FLASH IMOBILIÁRIO
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DURADOURA
O Decreto-Lei n.º 1/2020, de 9 de janeiro (“DecretoLei”), que entrou em vigor a 10 de janeiro de 2020, veio
criar o regime do direito real de habitação duradoura
(“DHD”). De acordo com o preambulo do Decreto-Lei, o
DHD tem por objetivo garantir às famílias uma
alternativa ao regime de habitação própria ainda
fortemente privilegiado em Portugal.
O DHD faculta a uma ou mais pessoas singulares o gozo
de uma habitação alheia como sua residência, de forma
vitalícia, mediante (i) a prestação de uma caução
pecuniária e (ii) o pagamento de uma prestação
pecuniária mensal.
A lei não prevê qualquer limitação à fixação da
prestação pecuniária mensal, ficando, por isso, sujeito
ao acordo das partes.
Já no que respeita à caução, a mesma é prestada pelo
prazo de 30 anos e o respetivo montante deve cifrar-se
entre 10% e 20% do valor mediano das vendas por m²
de alojamentos familiares, por freguesia, aplicável em
função da localização da habitação e da área constante
da respetiva caderneta predial, de acordo com a última
atualização divulgada pelo Instituto Nacional de
Estatística, I.P. O valor da caução é reduzido em 5% ao
ano a partir do início do 11.º ano e até ao final do 30.º
ano de vigência do DHD.

Obrigações das Partes
Constituem obrigações do proprietário da habitação:
(i)

Garantir que o morador recebe a habitação num
estado de conservação, pelo menos, médio;

(ii)

Pagar os custos relativos às obras e demais
encargos com as partes comuns do prédio e,
tratando-se de condomínio constituído, pagar as
quotizações e cumprir as demais obrigações
enquanto condómino;

(iii)

Garantir a vigência, a todo o tempo, dos seguros
relativos à habitação que sejam exigidos por lei;

(iv)

Realizar e suportar o custo das obras de
conservação extraordinária na habitação, exceto
se as anomalias resultarem de atos ilícitos e/ou
do não cumprimento de obrigações por parte do
morador; e

(v)

Gerir o montante recebido a título de caução e,
com a extinção do DHD, assegurar a sua
devolução ao morador.

Constituem obrigações do morador:
(i)

Utilizar a habitação exclusivamente para sua
residência permanente, sem prejuízo de poder
utilizar parte da habitação para outro fim, desde
que o faça ao abrigo de previsão contratual ou
através de autorização prévia escrita do
proprietário;

O DHD é constituído por escritura pública ou documento
particular com o reconhecimento presencial das
assinaturas das partes.

(ii)

Pagar as taxas municipais e entregar ao
proprietário do imóvel os montantes relativos ao
Imposto Municipal sobre Imóveis;

Tratando-se de um direito real, a constituição do DHD
está sujeita a registo predial, que deve ser promovida
pelo morador no prazo de 30 dias a contar da data da
celebração do contrato.

(iii)

Promover ou permitir a realização das avaliações
do estado de conservação da habitação, pagando
o respetivo custo, com a exceção da avaliação
prévia necessária para a constituição do DHD;

A habitação deve ser entregue com um nível de
conservação, no mínimo, médio, comprovado por
avaliação prévia realizada há menos de 12 meses, e
livre de pessoas, ónus e encargos.

(iv)

Realizar e suportar o custo das obras de
conservação ordinária na habitação;

Constituição do DHD

(v)

Consentir ao proprietário a realização das obras
de conservação extraordinária e informá-lo logo
que tenha conhecimento da existência de
anomalias na habitação cuja reparação seja
obrigação do mesmo.

Transmissibilidade e oneração
O proprietário pode livremente transmitir a terceiros a
propriedade onerada com o DHD.
O DHD, por seu turno, apenas pode ser transmitido
durante a sua vigência em caso de execução da
hipoteca. O Decreto-Lei estabelece ainda que o DHD
não é transmissível mortis causa.
No que diz respeito à oneração, o morador apenas
poderá constituir hipoteca sobre o DHD para garantia de
crédito que lhe seja concedido para pagamento do valor
da caução.

Saliente-se, contudo, que os atos unilaterais do morador
que tenham como efeito a cessação do contrato de DHD
onerado com hipoteca só são válidos se o credor
hipotecário autorizar o cancelamento da hipoteca.
Constituem causas de incumprimento definitivo: (i) o não
pagamento de quaisquer montantes devidos à
contraparte e não efetuados no prazo de interpelação
dado para o efeito pela mesma; e (ii) a reincidência de
constituição em mora por parte do morador, por mais de
três, quatro ou cinco vezes seguidas ou interpoladas,
consoante o contrato vigore, respetivamente, há menos
de 15 anos, entre 15 a 30 anos ou há mais de 30 anos.
De notar ainda que, nos casos de falta de pagamento
das contrapartidas devidas pelo morador, a lei permite
que o contrato seja resolvido extrajudicialmente e
garante ao proprietário acesso direto à ação executiva.

Já o proprietário é livre para constituir hipoteca sobre a
propriedade onerada com DHD para garantia de
qualquer obrigação, nos termos gerais. No entanto,
convém ressalvar que, aquando da constituição do
DHD, a habitação deve ser entregue ao morador “livre
de pessoas, ónus e encargos, incluindo outros direitos
ou garantias reais, designadamente a hipoteca”.
Se o DHD se extinguir por força de renúncia ou de outro
ato ou contrato que tenha como efeito a transferência
dos direitos do morador para o proprietário, a hipoteca
subsiste, tal como se a extinção do DHD não tivesse
ocorrido. Caso o DHD se extinga por aquisição da
propriedade por parte do morador, a hipoteca transferese para a propriedade da habitação.
Principais contactos:
Extinção do DHD
Não obstante o caráter vitalício do DHD, o mesmo (i)
pode ser extinto por renúncia do morador, comunicada
com uma antecedência mínima de 90 dias; (ii) caduca
com a morte do morador (ou, se constituído a favor de
mais do que uma pessoa, com a morte do último deles);
e (iii) pode ser resolvido com base em incumprimento
definitivo de qualquer uma das partes.
A extinção do DHD por renúncia do morador determina
a devolução do montante correspondente ao saldo da
caução, estabelecendo a lei vários prazos para o seu
reembolso em função da percentagem do montante da
caução a devolver.
A não devolução da caução nos prazos estabelecidos
implicará uma penalização de 20% do montante da
caução em dívida.
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