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E N Q UA D R A M E NTO

Objetivo Geral
O presente seminário visa dotar os seus destinatários 
de um conjunto de conhecimentos e ferramentas 
essenciais à correta compreensão das alterações 
legislativas em apreço, não apenas na teoria, mas, 
de igual forma, na sua vertente prática.    

Destinatários
O presente seminário destina-se a todos os 
estudantes de direito e profissionais forenses, em 
especial, os advogados e advogados-estagiários, 
solicitadores e juízes.
 

Objetivos Específicos
. Conhecer e compreender o conjunto de alterações 
produzidas ao conjunto de diplomas que edificam 
o regime aplicável ao contrato de arrendamento 
urbano e respetiva legislação conexa. 
. Apreender, à luz de situações práticas propostas, 
a aplicabilidade das novidades legislativas.
. Problematizar o regime vigente em função do 
confronto entre o conjunto de soluções atualmente 
vigente e as normas existentes previamente 
à vigência das alterações legislativas, procedendo 
à análise de jurisprudência relevante.

Conteúdos Programáticos
. Introdução e contextualização das alterações 
legislativas introduzidas ao regime vigente;
. Análise aos diplomas que vieram produzir 
alterações ao Código Civil, Novo Regime do 
Arrendamento Urbano, Regime Jurídico das Obras 
em Prédios Arrendados e Regime do Subsídio de 
Renda a atribuir aos arrendatários de contratos 
habitacionais antigos e legislação conexa:
. Lei n.º 30/2018, de 16 de julho;
. Lei n.º 64/2018, de 29 de outubro; 
. Lei n.º 2/2019, de 9 de janeiro;
. Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro;
. Lei n.º 12/2019, de 12 de fevereiro;
. Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro;
. Apresentação e resolução de situações práticas;
. Análise de jurisprudência relevante à matéria em 
apreço; 
. Debate;

Modalidade de Formação
Formação contínua, presencial.

Carga Horária
4 horas

Calendarização
5 de Dezembro de 2019

Horário
5.ª feira – 14H30 às 18H30 

Metodologias Utilizadas
Expositivas e ativas

Tipo de Avaliação
Avaliação teórico-prática dos conhecimentos.

Recursos materiais e pedagógicos
Computador, videoprojector, quadro branco.

Espaço e seus requisitos
Sala de Formação com dimensões adequadas 
ao número de formandos/as.

Materiais de Apoio
Legislação e bibliografia relativas ao tema.

Certificação
No final do curso, aos formandos que tenham uma 
assiduidade de 80% será emitido um Certificado 
de Formação Profissional, de acordo com a Portaria 
em vigor. O certificado será emitido através da 
Plataforma SIGO, ficando automaticamente registada 
a frequência da formação no Passaporte Qualifica.

Organização da Formação
Centro de Formação Bissaya Barreto

Formador
Edgar Alexandre Martins Valente
Licenciado e Mestre em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, com tese de 
mestrado defendida na temática do Arrendamento 
e Despejo. Advogado e conferencista convidado na 
área do Arrendamento Urbano. Autor de diversos 
livros jurídicos, em especial os seguintes, com relevo 
para o tema em apreço:
. Procedimento Especial de Despejo, com as 
Alterações Resultantes da Lei n.º 79/2014, Coimbra 
Editora, 2015;
. Formulários BDJUR – Arrendamento e Despejo, 
3.ª Edição, Almedina, 2019;
. Arrendamento Urbano – Comentários às Alterações 
Legislativas Introduzidas ao Regime Vigente, 
Reimpressão da 1.ª Edição, 2019;

Competências a Adquirir
No final desta formação os/as participantes devem 
compreender o conjunto de alterações produzidas 
ao conjunto de diplomas que edificam o regime 
aplicável ao contrato de arrendamento urbano 
e respetiva legislação conexa.
Saber como atuar no tratamento de reclamações 
internas e externas.
Conhecer metodologias que promovem melhoria 
contínua na organização e nos processos. 


