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Lisboa, 9 de setembro de 2020

Exmo. Sr. Presidente da Comissào de Econornia, lnovaçâo, Obras Püblicas e Habitaçäo

Eng. Antonio Topa

Anles de mais, vimos agradecer a possibilidade que tivernos de, ao longo dos ültimos
meses. apresentar junto de V.Exa a realidade (dificil) dos Lojistas (quer de Conjuntos
Comerciais quer de Rua). os quais. na sua grande rnaioria. após urn perlodo de cerca de
trés rneses de encerrarnento, reabrirarn corn importantes IirnitaçOes ao seu funcionarnento
e fortes quebras nas suas vendas.

As dificuldades säo muitas, a incerleza e rnaior, mas a vontade de resislir e continuar
prevalecerá — tern de prevalecer. Corn o Vosso apoio!

Para continuar a desenvolver a nossa atividade, e assim contribuir para a retorna da
econornia e a salvaguarda do ernprego, querernos reconhecer, urna vez mais, o contributo
que V.Exa deu na aprovaçäo do regime das rendas variáveis (art. 168°-A, fl.0 5. da Lei do
Orçarnento do Estado. na redaçao dada pela Lei do Orçamento Suplernentar).

Este regime visou - e bern - atenuar as dificuldades vividas pelos Lojistas nos Conjuntos
Cornerciais, os quals se depararn ha meses corn o encerramento ou IirnitaçAo da sua
atividade.

Assim, a Assernbleia da Repüblica - e cremos estar a interpretar corretamente - veio
consagrar urn regime no qual os Lojistas, embora encerrados ou limitados, assurnem as
despesas cornuns a 100%; passando a renda a ser calculada de acordo corn o seu volume
de vendas.

Esta soluçao legislativa, aplicada desde 13 de marco, atenua os desequilibrios entre
Lojistas e Proprietários. Corn efeito. embora o esforço exigido para a cornponenle renda
(compreendendo no cálculo as despesas comuns. corno não pode deixar de suceder) e
superior em 2020, este regime — se aplicado desde 13 de marco. sublinharnos -, perrnite,
como sempre dissemos, continuar a atividade e rnanter o emprego em 2020.

Sucede que, apesar de para nós ser claro o propósito da Assembleia da RepOblica quanto
a produçào de efeitos da norma, os Conjunlos Comerciais encontram-se, tirando algumas
boas exceçOes, a não aplicar o regime no periodo em que os sacrifIcios dos Lojistas foram
especialmente graves: o periodo de encerramento.
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Consideram, assim, que o regime das rendas variáveis apenas produz efeitos a partir da
entrada em vigor da Lei do Orçamento Suplementar, com isso aproveitando para todo o
tipo de situaçôes e pressöes, as quais, poderemos detaihar e comprovar.

A soluçao interprelaliva que a rnaioria dos Conjuntos Comerciais se encontra a fazer vem,
a nosso ver, contrariar o propósito assumido pelas Senhoras Deputadas e pelos Senhores
Deputados assim corno a ratio legislativa: no âmbito da producão daquilo que podemos
chamar “Leis Covid I 9”, que sentido faria a Assembleia da Repüblica, aprovar urn regime
de protepAo dos Lojistas deixando a descoberto exatamente o perlodo em gue rnais
prolecào e exigivel —o perIodo do lockdown? Seria incompreensIvel!

Estarnos certos que näo foi essa a vontade do legislador.

Sublinharnos ciue o Professor Doutor Menezes Cordeiro - gue dispensa apresentaçôes -

emitiu Parecer sobre esta matéria, considerando gue o artiQo I 68-A/5 produz efeitos desde
13 de rnaryo.

Contudo, reconheça-se, a inexisténcia de uma norma expressa de producão de efeitos
possibilita a dóvida c tern levado a maioria dos conjuntos cornerciais - aproveitando o
desequilibrio de forças na relação contratual - a “impor a sua Lei”.

Assim, parece-nos claro que so a aprovacão de uma norma interpretativa permite
carificar de forma auténtica o alcance da norma aprovada pela Assembleia da Repüblica.

Para discutir a realidade de hoje e as perspetivas futuras, quer nos conjuntos comerciais
corno nas “Lojas de Rua”, vimos solicitar a possibilidade de sermos ouvidos pela
Comissäo gue V.Exa preside. o que. dada a natureza dos temas. pedirnos que possa ter
lugar no mais breve prazo possivel.

Nessa reunio apresentarernos. naluralmenle. o Parecer do Professor Menezes Cordeiro.

Estamos, como sempre. ao Vosso dispor para quaisquer esciarecimentos.

Agradecendo a atenção dispensada, subscrevemo-nos corn os nossos melbores
cumprirnentos.

Miguel Pina Martins
Presidente da AMRR


