de trinta dias contados a partir de 21 de agosto de 2020 (data da entrada em vigor da Lei n.º 45/2020, de 20 

de agosto) 

 

Apenas para acordos celebrados? 

E se apenas estiver a ser aplicado o anterior regime em vigor? Há necessidade de comunicação ao senhorio ou é 

automático? Conferir supra com questão 2. 

Resposta DGAE:  

Na versão à data da lei, o arrendatário que pretenda beneficiar do regime previsto na mesma, deve comunicar a 

sua intenção ao senhorio, por escrito, mediante carta registada com aviso de receção. 

Por conseguinte, deverá ser comunicada ao senhorio a intenção de transitar para o novo regime. 
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6. O artigo 9.º n.º 1 carece de alteração uma vez que a redação não está conforme com o atual regime: 

  

Cessação do contrato ou outras penalidades 

1 - A falta de pagamento das rendas que se vençam nos meses em que vigore o estado de emergência e no primeiro 

mês subsequente, bem como, no caso de estabelecimentos e instalações que permaneçam encerrados ao abrigo 

de disposição legal ou medida administrativa aprovada no âmbito da pandemia da doença COVID-19 que 

determine o encerramento de instalações ou suspensão de atividades, nos meses em que esta vigorar e no mês 

subsequente, e até 1 de setembro de 2020, nos termos do artigo anterior, não pode ser invocada como 

fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos, nem como fundamento de 

obrigação de desocupação de imóveis. 

  

Tal significa que, não obstante a legislação agora permitir o diferimento das rendas dos 3 meses subsequentes, a 

realidade é que se as rendas de julho e agosto não tiverem sido pagas, tal pode ser invocado como fundamento 

de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos, ou como fundamento de obrigação de 

desocupação de imóveis, uma vez que a exceção existente para os estabelecimentos que já viram levantada a 

imposição de encerramento apenas prevê essa situação para as rendas vencidas no estado de emergência e no 

mês subsequente. 

Resposta DGAE: 

De facto, o artigo 9.º continua a referir o «primeiro mês subsequente» e o artigo 8.º passa a mencionar 

expressamente os «três meses subsequentes». Sem prejuízo do anteriormente mencionado na resposta a este 

conjunto de questões, o não pagamento de rendas cujo pagamento tenha sido diferido não pode ser invocado como 

fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos, nem como fundamento de obrigação 

de desocupação de imóveis (previstos no n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil) pelo facto de o diferimento do 

pagamento não corresponder a uma situação de mora no pagamento da renda. 


