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 Moção  

Lei das Rendas uma verdadeira Lei dos “Despejos” 

  

A Lei n.º 31/2012 do Novo Regime do Arrendamento Urbano é uma verdadeira Lei dos 

“Despejos”, pois tem como grande objectivo proteger de uma forma desmesurada e imprópria a 

propriedade, retirando os já reduzidos direitos dos inquilinos, ou seja, atribuir todo o poder aos 

proprietários e nenhuns direitos aos inquilinos.  

Esta lei aprovada pela maioria PSD/CDS-PP que Governa o País representa um completo 

atentado social, porque:  

Destina-se exclusivamente a acabar, no prazo de 5 anos, com a generalidade dos contratos de 

arrendamento habitacional celebrados antes de 15/11/1990, bem como com os contratos de 

arrendamento não habitacional (comércio e serviços) celebrados antes de 05/10/1995, igualmente 

no prazo máximo de 5 anos.  

Impõe um mecanismo de actualização de rendas que originará valores incomportáveis para 

muitos inquilinos (habitacionais e não habitacionais).  

Permite o despejo indiscriminado de inquilinos sem as devidas garantias de representação e 

defesa, colocando-os sob o livre arbítrio e vontade dos senhorios.  

Não cumpre o previsto no artigo 65º da Constituição da República Portuguesa, o qual garante a 

todos os portugueses o direito a uma habitação condigna.  

Permite ao senhorio aplicar ao inquilino uma renda calculada sobre o valor patrimonial actualizado 

da casa (valor atribuído pelas finanças para efeito de cálculo do IMI), o que tem como resultado o 

aumento excessivo e especulativo dos valores das rendas.  

Ignora completamente o estado de conservação das casas e as obras entretanto realizadas pelos 

inquilinos.  

Facilita o despejo dos inquilinos quando o senhorio pretender, ou alegar pretender, a casa para 

habitação própria ou dos filhos ou alegar que quer fazer obras de conservação profundas na casa 

ou prédio. 
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Como tal, a Assembleia de Freguesia de Alcântara não pode ficar indiferente às razões 

apresentadas e em defesa dos interesses da população da freguesia, delibera pela aprovação do 

seguinte: 

1. Manifestar um profundo repúdio pela aprovação da Lei 31/2012; 

2. Exigir a imediata revogação desta Lei; 

3. Dar conhecimento: Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, 1º 

Ministro, Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República, Associação dos Inquilinos Lisbonensese e aos 

órgãos de comunicação social. 

 

17/04/2013  

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Alcântara 


