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Edifício: a génese

Artigo 1414.º CC – Princípio Geral

As fracções de que um edifício se compõe, em condições de constituírem unidades independentes, podem

pertencer a proprietários diversos em regime de propriedade horizontal.

Depois da lei (…) são o título constitutivo bem como o regulamento que formam o estatuto regulador do 

condomínio

Antunes Varela, RLJ, Ano 108.º, p. 58
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Propriedade Horizontal 

Requisitos:

Frações autónomas que constituam unidades

independentes, distintas e isoladas entre si, com

saída própria para uma parte comum do edifício ou

para a via pública.

Conteúdo:

Especificadas as partes do edifício que

correspondem às frações, refletindo-se o

respetivo valor em percentagem ou permilagem.

Regulamento de Condomínio

• Deve ser elaborado tratando-se de edifícios com

mais de quatro condóminos;

• Define as normas de relacionamento dos

condóminos entre si e com a administração e as

normas de utilização e de conservação das partes

comuns;

• O próprio título constitutivo pode já prevê-lo;

• Quando (ainda) não exista, cabe à assembleia de

condomínio ou ao administrador proceder à sua

elaboração;
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Conservação Reconstrução 

do prédio 

“ordinárias”

“extraordinárias”

Inovação
Não carecem

de deliberação

Carecem

de deliberação

Obras nas partes comuns  no Edifício 

que modifiquem 

a linha 

arquitetónica 

e o arranjo 

estético
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Cabem à administração de condomínio 

Quem paga?

Os condóminos na proporção do valor das suas fracções.

As despesas relativas aos lanços de escadas ou às partes comuns do prédio que sirvam exclusivamente

algum dos condóminos ficam a cargo dos que delas se sirvam. 

Quanto às despesas dos elevadores, só participarão os condóminos cujas frações por eles possam ser 

servidas.

mas …

Obras de Conservação*
* Obras Urgentes: sempre que a

omissão de reparação ponha em

risco ou perigo algum direito de

personalidade de algum dos

condóminos, a sua segurança e

integridade (v.g., risco de ruína,

infiltrações nas fracções através de

fissuras existentes)
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Obras de Inovação

Toda a obra que consubstancie uma alteração do

prédio relativamente à sua concepção original.

O que constitui inovação?

V.g., colocação de chaminé, plataforma eletrónica

que permita o acesso ao patamar dos elevadores de

uma cadeira de rodas, …

Alterações introduzidas nas substância ou na forma

das coisas comuns, como modificações relativas ao

seu destino ou afectação.

Quando haja destruição do edifício ou de

uma parte que represente, pelo menos,

3/4 do seu valor.

Obras de Reconstrução
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Obras que modifiquem a linha arquitetónica e o arranjo estético

ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMINIO

Podem ser realizadas se para tal se obtiver prévia autorização da assembleia de condóminos, aprovada por

maioria representativa de 2/3 do total do prédio.

Vedadas quando resulte um prejuízo traduzido em consequências negativas, adulteração/ destruição da

harmonia que os caracterizava

pressupõe um juízo de valor e de comparação com os estado e fisionomias atuais do edifício

Mas …
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As maiorias exigíveis para a realização de obras nas partes comuns no Edifício:

Regra geral:

As deliberações são tomadas

por maioria (simples) dos

votos representativos do capital

investido.

Exceções: 

Maioria de 2/3: obras que integrem o conceito de inovação (dupla

maioria); alteração ao uso de cada fração (sempre que o título

constitutivo não disponha sobre o fim da mesma) e obras que

modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo estético do Edifício.

Unanimidade: divisão de frações; alteração do uso de uma

fração (quando o título constitutivo disponha sobre o fim de cada

fração) e quando haja necessidade de efetuar obras de

reconstrução do prédio por destruição de parte significativa do

mesmo (correspondente a destruição igual ou superior a 3/4).
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II – Prazos de Caducidade e Garantias
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Contrato de Empreitada Contrato de Compra e Venda≠

• Prestação de facere;

• O empreiteiro realiza, ele próprio, a 

construção;

• O empreiteiro tem de entregar a coisa sem 

vícios ou desconformidades; 

• Contrato com eficácia obrigacional.

• Prestação de dare;

• O comprador não dirige nem fiscaliza a

obra;

• Contrato com eficácia real: a transferência

da propriedade dá-se no momento da

celebração do contrato.

Porquê distinguir?

… para apuramento das responsabilidades 

17.06.2020
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Artigo 1208.º Código Civil

(Execução da obra)

‘’O empreiteiro deve executar a obra em conformidade com o que foi convencionado e sem vícios que excluam 

ou reduzam o valor dela, ou a sua aptidão para o uso ordinário ou previsto no contrato.’’

• O empreiteiro é responsável por todos os defeitos existentes na obra por si realizada;

• A responsabilidade do empreiteiro está depende do conhecimento e da denúncia dos

defeitos:

Artigo 1207.º Código Civil

(Noção)

‘’Empreitada é o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra a realizar certa obra, mediante

um preço’’.

Contrato de Empreitada:

17.06.2020
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Prazos de arguição dos defeitos

Artigo 1225.º CC

5 anos para o conhecimento do defeito a contar da 

entrega da coisa (pode ser superior caso as partes assim 

o convencionem).

1 ano para o exercício da denúncia a contar da data do 

conhecimento do defeito.

1 ano para intentar a ação judicial contado a partir da 

data de denúncia

17.06.2020
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Contrato de

Compra e Venda

Particular

Aplicação do 

DL n.º 67/2003, de 8 de Abril

(Regime Especial de Venda de Bens 

de Consumo e das Garantias a ele 

relativas – transpõe para a ordem 

jurídica nacional a Directiva. 

1999/44/CE)

Aplicação do regime da 

venda

de coisas defeituosas 

Se quem promover a 

venda for:

Código Civil

Profissional

17.06.2020
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Contrato de

Compra e Venda

Particular

Profissional

5 anos para o conhecimento do 

vício contados a partir da entrega 

do bem 

(A promover dentro

de um prazo

razoável tendo em

conta a natureza do

defeito)

1 ano para denunciar os defeitos 

• Reparação ou 

Substituição

• Redução preço

• Resolução 

contrato

Prazos

3 anos para intentar a ação

Prazos 1 ano para denunciá-los

5 anos para conhecer os defeitos

• Reparação;

• Substituição (não existe esta obrigação

se o vendedor desconhecia sem culpa

o vicio);

• Anulação do negócio ou redução do

preço.

• Indemnização (Se o vendedor atuar

com dolo deve indemnizar o

comprador)

6 meses para intentar a ação

17.06.2020
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Nas frações autónomas Nas partes comuns

Responsabilidade do proprietário
Artigo 1430.º CC

A administração das partes comuns do edifício

compete à assembleia dos condóminos e a um

administrador.

Porquê?

Por sua vez….

Artigo 1437.º CC

O administrador tem legitimidade para agir em juízo,

quer contra qualquer dos condóminos, quer contra

terceiro, na execução das funções (…).

Empreiteiro, vendedor, promotor…

Nos prédios urbanos sujeitos a propriedade horizontal, o

administrador não pode extravasar o âmbito e limites das

suas competências, que se circunscrevem aos factos e

ações em que estejam em causa as partes comuns do

edifício, não podendo a administração mandatar o

administrador para demandar o empreiteiro com vista à

reparação dos problemas existentes nas frações

individualizadas do condomínio.

Reclamação de intervenções no Edifício 

17.06.2020
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Regime das Garantias em Edificado Novo

Profissional Construtor / Vendedor
Aplicação do DL n.º 67/2003, de 8 de Abril 

Venda promovida por

A que a coisa seja reposta sem incorrer em encargos

O consumidor terá direito:

Reparação Substituição Redução do 

Preço

Resolução

do contrato

Responde pelos defeitos por que padece a coisa nos termos

definidos no regime da empreitada;

O adquirente terá direito:

Eliminação 

dos defeitos

Redução do 

Preço

Resolução

do contrato
Realização

de obra nova

Indemnização

17.06.2020
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Regime das Garantias em Edificado Existente

Profissional Particular

• É aplicável o regime dos bens de consumo ainda

que o bem seja considerado de ‘’segunda mão’’

• É responsável pela correção dos defeitos;

• O bem sucedâneo goza de igual prazo de

garantia (5 anos)

Venda promovida por:

• Não é responsável, sem prejuízo da

aplicação do regime de coisas defeituosas:

17.06.2020
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Responsabilidade

pelos defeitos

Vendedor/Empreiteiro: responde pelos defeitos por que padece a coisa;

Vendedor (não coincidente com o empreiteiro):

• Profissional: aplicação do DL n.º 67/2003 de 8 de Abril 

• Particular: não responde, sem prejuízo da aplicação do regime de compra e venda 

de coisa defeituosas; 

Empreiteiro (não coincidente com o vendedor): responsável pelos defeitos

existentes na obra por si realizada nos termos do regime da empreitada;

Ac. do STJ de 24-09-2009, a propósito do regime de venda de imóveis destinados a longa

duração dir-se-á liminarmente que estando em causa defeito construtivo de um imóvel

destinado a longa duração, construído pelo próprio vendedor, é aplicável o regime

específico constante do art. 1225º do CC, e não o regime genérico da venda de coisas

defeituosas, plasmado nos arts. 914º e 916º do CC, nomeadamente no que se refere aos

prazos para o exercício dos direitos ali previstos;

17.06.2020
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Contagem dos 

Prazos 

e 

legitimidade para 

arguição dos defeitos

Fracções Autónomas

Partes comuns

I. Legitimidade: do respetivo titular

I. Legitimidade: Da administração de condomínio

II. Contagem do Prazo: A partir da data da entrega das

partes comuns à administração de condomínio

… quando?

Ac. STJ de 7/12/2005: III. Nas acções em que se discuta (…) a

eliminação dos seus defeitos, só os respectivos proprietários –

compradores dessas fracções podem exercer tais direitos, que

só a eles pertencem (…) só os condóminos compradores tem

legitimidade para demandar.

II. Contagem do Prazo: A partir do momento em que seja

efetuada a entrega material da respetiva fração

17.06.2020
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I. Legitimidade para arguição dos defeitos nas partes comuns

Eu, condómino, estou a par da lei e sei que também sou proprietário das partes comuns do 

edifício 

(cfr. artigo 1420.º CC que dispõe que cada condómino é proprietário exclusivo da fracção que lhe 

pertence e comproprietário das partes comuns do edifício).

E ainda, pago pontualmente e sem atrasos as quotas do condomínio, 

Por isso, posso exigir a correção de infiltrações na fachada do prédio. 

NÃO, senhor Condómino, não pode!

17.06.2020
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Ac. STJ de 7/12/2005

“II. Como regra, é o condomínio representado pela sua administração que tem legitimidade para

demandar e ser demandado nas acções em que estejam em causa os interesses relativos às partes

comuns, o mesmo se passando em relação a cada um dos condóminos, relativamente às fracções de que é

o respectivo titular.

Ac. TRL de 02/02/2006

A figura do «Condomínio» não é dotada de personalidade jurídica. Delibera através de órgão colegial, que

é a Assembleia dos Condóminos, sendo o «Administrador» quem executa essas deliberações e quem a

representa em juízo.

A representação em juízo deve conter-se dentro das funções atribuídas por lei ao administrador e ainda à

autorização da assembleia de condóminos, a qual terá de reportar-se às partes comuns do edifício. Não tem

pois o «Condomínio» legitimidade, para demandar, quanto às partes «não comuns».

17.06.2020
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II. Quando se inicia a contagem do prazo para arguição dos defeitos nas partes comuns?

1) Na data de constituição da propriedade horizontal e da venda da primeira fração autónoma? NÃO

• Os actos de constituição da propriedade horizontal e de venda da primeira fração não

implicam, per si, a entrega das partes comuns à administração do condomínio;

• Os futuros condóminos não devem ser penalizados pela inércia de quem não tem legitimidade

para os representar nem pela circunstância de terem adquirido as respetivas frações decorridos

mais de 5 anos sobre a data da constituição da propriedade horizontal

• É frequente que o construtor/vendedor do edifício constitua o título de propriedade horizontal em

beneficio e interesse próprio;

• O construtor/vendedor ficaria isento de responsabilidade relativamente aos defeitos a partir

desses momentos, num claro arrepio ao desiderato do legislador de defesa e proteção do

consumidor.

Mais … 

17.06.2020
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2) Na data em que o construtor/vendedor alienou a última fracção autónoma? NÃO

• Implicaria um intolerável prolongamento do prazo de garantia enquanto o construtor/vendedor

conservasse a propriedade da derradeira fração;

• Não raras vezes o condomínio é constituído pelo construtor/ empreiteiro que assume a posição

de administrador podendo, propositadamente, deixar caducar os prazos de forma a eliminar

qualquer possibilidade de vir a ser responsabilizado por essas anomalias;

Mesmo que assim não fosse,

• Premiava a inércia da administração de condomínio, que concentra em si a legitimidade para

arguir e reclamar a reparação dos defeitos;

17.06.2020
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3) Na data de realização da primeira assembleia de condóminos constitutiva do condomínio? SIM

Acórdão STJ de 29/11/2011

“I – A contagem do prazo de 5 anos para denúncia dos defeitos de edifícios ou outros imóveis destinados por sua

natureza a longa duração, previsto no art. 1225.º, n.º 1, do CC, inicia-se no momento da entrega do prédio por parte do

construtor/vendedor.

II – Tal entrega considera-se feita no momento em que o vendedor entrega o prédio à assembleia de condóminos, ou

seja, no momento a partir do qual o vendedor deixa de ter poder para determinar ou influir sobre o curso das decisões dos

condóminos constituídos em assembleia de interesses autónomos e identificados com os interesses comuns.

III – Este momento – da cisão do vendedor do prédio vendido – pode coincidir, ou não, com a constituição da assembleia de

condóminos, sendo que, se quando esta for constituída o prédio estiver entregue, será a partir deste momento que se

passará a contar o prazo de 5 anos, se o prédio não estiver concluído e não estando em condições de ser entregue

à assembleia de condóminos para que esta possa exercer todos os direitos de fiscalização sobre as partes comuns,

o dies a quo a partir do qual deve ser contado o inicio do prazo dos 5 anos deverá ser a partir da entrega do prédio

para uma entidade/administração distanciada do vendedor e com plena autonomia para denunciar os eventuais defeitos

existentes na obra’’.
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III – O que diz a Jurisprudência …
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Ac. TRP de 24/02/2014

I - Deve ser aplicável aos contratos de compra e venda de fracção autónoma de prédio urbano destinada a

habitação própria e permanente dos adquirentes o regime de bens de consumo.

II - De tal regime resulta a obrigação de entrega dos bens de consumo em conformidade com o contrato.

III - Tal conformidade deve ser verificada no momento da entrega dos bens de consumo.

IV - Tendo a lei alargado o prazo de caducidade dos direitos do consumidor de seis meses para 3 anos a contar

da denúncia da falta de conformidade, o prazo mais longo é aplicável aos prazos em curso, mas computar-se-á

neles todo o tempo já decorrido.

Ac. STJ de 06/06/2013
(…)

III - Estando em causa a compra e venda de um imóvel destinado a longa duração em que o vendedor haja

sido o seu construtor, é aplicável o regime do artigo 1225.º, n.os 2 e 3 [i.e, o regime da empreitada] e não o do

artigo 916.º do CC [i.e, e não o regime da compra e venda] .
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Ac. STJ de 06/07/2004 

‘’I- O DL n.º 267/94 de 25/10 que altera os prazos previstos nos arts. 916º e 1225º do C.Civil é de aplicação

imediata neste particular.

II- Aquele diploma harmonizou a tutela dos interesses do comprador e do dono da obra na compra de

coisa defeituosa e empreitada defeituosa de imóveis de longa duração, uniformizando os prazos de

defesa e reacção daqueles contraentes.

(…)

O D.L. nº 267/94 veio introduzir duas modificações fundamentais: por um lado, sujeitou ao regime do

contrato de empreitada o vendedor que tenha sido simultaneamente o construtor do edifício vendido; por

outro lado, alargou o prazo de denuncia dos defeitos (quer na empreitada quer na venda de coisa

defeituosa) e do subsequente direito de acção judicial, uniformizando tais prazos nos dois tipos

contratuais.
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Quanto ao primeiro ponto (alteração do art, 1225) (…) o empreiteiro tornou-se responsável pelos prejuízos

causados por defeitos na construção de imóveis não só perante o dono da obra mas também perante o

terceiro-adquirente, além de o regime legal da empreitada de imóveis poder ser invocado pelo

comprador sempre que o empreiteiro tenha sido também o vendedor. Com esta modificação legal,

obstaculizou-se a uma das iniquidades flagrantes e frequentes: o mau empreiteiro, vendia a terceiro o produto

defeituoso da sua empreitada e, a seguir, confrontado com o cumprimento defeituoso alijava o regime legal do

contrato de empreitada, e invocava – a seu favor – o regime mais favorável da venda de coisa defeituosa.

(...)

O segundo ponto – uniformização de prazos quanto aos arts. 916 e 1225 – veio reforçar essa preocupação

legal: antes era manifestamente mais favorável ao dono da obra do que o dos arts. 916 e 917 (referentes

à venda de coisa defeituosa) para o comprador. Após a alteração legislativa, os prazos tenderam a

uniformizar-se, harmonizando-se a tutela dos interesses do comprador e do dono da obra’’;
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Ac. TRC de 22/06/2012 

(….)

V- Assim e em primeiro lugar, faculta-se ao comprador a supressão do contrato, fonte de qualquer

daquelas obrigações (artº 905, ex-vi artº 913 nº 1 do Código Civil); em segundo lugar, reconhece-se ao

comprador a possibilidade de exigir a reparação do defeito, caso esta seja possível, ou a substituição

da coisa defeituosa, naturalmente se esta for fungível e se a entrega da coisa de coisa substitutiva não

corresponder a uma prestação excessivamente onerosa para o vendedor, atento o proveito do comprador

(artºs 914 e 921 do Código Civil); em terceiro lugar, atribui-se ao comprador o direito de reclamar a

redução do preço convencionado (artº 911 ex-vi artº 913 nº 1 do Código Civil); por último, concede-se-lhe

a faculdade de pedir uma indemnização (artº 911, ex-vi artº 913 do CC).

Quais as garantias após a entrega do edificado

novo/edificado sujeito a obras perante o condomínio
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VI - Os diversos meios jurídicos facultados ao comprador, no caso de prestação de coisa defeituosa,

não podem ser exercidos em alternativa, estando entre si numa ordem lógica: em primeiro lugar o

vendedor está adstrito a eliminação do defeito da coisa; depois à sua substituição; frustrando-se estas

pretensões, o comprador pode reclamar a redução do preço e, por fim, a extinção do contrato.

(...)

X - Nos casos de imóveis destinados a longa duração construídos pelo vendedor, a responsabilidade

deste pelo mau cumprimento ou pelo cumprimento defeituoso há que ponderar as regras relativas à

responsabilidade do empreiteiro pela prestação de obra defeituosa. Sempre que o vendedor seja

simultaneamente o construtor do imóvel de longa duração, àquela responsabilidade aplicam-se as

regras do contrato de empreitada que regem a responsabilidade – ex contractu – do empreiteiro

pelos defeitos da obra (artº 1225 nº 4 do Código Civil).

Quais as garantias após a entrega do edificado

novo/edificado sujeito a obras perante o condomínio
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Definição

DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO 1

“(…) as despesas necessárias à conservação e fruição das partes

comuns do edifício e ao pagamento de serviços de interesse

comum (…)”

Artigo 1424.º, n.º 1 do Código Civil
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Como saber se o condómino está insolvente?

DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 2

O administrador do condomínio pode aceder ao portal CITIUS e

pesquisar através do NIF do condómino com dívidas.

Aceder à área de “Serviços Online” e selecionar a opção “Publicidade do

PER, do PEAP e da Insolvência”
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Efeitos da declaração de insolvência

DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 3

Vencimento de todas as dívidas do insolvente – artigo 91.º do CIRE

Transmissão para o Administrador de Insolvência dos poderes de

administração e disposição dos bens integrantes da massa

insolvente – artigo 81.º do CIRE – e, consequentemente, da

responsabilidade pelo pagamento das dívidas de condomínio de

prédio integrante da massa insolvente, contraídas posteriormente à

declaração de insolvência



SANDRA ALVES AMORIM
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Dívidas de condómino anteriores à declaração de 

insolvência 

DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 4

Reclamação de Créditos – requerimento dirigido ao Administrador de Insolvência,

com indicação, nomeadamente, da proveniência e montante do crédito, no prazo

máximo de 30 dias a contar da data da declaração de insolvência.

Verificação Ulterior de Créditos – ação proposta nos seis meses seguintes à data

de trânsito em julgado da sentença de declaração de insolvência.



SANDRA ALVES AMORIM

17 de junho de 2020

15 dias após o termo do prazo para reclamação de créditos, o Administrador de

Insolvência publica a lista definitiva de créditos

VERIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS 5

Nos 10 dias seguintes ao termo do prazo para a publicação da lista, qualquer

interessado pode impugnar a lista definitiva de créditos, com base na indevida

inclusão ou exclusão de créditos, ou na incorreção do montante ou da qualificação

do crédito

Se não houver impugnações, é imediatamente proferida sentença de verificação e

graduação de créditos, na qual, o Juiz homologa a lista definitiva de créditos e

procede à graduação dos créditos



SANDRA ALVES AMORIM
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Em regra as dividas de condominio tem natureza comum – art.º 47 nº 4 al. c) do

CIRE

NATUREZA DAS DIVIDAS DE CONDOMINIO 6

Exceção

No regime legal dos empreendimentos turísticos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º

39/2008, de 7/03, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 186/2015 de 3 de

setembro e Decreto-Lei n.º 80/1017 de 30 de junho, no seu art.º 56.º, n.º 8, é

estabelecido um privilégio creditório imobiliário relativo às prestações

periódicas, a cargo dos proprietários de um lote ou fração autónoma.



SANDRA ALVES AMORIM

17 de junho de 2020

Dívidas de condómino posteriores à declaração 

de insolvência 

DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 7

Dívidas da Massa Insolvente - Artigo 51.º, al. c) e d) do CIRE

São dívidas da massa insolvente, nomeadamente:

As dívidas emergentes dos atos de administração, liquidação e partilha da

massa insolvente;

As dívidas resultantes da atuação do administrador da insolvência no

exercício das suas funções.
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Responsabilidade do alienante pelas quotas já vencidas, pois a obrigação venceu-

se enquanto o bem estava na titularidade do anterior proprietário. Havendo o

vencimento da obrigação, a mesma fica sujeita ao regime geral das obrigações,

pelo que é o vendedor responsável pelo pagamento das quotas vencidas ficando

o comprador apenas com a obrigação de pagar aquelas que se vençam após o

negócio – não “ambulatoriedade” do direito

RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO 

IMÓVEL NO ÂMBITO DA INSOLVÊNCIA 8

Transmissão automática da responsabilidade pelas quotas já vencidas, de

despesas extraordinárias, para o adquirente, pois as obrigações transmitem-se

com a alienação do direito – “ambulatoriedade” do direito

DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL
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RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO 

IMÓVEL NO ÂMBITO DA INSOLVÊNCIA 9

As dívidas decorrentes de despesas habituais pela utilização de serviços ou pelo

consumo de bens necessários a assegurar a funcionalidade normal do

condomínio, não se transmitem para o adquirente, pois essas despesas não

correspondem a uma vantagem real para o mesmo

DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL

No que respeita às despesas extraordinárias:

• Reparações ainda não executadas ou não concluídas - o encargo deve ser

suportado, salvo acordo em contrário, pelo adquirente, pois que, dispunha

de todos os elementos para se aperceber da existência da obrigação, além

irá retirar proveito da beneficiação.

• Reparações já executadas e concluídas - o encargo deve ser suportado,

salvo acordo em contrário, pelo alienante, pois que, o adquirente não

dispõe de quaisquer elementos objetivos que denunciem a existência da

obrigação.
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“É obrigatório o seguro contra o risco de incêndio do edifício, quer quanto às fracções

autónomas, quer relativamente às partes comuns”

OBRIGATORIEDADE DO SEGURO DE INCÊNDIO 

(Art. 1429º e 1436º, al. c) CC) 4

“O seguro deve ser feito pelos proprietários das fracções autónomas (condóminos). Se estes o

não fizerem dentro do prazo e pelo valor deliberado na assembleia de condóminos, o

administrador do condomínio deve fazê-lo, sendo depois reembolsado pelos condóminos”

A obrigação de segurar o risco de incêndio deve ser cumprida através da contratação da

competente apólice de seguro

O seguro de incêndio só é obrigatório para os prédios constituídos em regime de 

propriedade horizontal
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OBRIGAÇÕES 

DO ADMINISTRADOR DO CONDOMÍNIO 14

MANUEL CAMARATE CAMPOS

17.06.2020

▪ Fixar, anualmente, e submeter à aprovação da assembleia de condóminos o capital global do

prédio a segurar contra o risco de incêndio

▪ Exigir a cada condómino a exibição anual do recibo de pagamento do respectivo prémio

(verificando as quotas-partes do valor do capital seguro correspondentes a cada fracção

autónoma)

▪ Em caso de inexistência do seguro de determinado condómino ou de insuficiência do capital

seguro, o administrador pode e deve exigir do condómino ou o reforço do capital seguro ou

adquirir uma apólice única de reforço subscrita pela administração do condomínio, cujo capital

seguro represente os complementos de capitais insuficientemente seguros, suportando o

condómino o inerente custo
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COBERTURA DO SEGURO 6
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Os seguros contra o risco de incêndio das diversas fracções autónomas, no capital 

correspondente às suas quotas-partes, deverão perfazer o capital global do prédio a segurar, 

que inclui as quotas partes comuns das fracções

Estão também cobertos os danos causados aos bens seguros por:

▪ Calor, fumo, vapor, ou explosão resultantes do incêndio

▪ Os meios usados no combate ao incêndio

▪ Remoções ou destruições executadas por ordem da autoridade competente (bombeiros, polícia,

etc) ou com o fim de salvamento



COBERTURA DO SEGURO 7
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Salvo convenção em contrário, estão também cobertos os danos causados por queda de raio,

explosão ou outro acidente semelhante, mesmo que não seja acompanhado de incêndio

Exclusão (para além de outras): danos que derivem, directa ou indirectamente, de actos ou

omissões dolosas do tomador do seguro, do segurado, ou de pessoas por quem estes sejam

civilmente responsáveis

Se ocorrer um incêndio causado por um raio no telhado de cobertura do edifício, os danos serão

indemnizados proporcionalmente por todos os seguros das fracções autónomas, perfazendo assim o

montante global da reparação – exigindo várias participações a várias seguradoras
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O SEGURO MULTIRRISCOS HABITAÇÃO 9
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A maioria das seguradoras não comercializa o seguro obrigatório de incêndio isoladamente,

integrando-o num pacote com uma protecção mais abrangente – o chamado seguro multirriscos-

habitação de paredes (exigido pelos bancos nos imóveis que financiam)

Oferece um conjunto de coberturas facultativas de danos no imóvel ou no seu recheio, podendo

incluir também uma cobertura de responsabilidade civil



O SEGURO MULTIRRISCOS HABITAÇÃO 10
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Coberturas possíveis do multirriscos habitação:

▪ Danos no prédio, na fracção ou noutras fracções por riscos distintos de incêndio (inundações,

tempestades, danos por água, riscos eléctricos)

▪ Danos nos bens móveis da habitação

▪ Indemnização por furto ou roubo

▪ Responsabilidade civil extracontratual do segurado ou de pessoas do seu agregado familiar

(para indemnização de terceiros pelos danos causados)

▪ Queda de aeronaves

▪ Actos de vandalismo

▪ Aluimento de terras

▪ Fenómenos sísmicos

▪ Etc.
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O PREÇO DO SEGURO 12
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Cada seguradora é livre de fixar os seus próprios preços, incluindo o do seguro obrigatório

de incêndio

Influem na avaliação do risco e, consequentemente, no preço do seguro as características

do imóvel (tipo de construção e materiais, localização, se tem ou não sistema de combate a

incêndios ou alarme ligado a uma central, etc).
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▪ A determinação do capital seguro, quer no início, quer na vigência do contrato, é sempre

da responsabilidade do tomador do seguro

▪ Determinação do valor do capital seguro nos edifícios:

✓ Custo de mercado da respectiva reconstrução, tendo em conta o tipo de construção e

outros factores que possam influenciar esse custo

✓ Valor matricial – no caso de edifícios para expropriação ou demolição

✓ Não é considerado o valor do terreno

✓ É incluído o valor proporcional das partes comuns
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▪ Verificar a superfície coberta do prédio (SC)

▪ Multiplicar a SC pelo número total de pisos – SC total

▪ Multiplicar SC total pelo preço m2 reconstrução – capital global do prédio

▪ Multiplicar capital global do prédio por permilagem ou percentagem da fracção
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▪ Multiplicar a área bruta da fracção (privativa e dependente) + quota parte que lhe

corresponda nas áreas comuns pelo preço m2 de reconstrução

É aconselhável que o valor do capital seguro seja 10 ou 15% superior ao custo de mercado

de reconstrução
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Actualização Convencionada Actualização Indexada

Com base na percentagem definida pelo tomador

de seguro (v.g. 5%)

De acordo com a variação do IE Edifícios publicado

pela ASF (índice publicado trimestralmente nos

termos do nº 1 do art. 135º RJCS)

▪ Da exclusiva responsabilidade do tomador de seguro

▪ Obrigatória (conforme deliberado em assembleia de condóminos)

Opções de actualização anual automática:



INSUFICIÊNCIA 

OU EXCESSO 

DE CAPITAL

17.06.2020



INSUFICIÊNCIA OU EXCESSO DE CAPITAL: 

A REGRA PROPORCIONAL 22
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CAPITAL SEGURO <

CUSTO DE RECONSTRUÇÃO

CAPITAL SEGURO >

CUSTO DE RECONSTRUÇÃO

Seguradora só paga a parte dos

prejuízos proporcional à relação entre

o custo da reconstrução à data do

sinistro e o capital seguro

A indemnização da seguradora tem como

limite máximo o valor de reconstrução
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Fracção com custo de reconstrução de € 100.000, segura por € 80.000 – a seguradora será

responsável por apenas 80% dos prejuízos, ficando os restantes 20% a cargo do segurado.

Assim, ocorrendo um sinistro que cause danos de € 50.000, a seguradora apenas indemniza

€ 40.000 (80% de € 50.000), suportando o segurado os restantes € 10.000
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▪ Riscos cobertos e riscos excluídos

▪ Coberturas facultativas

▪ Opções quanto a franquias e impacto no preço do seguro

▪ Outros factores que afectem o preço do seguro (v.g. dispor de sistema de alarme ou de

meios de combate a incêndios)
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DO TOMADOR DE SEGURO/SEGURADO DA SEGURADORA

Comunicar o sinistro (8 dias), causas e

consequências

Investigar o sinistro

Não alterar vestígios do sinistro (tirar fotos) Avaliar os danos

Prestar todas as informações solicitadas Pagar as indemnizações devidas

Não prejudicar o direito da seguradora de

receber, por sub-rogação, do responsável pelos

danos

Caso não pague as indemnizações/autorize as

reparações no prazo de 30 dias após ter os

elementos necessários, pagar juros à taxa legal

sobre os valores indemnizatórios/valores de

mercado de reparação
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