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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular:  9242223;8437223 – Arrendamento Urbano e Rural 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Elionora Cardoso Santos 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Para obter sucesso nesta unidade curricular o aluno demonstrará que é capaz de, tanto para os arredamentos urbanos como 
para os rurais: 

a) Compreender a organização do regime do arrendamento no Ordenamento jurídico português; 

b) Identificar os vários tipos de contratos de arrendamento existentes; 

c) Conhecer o conteúdo da regulação de cada um dos tipos de arrendamento; 

d) Entender as diferentes etapas da vigência e organização de cada contrato de arrendamento; 

e) Conseguir elaborar contratos correspondentes aos vários tipos de arrendamento; 

f) Distinguir os meios e métodos de extinção do contrato de arrendamento, nomeadamente quanto  às vias processuais a 
empregar. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 I - O Arrendamento Urbano 

1. O arrendamento urbano como espécie de contrato de locação  

2. Elementos constitutivos do contrato de arrendamento urbano 

3. Características qualificativas do contrato de arrendamento urbano  

4. Objeto e fim do arrendamento urbano  

5. Forma, formalidades e outros requisitos do contrato de arrendamento urbano  

6. Formação do contrato de arrendamento urbano  

7. Efeitos essenciais do contrato de arrendamento urbano  

8. Vicissitudes do contrato de arrendamento urbano  

9. Extinção do contrato de arrendamento urbano  

10. Disposições processuais relativas ao arrendamento urbano. 

II - O Arrendamento Rural 

1. Os contratos de arrendamento rural enquanto contratos agrários 



Página 2 de 2 

2. O objeto e o conteúdo dos contratos de arrendamento rural  

3. A Formação, as vicissitudes e a extinção dos contratos de arrendamento rural  

4. A conservação e beneficiação dos prédios arrendados 

5. As normas processuais relativas aos arrrendamentos rurais 

6. Análise e redação de contratos . 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Procurando dotar os alunos de ferramentas necessárias para trabalharem como Solicitadores na área do Arrendamento, estes 
conteúdos versam os pontos mais práticos da mesma ferramente ao dispor, procurando com a elaboração de minutas e  de 
casos práticos que se respondam aos objetivos de conhecimento mais alargado. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, análise e resolução de casos práticos, apresentações e análise de peças jurisprudenciais e artigos de 
investigação, assim como estudo orientado, com recurso às novas tecnologias.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas de exposição da matéria procurando fazer também interrogar os alunos e a sua ponderação sobre todo o setor do 
arrendamento contribuirão para que o nível prático das matérias se mantenha, usando da análise de peças processuais e do 
quotidiano da profissão, para servir de base a essa aprendizagem 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Realização de dois testes e de oral, com a ponderação de 50% cada na nota final, e nota mínima aplicada à oral de 9,5 . A 
avaliação em época de recurso engloba uma oral a valer 100% da nota. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Fundamental: 

1. COSTA, Adalberto - O Contrato de Arrendamento Rural. Porto: Vida Económica, 2013. ISBN 9789727887514 

2. LEITÃO, Luís Menezes - Arrendamento Urbano. Coimbra: Almedina, 2013. 6ª ed. ISBN 9789724051437. 

3. CORDEIRO, António Menezes - Leis do Arrendamento Urbano Anotadas. Coimbra: Almedina, 2014. ISBN 9789724054254. 

Complementar:  

1. AAVV; TEIXEIRA, Glória, Dir. - Direito Rural. Porto: Vida Económica, 2013. ISBN 9789727886487 

2. COLAÇO, Amadeu - Reforma do Novo Regime do Arrendamento Urbano. Coimbra: Almedina, 2013. ISBN 9789724050973.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2014/2015 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2016-01-06 


