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      Porto, 18 de março de 2021 

 

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação  

Eng. António Topa  

 

Antes de mais, vimos agradecer à Assembleia da República a intervenção absolutamente 

essencial para a proteção da economia nacional e em concreto do setor do comércio.  

 

Embora as medidas aprovadas não tenham permitido compensar plenamente as perdas 

verificadas em 2020, foram fundamentais para salvar empresas e empregos, permitindo 

enfrentar 2021 com alguma esperança. 

 

A este respeito, sinalizamos como positivas a aprovação do artigo 168.ºA, n.º 5 da Lei 

n.º 2/2020, na redação dada pela Lei 27-A/2020) e da Lei 4-A/2021, que o clarificou. 

 

Adicionalmente, e apesar de não constituir um regime totalmente justo, desde logo e 

porquanto ignora a necessidade de equilíbrio nas despesas comuns, registamos a 

preocupação do Parlamento em tentar equilibrar a relação contratual entre Lojistas e 

Proprietários/Gestores de Centros Comerciais. Fê-lo aprovando o artigo 8.ºD, da Lei 4-

C/2021, o qual determina que no primeiro trimestre de 2021 a renda mínima mensal 

nos conjuntos comerciais é reduzida proporcionalmente à redução da faturação. 

 

Sucede que, entretanto, e num cenário que havia sido expressa e publicamente 

afastado, foi decretado um novo confinamento geral, com especial impacto nas Lojas e 

Restaurantes e ainda mais especialmente naqueles situados em conjuntos comerciais. 

 

De acordo com o Plano de Desconfinamento gradual apresentado por S.Exa o Sr. 

Primeiro-Ministro, os estabelecimentos comerciais em conjuntos comerciais, que se 

encontram encerrados desde 15 de janeiro, só reabrirão a 19 de abril. Mais de 3 meses 
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encerrados, que soma a 3 meses de encerramento em 2020 e 6 meses e meio de 

atividade fortemente limitada em horários e lotação. 

 

Assim, e dois meses volvidos do início do novo período encerramento dos 

estabelecimentos comerciais, ainda nenhuma medida foi adotada para fazer face a esta 

situação absolutamente dramática.   

 

Recordamos que, mesmo relativamente a apoios que visam dar resposta aos problemas 

de 2020, as empresas ainda aguardam que cheguem na sua plenitude. E a medida, 

insuficiente, mas mínima, de prolongar para o 2.º trimestre o regime aprovado pelo 

artigo 8.º D acima mencionado ainda não ainda tomada.  A par desta situação, no que 

concerne às Lojas de Ruas não foram ainda previstas, em 2021, moratórias de rendas. 

 

A acrescer ao exposto, importa referir que o comércio a retalho não se encontra 

abrangido plenamente pelas moratórias de crédito pelo que, caso não se verifique 

nenhuma alteração, as empresas terão de no próximo dia 1 de abril retomar o 

pagamento dos juros dos créditos (com os seus espaços comerciais encerrados).  

 

Assim, Sr. Presidente, vimos, pelo presente, solicitar a V.Exa  que possamos ser ouvidos, 

com carácter de urgência, na e pela Comissão que preside. 

 

Agradecendo a atenção dispensada, e colocando-nos ao Vosso dispor para quaisquer 

esclarecimentos, subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos,  

 

 
Miguel Pina Martins 
Presidente da AMRR 




