Programa do Curso
Designação do Curso e Duração
Nova Lei do Arrendamento Urbano - Atualização 2019
Enquadramento do Curso de Formação

Objetivos Gerais
Pretende-se que os formandos: Nesta ação de formação procura-se proporcionar aos
formandos os conhecimentos necessários para compreender as consequências da
aprovação do novo regime jurídico do arrendamento urbano, em especial as novas regras
de duração, denúncia e cessação, bem como a proteção legal agora concedida aos
arrendatários com mais de 65 anos. Pretende-se ainda que os formandos apreendam as
novas obrigações dos senhorios, em particular a obrigação de proceder a obras de
conservação.

Objectivos Específicos
No final da ação de formação os formandos deverão ser capazes de: conhecer o novo
enquadramento juridico do contrato de arrendamento urbano

Conteúdos Programáticos e Respetiva Carga Horária
Sequência dos módulos/ temáticas a desenvolver

Duração (em
Horas)
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1.1. Obrigações do locador
1.2. Obrigações do locatário
1.3. Novo regime da falta de pagamento de renda
1.5. Novas formas de provar a celebração de contrato de arrendamento para
habitação
1.6 Novo regime jurídico das obras em prédios arrendados
1.7 Novo regime de injunção no arrendamento
1.8 Novas formas de cessação do contrato de arrendamento
1.9 Novos prazos de duração, renovação, denuncia e oposição do contrato de
arrendamento
2.0 Consagração do Princípio da não discriminação no acesso ao arrendamento.
2.1 Novo regime dos arrendatários com mais de 65 anos ou deficiência com grau
comprovado de incapacidade igual ou superior a 60 % ou com parcos recursos
económicos.
2.2 Novo regime jurídico do subsídio de renda

Total de Horas

8h

8h
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Destinatários
Mediadores imobiliários, proprietários, inquilinos, solicitadores e advogados

Metodologias de Formação
Método expositivo, método demonstrativo, método interrogativo, método ativo.
Metodologias de Avaliação
Diagnóstica e formativa.
Modalidade de Formação
Formação de atualização / aperfeiçoamento
Formas de organização
Formação presencial
Espaços / Condições e Requisitos Logísticos
• Sala com boa luminosidade, ventilação, temperatura e isolada de ruídos perturbadores ao
bom funcionamento da acção;
• Sala com possibilidade de ser escurecida, no sentido de realizar-se a visualização de
projecções;
• Espaço equipado com todos os recursos didácticos necessários;
• Mobiliário que respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos formandos;
• Espaço amplo o suficiente (mínimo 2m2/formando) para permitir a concretização de
dinâmicas de grupo e da disposição das mesas em “U”, no sentido da facilitação da
comunicação;
• Local de fácil acesso e em boas condições de higiene e segurança.
Recursos Materiais e Pedagógicos
• Computador para o formador;
• Quadro didax e respectivas canetas;
• Suportes de apoio à aprendizagem, exercícios pedagógicos.

Documentação de Apoio à Aprendizagem
• Os suportes principais de apoio à aprendizagem são:
• A Legislação Aplicavel
• Como suporte secundário à aprendizagem é distribuída junto dos formandos, a
apresentação utilizada pelo formador no decorrer das sessões.
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