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Foi publicada a Lei n.º 17/2020, de 29 de Maio, a qual altera o 

regime excepcional para as situações de mora no pagamento 
da renda devida nos termos dos contratos de 
arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no 

âmbito da pandemia COVID-19, procedendo à primeira alteração 
à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de Abril. 
 

1. QUEBRA DE RENDIMENTOS DOS ARRENDATÁRIOS NÃO 
HABITACIONAIS 

 

O artigo 7.º dispõe, na nova redacção, que o capítulo relativo ao 
arrendamento não habitacional, se aplica: 
 

a) Aos estabelecimentos abertos ao público destinados a 
actividades de comércio a retalho e de prestação de 
serviços encerrados ou que tenham as respectivas 

actividades suspensas1 ao abrigo do Decreto n.º 2-A/2020, de 

                                    
1 Tais como: Salões de dança ou de festa; Parques de diversões; Parques 
aquáticos; Grutas; Actividades desportivas, salvo as destinadas à actividade 
dos praticantes desportivos federados, em contexto de treino (Pavilhões ou 
recintos fechados, excepto os destinados à prática de desportos individuais 
sem contacto, Pavilhões fechados de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, 
hóquei em patins e similares, Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo 
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Com o presente 
diploma, passaram a 

estar abrangidos nos 
casos de quebra de 
rendimentos dos 
arrendatários não 
habitacionais os 
estabelecimentos 
abertos ao público 

destinados a 
actividades de 
comércio a retalho e 
de prestação de 

serviços encerrados 
ou cujas actividades 

tenham sido 
suspensas. 
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20 de Março, ou por determinação legislativa ou administrativa, 

ou ao abrigo da Lei de Bases da Protecção Civil, ou da Lei de 
Bases da Saúde ou de outras disposições destinadas à execução 
do estado de emergência, bem como, após a sua cessação, 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 actividades, 

incluindo nos casos em que estes mantenham a prestação de 
actividades de comércio electrónico, ou de prestação de serviços 
à distância ou através de plataforma electrónica; 

 
b) Aos estabelecimentos de restauração e similares, 
encerrados nos termos supra enunciados, incluindo nos casos 

em que estes mantenham actividade para efeitos 
exclusivos de confecção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio, nos termos 

previstos no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março, ou em 
qualquer outra disposição que o permita. 
 

2. DIFERIMENTO DE RENDAS DE CONTRATOS DE 
ARRENDAMENTO NÃO HABITACIONAIS 

 

Até 1 de Setembro de 2020, o arrendatário abrangido pelas 
condições acima mencionadas pode igualmente diferir o 
pagamento das rendas vencidas, pelos meses em que ao abrigo 

de disposição legal ou medida administrativa aprovada no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19 seja determinado o 
encerramento de instalações ou suspensão de actividades ou no 

primeiro mês subsequente desde que compreendido no referido 
período. 
 

O período de regularização da dívida só tem início a 1 de 
Setembro de 2020, ou após o término do mês subsequente 
àquele em que cessar o impedimento se anterior a esta data. 

                                    
e similares, Ringues de boxe, artes marciais e similares; Pistas de atletismo 

fechadas), Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas; Escolas 
de línguas e centros de explicações, salvo, quanto aos primeiros, para efeito 
de realização de provas, no estrito cumprimento do distanciamento físico 
recomendado pelas autoridades de saúde. 
 

 
 

 
 
 
 

Os estabelecimentos 
de restauração e 
similares encerrados 

também passam a 
estar abrangidos nas 
situações de quebra 
dos rendimentos dos 
arrendatários não 
habitacionais. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Os arrendatários que 
preencherem os 
requisitos acima 
enunciados podem 
diferir o pagamento 
das rendas vencidas 

até 1 de Setembro de 
2020.   
 
O período de 
regularização da 
dívida tem início a 1 
de Setembro de 2020 

ou após o término do 

mês subsequente ao 
da cessação do 
impedimento, se for 
anterior a essa data. 
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Contudo, não pode resultar um período de regularização da 

dívida que ultrapasse o mês de Junho de 2021. 
 
As rendas vencidas e cujo pagamento foi diferido ao abrigo do 

presente regime devem ser satisfeitas em prestações mensais 
não inferiores ao valor resultante do rateio do montante total em 
dívida pelo número de meses em que esta deva ser regularizada, 

pagas juntamente com a renda do mês em causa. 
 
3. CESSAÇÃO DO CONTRATO  

 
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 actividades, nos meses em que esta 
vigorar e no mês subsequente, e até 1 de Setembro de 2020, 

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. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

O período de 
regularização não 

pode ultrapassar o 
mês de Junho de 
2021. 
 

 
 
 

 
A falta de pagamento 
de rendas durante o 
estado de emergência 
e no primeiro mês 
seguinte, bem como 
no caso de 

estabelecimentos/ 
instalações 
encerrados devido à 
Covid-19 até 1 de 
Setembro de 2020 

não pode ser invocada 

como fundamento de 
obrigação de 
desocupação dos 
imóveis, nem de 
resolução, denúncia 
ou outra forma de 
extinção dos 

contratos. 
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4. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 

 
O disposto nos artigos 5.º (apoio financeiro) e 11.º (suspensão, 
redução ou isenção de renda devidas a entidades públicas) é 

aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 1 de Abril de 
2020 até ao dia 1 de Setembro de 2020. 
 

A Lei n.º 17/2020, de 29 de Maio entrou em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação. 
 

O presente resumo, não dispensa a consulta do texto integral da Lei n.º 

17/2020, de 29 de Maio, não constituindo o mesmo aconselhamento 

jurídico. 
 

Matilde Gameiro 
 

Gonçalo Vaz Osório 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
O presente diploma 

entrou em vigor no 
dia 30 de Maio de 
2020. 
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