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CARTA DOS DIREITOS E DEVERES DO CONDÓMINO 

 

Ser condómino não se resume a partilhar um mesmo edifício com outras pessoas. 

Há direitos e deveres previstos na lei e que, devem ser do conhecimento dos condóminos para 

ajudar a promover a funcionalidade, a organização e o bom ambiente entre vizinhos. 

O primeiro direito dos condóminos começa na propriedade exclusiva da sua fracção e na 

compropriedade sobre as partes comuns do edifício. No entanto, são lhe de imediato impostas 

algumas limitações a esses direitos, pelo que, dentro do seu imóvel, os condóminos não podem: 

– Prejudicar, quer através de obras novas, quer por falta de reparação, a segurança, a linha 

arquitetónica ou a estética do edifício; 

– Utilizar a fração para fins ofensivos dos bons costumes; 

– Utilizar o imóvel para um fim diferente ao que está destinado; 

– Praticar atos ou atividades que tenham sido proibidas no título constitutivo da propriedade 

horizontal, ou posteriormente, por deliberação da assembleia. 

Para além destes direitos os condóminos usufruem ainda de outros, tais como o direito de ser 

convocados para as assembleias do condomínio, de impugnar as deliberações da assembleia que 

sejam contrárias à lei ou a regulamentos anteriormente aprovados, de acesso à informação sobre 

os assuntos do condomínio e de respeito dos seus direitos de personalidade, como, por exemplo, o 

direito ao silêncio, à segurança, à imagem e ao bom nome. 

Contudo, os condóminos não podem esquecer que, a par dos direitos, existem também deveres a 

cumprir, cuja finalidade é o bom funcionamento do condomínio e a contribuição positiva para a 

boa gestão do espaço e para a convivência saudável e equilibrada entre vizinhos.  

Assim, a lei considera como deveres e obrigações dos condóminos: 

– Participar, atempadamente, com a sua quota-parte para as despesas do condomínio; 

- Não conferir à fracção um uso diferente do estipulado na constituição da propriedade horizontal, 

sem o acordo expresso de todos os condóminos e a respectiva licença camarária; 
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– Marcar presença nas assembleias de condomínio e, caso surja algum impedimento, representar-

se por um procurador; 

– Informar o administrador, com antecedência, caso pretenda fazer obras, para que este convoque 

a respetiva assembleia (se for necessária a autorização do condomínio) ou informe os condóminos 

sobre as obras que pretende realizar na sua fração; 

– Tomar as diligências necessárias para proceder à realização de obras urgentes e indispensáveis 

nas partes comuns do edifício, na falta ou impedimento do administrador, de modo a evitar danos 

iminentes que coloquem em risco pessoas ou bens; 

– Cumprir o regulamento interno do condomínio e respeitar os direitos dos vizinhos, 

nomeadamente o direito ao descanso e ao sossego; 

- Não produzir ruídos que perturbem os vizinhos e respeitar sempre o período de repouso sem 

emissão de barulho entre as 21h00 e as 8h00 de 2.a a 6.a feira e todo o fim de semana; 

- Não fazer fumos, nomeadamente assados de carvão ou queimadas, nas varandas, jardins, quintais 

ou qualquer parte envolvente do prédio; 

- Não despejar águas, lançar lixos, pontas de cigarro ou detritos de qualquer natureza pelas janelas 

ou em áreas que afectem os vizinhos; 

- Ter cuidados redobrados em relação à higiene e sossego nas partes comuns quando possuir 

animais de estimação que possam sujá-las ou fazer barulho; 

– Manter as partes comuns do edifício - como as escadas, os patamares e outras vias de 

comunicação - livres e desimpedidas (sendo proibido aos condóminos a colocação de pertences nas 

partes comuns, por força das regras de segurança contra incêndio); 

– Contratar e manter em vigor o seguro contra o risco de incêndio para a sua fração e fazer prova 

da existência desse seguro ao administrador do condomínio; 

– Em caso de o condómino não ser residente, comunicar ao administrador, por escrito, o seu 

domicílio ou o do seu representante; 

– Participar, fiscalizar e acompanhar a atividade desenvolvida pelo administrador do condomínio. 


