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O arrendamento urbano vai ser debatido, amanhã (sexta-feira), pelas 18h00, numa conferência
organizada pela Raposo Subtil e Associados - Sociedade de Advogados RL, em parceria com a
Coimbra Editora.

A actualização de rendas, o procedimento especial de despejo e a realização de obras de demolição
ou restauro profundos de imóveis arrendados são temas que vão estar em foco na conferência, que
se realiza no auditório da Livraria Jurídica da Coimbra Editora, situado na rua de Ferreira Borges, n.º
77-79, com entrada livre, mas mediante inscrição para:coimbra@rsa-lp.com.
Os oradores são os advogados da RSA José M. Raimundo (coordenador do Departamento de
Gestão e Regularização Patrimonial), Carla Freire, (coordenadora do Departamento de Contencioso
e Assessoria e do Departamento de Laboral e Segurança Social) e António Raposo Subtil
(coordenador da RSA LP e sócio-fundador da RSA).
“Com a última revisão do regime de arrendamento urbano, levada a efeito pela Lei n.º 79/2014, de
19 de Dezembro, e em vigor desde 18 de Janeiro de 2015, pretendeu-se elucidar algumas dúvidas
existentes, introduzindo-se, também, alterações significativas”, explica José M. Raimundo.
“Nesta conformidade, e volvidos, sensivelmente, três meses desde a entrada em vigor da Lei n.º
79/2014, de 19 de Dezembro, entendemos ser o momento ideal para analisar alguns dos temas
mais relevantes, nomeadamente o procedimento de actualização de renda, o Balcão Nacional do
Arrendamento e a denúncia dos contratos para demolição ou realização de obras de remodelações
ou restauro profundos, propondo-nos esclarecer os mesmos e identificar qual o alcance das
alterações determinadas pela última alteração legislativa”, adianta, ainda, o advogado.
Este ciclo de conferências insere-se num conjunto de iniciativas que têm sido levadas a cabo pela
RSA, membro fundador da RSA LP - Rede de Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa, em
conjunto com a Coimbra Editora, versando sobre diversas e actuais áreas do Direito, no sentido de
promover o debate de ideias de maior utilidade e alcance prático.
A RSA é responsável por bibliografia relevante neste domínio, com destaque para o “Guia do Direito
Imobiliário” (seis volumes) e para o “Novo Regime do Arrendamento Urbano Anotado e Comentado”,
ambos com a chancela da editora Vida Económica.

