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Há menos 20 mil senhorios

Governo estuda criação de ferramenta para proteger
senhorios e inquilinos

O Governo vai criar um ins-
trumento de segurança no
arrendamento que proteja

os senhorios, em caso de incumpri-
mento de rendas, e os inquilinos,
em caso de quebra súbita dos ren-
dimentos.

De acordo com Ana Pinho, secre-
tária de Estado da Habitação, este
instrumento vai ter três componen-
tes, designadamente "incumpri-
mento, cobertura de multirriscos

e quebra súbita de rendimentos",
pelo que "dispensa os inquilinos
de fiador e caução".

No âmbito da abertura do Semi-
nário sobre Reabilitação Urbana,
Habitação e Turismo, organizado
pelo Instituto de Ciências Jurídico-
-Políticas da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, a secre-
tária de Estado da Habitação reco-
nheceu que a ideia estabelecida é
de que "o arrendamento é um ne-
gócio de risco", devido ao incum-

primento dos inquilinos no paga-
mento das rendas.

Ainda assim, "a taxa de incumpri-
mento anda abaixo dos 0,5%" no
mercado de arrendamento, "o que
quer dizer que está mais de 10%
abaixo da taxa de incumprimento

ao nível das hipotecas para compra
de casa", revelou Ana Pinho.

Com base em dados de 2015 e
de 2016, a governante indicou que
"desde a entrada dos processos,
seja no Banco Nacional do Arren-
damento, seja no tribunal, a saída
da decisão ou do título de desocu-

pação, em média, este prazo é infe-
rior a seis meses".

Além do objetivo de diminuir o
risco existente no mercado de ar-

rendamento, o Governo está a

trabalhar no "apuramento de in-

formação" dos valores por metro

quadrado dos contratos de arren-

damento, referiu a secretária de Es-

tado, defendendo que se trata de
"um dado fundamental para a re-

gulamentação do mercado".

Há menos 20 mil senhorios
O número dos senhorios que

passam recibos eletrónicos de ren-
da registou, no último ano, um li-

geiro aumento, mas esta subida foi
insuficiente para compensar a que-
bra entre os que fazem declaração
anual de rendas. Somadas, estas
duas situações revelam que no iní-
cio deste ano havia menos 20 474
senhorios do que em 2017.

Desde 2015 que os proprietá-
rios com casas arrendadas estão

obrigados a emitir recibos de ren-
da eletrónico. As únicas exceções
a esta regra são os que têm mais
de 65 anos ou um valor de rendas
anual da ordem dos 800 euros -
sendo possível, nestas situações,
reportar os rendimentos à Autori-
dade Tributária e Aduaneira através
de uma declaração anual (a Mode-
lo 44), que tem de chegar até ao
final de janeiro.

Em resposta ao DN/Dinheiro
Vivo, o Ministério das Finanças pre-
cisou que, até ao dia 31 de janeiro,
foram entregues 130 321 daquelas
declarações anuais; no ano passa-
do tinham sido 154 798 os senho-
rios que procederam ao preenchi-
mento da Modelo 44. Os mesmos
dados mostram que, do lado dos
recibos de renda, se registou uma
subida: no ano passado havia 433
243 proprietários a passá-los e, no
final de janeiro, eram 437 246.

Esta dinâmica revela - tal como
o rendimento de rendas declarado
no IRS do ano passado já indicava
- que o universo de proprietários
que se dedica ao arrendamento
está a diminuir.


