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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 

Direito Real de Habitação Duradoura  

 

 

O Decreto-Lei n.º 1/2020, de 9 Janeiro cria o direito real de habitação duradoura (DHD), 
no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação. 
 
O DHD consiste numa alternativa às soluções de aquisição de habitação própria e de 
arrendamento habitacional, permitindo conciliar as necessidades de habitação das 
famílias, em termos de estabilidade e segurança, com a flexibilidade e mobilidade 
decorrente dos percursos de vida das pessoas. 
 
A habitação é entregue pelo proprietário ao morador, com um nível de conservação 
médio, no mínimo, e livre de encargos, através da realização de contrato. 
 
O DHD faculta a uma ou a mais pessoas singulares o gozo de uma habitação alheia como 
sua residência permanente por um período vitalício, mediante o pagamento ao 
respetivo proprietário de uma caução pecuniária e de contrapartidas periódicas. 
 
O morador tem a obrigação de pagar ao proprietário uma caução inicial, entre 10% e 
20% do valor mediano de venda de mercado da habitação - que lhe pode ser devolvida, 
em parte ou na totalidade, se renunciar ao DHD durante os primeiros 30 anos de 
residência na habitação. A esta caução acresce uma prestação mensal. Estes valores são 
pagos aquando da formalização do contrato. 
 
Para o proprietário da habitação o DHD, entre outras, tem a vantagem da redução 
significativa do custo da gestão do seu património edificado, pois é o morador que tem 
a seu cargo a realização das obras de conservação ordinária e o pagamento das 
despesas relativas às mesmas, às taxas municipais e ao IMI. 
 
O morador, entre outras vantagens, goza de um direito vitalício, que só pode ser extinto 
se ele assim o desejar ou se entrar em incumprimento definitivo do contrato, com muito 
menor necessidade de investimento em comparação com a aquisição de casa própria. 
 
O contrato é celebrado por escritura pública ou por documento particular no qual as 
assinaturas das partes são presencialmente reconhecidas. 
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O DHD está sujeito a inscrição no registo predial, a requerer pelo morador no prazo de 
30 dias a contar da data de celebração do contrato. 
 
O referido diploma estipula as obrigações do morador e do proprietário face ao contrato 
e ao imóvel, e respetivas despesas. 
 
O proprietário pode transmitir livremente a terceiros a propriedade onerada com o 
DHD, de forma onerosa ou gratuita, mas não pode constituir outros direitos ou garantias 
reais sobre a mesma, com exceção da hipoteca. 
No caso de transmissão da propriedade da habitação para o morador, este pode utilizar 
o montante da caução a cuja devolução tenha direito para compensar, total ou 
parcialmente, a obrigação de pagamento do preço. 
 
O DHD não é transmissível mortis causa e, na sua vigência, só pode ser transmitido no 
caso de execução da hipoteca, contratada para garantir crédito que seja concedido para 
pagar, no todo ou em parte, o valor da caução. 
 
Extinto o DHD, a habitação deve ser entregue, livre de pessoas, no prazo máximo de três 
meses a contar da data do ato ou da ocorrência determinante da extinção, salvo no caso 
de renúncia pelo morador, em que o prazo corresponde à data da produção de efeitos 
da renúncia. 
 
Na realidade, parece que foi adotada uma opção semelhante à existente no Reino 
Unido, e muito usada neste pais, conhecida por “leasehold property”. Por cá, vamos ver 
se a moda pega! Ou se a sua aplicação será residual, tal como já acontece com outros 
direitos reais (ex: direito real de habitação periódica) existentes em Portugal. 
 
 

Verónica Pisco 

03/08/2020 

(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 
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