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NEWSLETTER 
 

O NOVO DIREITO REAL  

DE HABITAÇÃO DURADOURA 

Nº05/20 

SUMÁRIO 

O Decreto-Lei n.º 1/2020, de 9 de Janeiro, criou o Direito Real de Ha-

bitação Duradoura, possibilitando que, através da constituição deste 

direito, uma ou mais pessoas singulares possam ter residên-cia per-

manente, de forma vitalícia, num imóvel alheio, mediante o 

pagamento ao respectivo proprietário de uma caução pecuniária e de 

contrapartidas periódicas. 
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INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da denominada Nova 

Geração de Políticas de Habitação, o 

Governo aprovou a criação do direito 

real de habitação duradoura (DHD), vi-

sando, nos termos da explicação 

apresentada no preâmbulo do Decreto-

Lei n.º 1/2020, de 9 de Janeiro, dar res-

posta, por um lado, à procura de 

habitação das famílias mais jovens, que 

tendem a ter uma mobilidade e um per-

curso profissional dinâmico, e, por 

outro lado, à aquisição de casa por pes-

soas em idade mais avançada, com 

menor capacidade de investimento e 

sem facilidade de aceder a crédito ban-

cário. 

Apresentado como alternativa à com-

pra de habitação, o novo DHD tem a sua 

matriz axiológica no direito constitucio-

nal à habitação, que, como direito social 

que é, tem merecido constante preocu-

pação por parte dos sucessivos 

Governos. 

Com a criação do DHD, pretende-se 

que o acesso à habitação deixe de pas-

sar pela opção, clássica, entre comprar 

ou arrendar, contornando-se as situa-

ções em que a compra não é viável (por 

falta de estabilidade familiar, falta de 

meios financeiros próprios ou de 

acesso ao crédito bancário) ou o arren-

damento não é atractivo para os 

proprietários. 

UM LIFE-TIME CONTRACT? 

O DHD pode ser constituído pelo propri-

etário de um prédio urbano ou de 

fracção autónoma de prédio urbano (a 

«habitação», nos termos do diploma em 

apreço), a favor de uma ou mais pes-

soas singulares, os «moradores». 

O contrato de constituição deve ser ce-

lebrado por escritura pública ou por 

documento particular com assinaturas 

presencialmente reconhecidas, ficando 

a inscrição do direito no registo predial 

a cargo do morador, que tem para o 

efeito um prazo de trinta dias contados 

da data da celebração do contrato. 

Por efeito do acordo de vontades do 

proprietário e do morador, cumpridos 

os requisitos de que adiante se dará 

nota, o morador ficará com a segurança 

de ter uma habitação garantida de 

forma vitalícia. 

O direito social que está subjacente ao 

contrato de formação do DHD e a sua 

tendencial perpetuidade justifica que, 

em nosso entender, seja considerado 
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um life time contract, isto é, um con-

trato de natureza duradoura, essencial 

à existência da pessoa, através do qual 

se proporciona directamente a fruição 

de um bem fundamental: a habitação. 

Os traços principais do regime jurídico 

plasmado no Decreto-Lei em apreço 

acompanham a constituição, as vicissi-

tudes e a extinção do DHD, embora a 

inserção sistemática das fases vitais do 

direito tenha perdido alguma clareza 

em virtude da utilização de disposições 

comunicantes. A título de exemplo, sob 

a epígrafe «constituição do direito real 

de habitação duradoura» encontram-

se, além dos requisitos constitutivos do 

DHD, as regras de comunicação entre 

as partes no momento da cessação do 

contrato por resolução ou renúncia, 

que, com mais sentido, teriam enqua-

dramento no artigo que trata da 

extinção do contrato. 

Ainda assim, é indesmentível que, no 

recorte legal do DHD, foram previstas 

diversas situações que ficam retiradas 

do espaço de autonomia contratual das 

partes. 

De Fouillé, o célebre autor da afirmação 

«qui dit contractuel dit juste», notaria 

seguramente, no regime em análise, 

uma perda da autonomia da vontade e 

da liberdade contratual em favor de um 

novo conceito de contrato, marcado 

pelo cercear da tradicional autonomia e 

liberdade das partes.  

No entanto, considerando que estamos 

diante de uma modalidade de contrato 

próxima de uma forma de tenancy for 

life, a exaustividade do regime jurídico 

pretende, certamente, compensar algu-

mas disfunções do mercado e equilibrar 

a capacidade de negociação das partes 

contratuais. 

A CONSTITUIÇÃO DO NOVO 

DIREITO 

Antes de constituir um DHD, o proprie-

tário da habitação deve promover a sua 

avaliação prévia por arquitecto, enge-

nheiro ou engenheiro técnico. 

Uma vez certificado o nível médio (pelo 

menos) do estado de conservação da 

habitação, poderá ser celebrado o con-

trato, nos termos antes referidos, e 

registado o direito no registo predial. 

No contrato de constituição do DHD 

deve constar: 

• a aplicação do Decreto-Lei n.º 

1/2020, de 9 de Janeiro; 

• o montante da caução prestada; 

• o valor das contrapartidas men-

sais; 
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• a declaração de aceitação do es-

tado de conservação da 

habitação; 

• o endereço postal (e, eventual-

mente, o electrónico) relevante 

para efeitos de comunicação en-

tre as partes. 

No momento da celebração do contrato 

deve ser paga uma caução de valor cor-

respondente a 10% a 20% do valor 

mediano das vendas por m2 de aloja-

mentos familiares, por freguesia, em 

função da localização da habitação e da 

área constante da respectiva caderneta 

predial. 

Além da caução, deve ser paga a pri-

meira prestação pecuniária mensal, 

tendo sido deixado à liberdade contra-

tual das partes a convenção do seu 

montante e, ainda, do dia, do meio de 

pagamento e do respectivo modo de 

actualização. 

AS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Nos termos do diploma em apreço, 

cabe ao proprietário: 

• assegurar que a habitação é en-

tregue ao morador em, pelo 

menos, médio estado de conser-

vação; 

• suportar a prestação do condomí-

nio e, ainda, os custos com obras 

e demais encargos nas partes co-

muns do edifício; 

• assegurar a existência de seguros 

relativos ao prédio e à habitação; 

• fazer as obras de conservação ex-

traordinária; 

• gerir o montante recebido a título 

de caução e, com a extinção do 

DHD, devolver o remanescente ao 

morador. 

O morador, por seu turno, deve: 

• utilizar a habitação exclusiva-

mente para sua residência 

permanente, salvo autorização do 

proprietário para diferente utiliza-

ção; 

• pagar as taxas municipais e de-

volver ao proprietário os valores 

correspondentes ao IMI; 

• promover ou permitir a realização 

de avaliações ao estado de con-

servação da habitação; 

• suportar o custo das obras de 

conservação ordinária da habita-

ção e, ainda, das obras que 

introduzam soluções de eficiên-

cia energética ou hídrica ou 

melhor acessibilidade; e 

• consentir ao proprietário a reali-

zação das obras a que este está 

obrigado. 
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A CAUÇÃO 

A caução é prestada por um prazo de 

trinta anos, sendo o seu valor inicial re-

duzido em 5% ao ano a partir do início 

do 11.º ano e até ao final do 30.º ano. 

Constitui um rendimento do proprietá-

rio na medida em que este deduza ao 

montante da caução os montantes cor-

respondentes a dívidas decorrentes do 

não cumprimento do contrato por parte 

do morador (sem prejuízo do direito de 

resolução). Para tal, deverá o proprietá-

rio guardar comprovativo das 

comunicações fundamentadas e docu-

mentadas que efectuar ao morador 

solicitando o pagamento dos montan-

tes em dívida. 

A renúncia (livre) do morador ao DHD 

concede-lhe o direito de reaver a cau-

ção prestada, o que, até ao 11.º ano de 

duração do contrato, poderá significar 

a devolução integral da caução. Só as-

sim não sucederá quando o 

proprietário tiver deduzido ao valor da 

caução o pagamento de dívidas, obras 

ou outros encargos, situação em que o 

morador terá direito a receber, nos pra-

zos legalmente previstos, o saldo 

remanescente da caução. 

Muito relevante neste ponto é realçar a 

possibilidade de o DHD poder ser hipo-

tecado apenas para garantia de crédito 

que lhe seja concedido para pagar a cau-

ção, o que tem consequências práticas 

importantes, pois: 

• em caso de execução da hipoteca 

o proprietário tem opção de com-

pra do DHD podendo, para o 

efeito, utilizar o saldo da caução 

existente à data; 

• quando não exerça a opção de 

compra, o proprietário está obri-

gado a depositar à ordem do 

processo o saldo da caução exis-

tente à data da sua citação no 

âmbito da acção executiva; 

• são satisfeitas até ao valor da 

caução depositada todas as dívi-

das reclamadas, primeiro pelo 

proprietário e, em segundo lugar, 

pelo exequente. 

Quando o processo prossiga para a 

venda executiva do DHD, quem vier a 

adquiri-lo recebe-o nas mesmas condi-

ções do contrato, devendo destinar a 

habitação a sua residência permanente 

ou, no caso de aquisição pelo exe-

quente, podendo vendê-la, nas 

condições do contrato, no prazo de um 

ano após a data da aquisição (sob pena 

de caducidade do direito). 
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A CESSAÇÃO DO CONTRATO 

O Decreto-Lei n.º 1/2020 regula a ces-

sação por caducidade, por renúncia e 

por resolução contratual fundada no in-

cumprimento definitivo de uma das 

partes.  

O DHD caduca com a morte do mora-

dor, não se transmitindo aos seus 

herdeiros.  

Além da caducidade do DHD, o contrato 

também pode terminar por renúncia do 

morador, devendo este comunicá-la 

por meio de uma declaração com assi-

natura reconhecida presencialmente 

acompanhada por uma ficha de avalia-

ção da habitação e, se for o caso, 

autorização de cancelamento de hipo-

teca que tenha garantido crédito 

contraído para pagamento da caução. 

Sobressai no diploma uma consequên-

cia importante da renúncia, uma vez 

que a sua verificação obriga o proprie-

tário a devolver ao morador o saldo da 

caução existente na data da cessação 

do direito por renúncia do seu titular. 

Finalmente, o não pagamento, total ou 

parcial, das contrapartidas mensais e a 

reincidência na constituição em mora 

configuram-se como situações de in-

cumprimento definitivo, embora nos 

pareça que não fiquem excluídas quais-

quer outras que correspondam a 

incumprimento definitivo do contrato e 

possam fundamentar a respectiva reso-

lução. 

A ENTREGA DA HABITAÇÃO 

Extinto o DHD, a habitação deve ser en-

tregue ao proprietário, livre e devoluta 

de pessoas e bens, no prazo de três me-

ses, salvo nas seguintes situações: 

• no caso de falecimento do mora-

dor, os herdeiros dispõem de um 

prazo de seis meses, a contar do 

falecimento, para entregarem a 

habitação ao senhorio; e 

• cessando o DHD por renúncia, o 

prazo de entrega corresponderá à 

data de produção de efeitos da re-

núncia, a fixar pelo morador. 

QUAL O REGIME FISCAL? 

Em 2019 criou-se a expectativa de que o 

DHD mereceria a previsão de um regime 

fiscal específico, mas tal não sucedeu. 

Assim sendo, os rendimentos que o pro-

prietário aufere através da constituição 

de um DHD – a caução e as contraparti-

das financeiras - terão de ser 

enquadrados, em sede de IRS e de de 

IRC, muito provavelmente, como rendi-

mentos prediais. 
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Para efeitos de IRS serão rendimentos 

da categoria F e no tocante ao IRC serão 

tratados como rendimentos prediais, 

tributados à taxa normal (21%) e sem 

retenção na fonte. 

Este enquadramento é válido para as 

contrapartidas financeiras e para a cau-

ção, mas, no caso desta, apenas a partir 

do momento em que seja utilizada para 

suprir o incumprimento do morador ou 

corresponda à prestação pecuniária 

anual (equivalente a 5% do montante 

da caução), a que o proprietário tem di-

reito a partir do 11.º ano de duração do 

contrato.  

Importa sublinhar também que a taxa 

de tributação que está associada, em 

sede de IRS, aos rendimentos prediais 

é, no caso de se optar pela tributação 

autónoma, uma taxa autónoma, libera-

tória, de 28%. No entanto, tais 

rendimentos podem ser englobados 

juntamente com os demais rendimen-

tos (provenientes, a título de exemplo, 

do trabalho ou de pensões) e, neste 

caso, a taxa de imposto a aplicar será a 

taxa progressiva correspondente ao es-

calão em que o rendimento colectável 

do sujeito passivo se encontrar. A de-

terminação da opção vantajosa 

implicará sempre uma comparação, 

caso a caso, das duas possibilidades de 

tributação. 

Ao contrário do que sucede com os ren-

dimentos provenientes de contratos de 

arrendamento para habitação perma-

nente, os rendimentos decorrentes da 

constituição de um DHD não poderão 

beneficiar da redução de taxa em função 

da longevidade do contrato. Esta dife-

rença de tratamento não nos parece 

justificável e merecerá, com alguma 

probabilidade, a equiparação, para este 

efeito, dos rendimentos decorrentes da 

constituição de DHD a rendimentos de-

correntes de contratos de 

arrendamento para habitação perma-

nente, (para o que podia ser aproveitado 

este momento de aprovação da Lei do 

Orçamento de Estado para 2020). 

O facto de o morador ficar obrigado a 

entregar ao proprietário o montante 

correspondente ao valor do IMI por este 

suportado também parece subsumível à 

categoria de rendimento predial, uma 

vez que lhe advém por força da explora-

ção do imóvel onde o morador instalou a 

sua habitação. 

A constituição do DHD estará sujeita 

também a Imposto do Selo, à taxa de 

0,8% e de acordo com as regras previs-

tas no CIMT para as transmissões 

onerosas. 

Finalmente, supondo a possibilidade de 

o proprietário investir a caução que lhe 
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foi entregue pelo morador, poderão 

desse investimento decorrer rendimen-

tos de capitais que se nos afiguram 

nessa qualidade tributáveis. O diploma 

em análise é omisso quanto a esta pos-

sibilidade, mas este investimento, total 

ou parcial, da caução será sem dúvida 

tentador para os proprietários. 

CONCLUSÕES 

O Direito Real de Habitação Duradoura 

não compete com o arrendamento de 

casa, oferecendo-se como alternativa à 

aquisição de casa para habitação.  

O tempo dirá se as famílias e os propri-

etários considerarão este regime 

interessante ou se se revelará redun-

dante em relação a direitos reais já 

previstos no Código Civil - como, por 

exemplo, o usufruto - ou pouco aliciante 

para os proprietários. 

A previsão de vantagens fiscais aumen-

taria o interesse dos grandes fundos de 

investimento imobiliário e do sector 

bancário, sempre atento e preparado, 

nomeadamente através sua prática 

atuarista, para captar novos mercados 

e novas fontes de proveito. 

Os negócios sobre imóveis para consti-

tuição de direitos reais de habitação 

duradoura permitirão, por exemplo, a 

proprietários envelhecidos optar por ali-

enar o seu imóvel ao Banco, recebendo 

como contrapartida o preço - que po-

derá ficar depositado no Banco 

adquirente - e desse preço descontando 

o valor da caução exigível para constitui-

ção de um DHD em seu favor. 

Este negócio significará para os proprie-

tários envelhecidos a possibilidade de 

receberem considerável liquidez finan-

ceira e de continuarem a viver em sua 

casa até à sua morte.  

Para os investidores, o mercado de DHD 

poderá constituir, por um lado, um ren-

dimento mensal e anual, garantido pela 

caução que, sendo entregue no mo-

mento da formação do contrato, pode 

ser investida numa aplicação vantajosa 

e, por outro lado, no caso de contratos 

que decorram sem vicissitudes, a apro-

priação da caução a final poderá revelar-

se, dependendo da longevidade do con-

trato, um retorno interessante para o 

seu investimento. 

Lisboa, 15 de Janeiro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Tomás Calejo Abecasis 

Pedro José Santos 

Ana Rita Calmeiro 
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