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Arrendar casa sem aumentar spread bancário?  
Sim, já é possível! 

 

A Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, que entrou em vigor logo no dia 13 de 

fevereiro, veio estabelecer medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio 

entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do 

arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situação de especial fragilidade. 

 

Uma dessas medidas foi alterar o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º74-A/2017, de 23 de 

junho, que aprova o regime dos contratos de crédito relativos a imóveis destinados à 

habitação, dispondo que “Os mutuantes não podem agravar os encargos com o crédito 
cuja finalidade seja financiar a aquisição, realização de obras ou manutenção de direitos 
de propriedade sobre habitação própria permanente, nomeadamente aumentando os 
spreads estipulados, em caso de renegociação motivada por (...) celebração entre o 
consumidor e um terceiro de um contrato de arrendamento habitacional da totalidade 
ou de parte do imóvel”. 

 

Até ao início do ano, quem tinha crédito à habitação não o podia fazer sem o 

acordo do banco, que podia renegociar o contrato e até aumentar o spread bancário, 

sendo que os únicos fundamentos para arrendar a casa seria a mudança de emprego, 

para uma distância superior a 50 km, ou o desemprego.  

  

Agora, com a entrada em vigor da lei, as casas compradas a crédito podem ser 

arrendadas sem restrições e sem risco de agravamento das condições de empréstimo, 

mas há certos requisitos que devem ser cumpridos. Assim, os contratos de 

arrendamento devem conter menção expressa que o imóvel se encontra hipotecado em 

garantia de um crédito cuja finalidade é financiar a aquisição, a realização de obras ou 

manutenção de direitos de propriedade sobre habitação própria permanente do 

consumidor e que a renda deve ser paga pelo inquilino na conta bancária associada ao 

empréstimo. 
do SIREVE quando, nos dois anos antecedentes, não tenham cumprido as obrigações 

decorrentes do acordo (ou não o tenham obtido), bem como quando tenha requerido a 

extinção do procedimento (faculdade que lhes é agora permitida). Igual previsão existe 

para as empresas que tenham recorrido ao PER e não cumpram os termos do plano aí 

aprovado. s) (s) requerido (s); indica o valor em dívida; expõe sucintamente os factos 

que fundamentam o pedido, quando não constem do título executivo; pede juros 

vincendos; pede as quantias referentes a honorários a pagar ao agente de execução e 

identifica o mandatário, se se encontrar representado.beneficiação de habitação própria 

permanente de agregados familiares que se encontrem em situação económica muito 

difícil, cujos critérios de aferição dessa condição estão taxativamente plasmados na Lei 

57/2012. os distritos administrativos (18), sendo que o de Lisboa tem três zonas (Lisboa, 

Lisboa Norte e Lisboa Oeste) e o do Porto tem duas zonas (Porto e Porto Este), mais 

uma no Açores e outra na Madeira. 

 

 IAPMEI, I.P. (Instituto de Apoio às pequenas e Médias Empresas, I.P.), que assume, 

neste processo, o papel de mediador e facilitador do processo negocial entre a empresa 

e os credores envolvidos nas negociações.fiduciário e, consequentemente, nunca   pagar  

nenhum  crédito  da  

 

insolvência. Tal sucederá quando o montante que o juiz haja excluído do rendimento 

disponível for igual ou superior ao total dos rendimentos do devedor.meses no caso de 

a situação em concreto (que permite a celebração do contrato) corresponder a qualquer 
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