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A Lei das Rendas Variáveis (“LRV”)

A LRV revelou-se a solução mais justa



Taxa de esforço em 2020



Novo Lockdown

A realidade atual



A situação atual

• O retalho não alimentar encontra-se encerrado desde 15 de janeiro de
2021;

• A reabertura nos Centros Comerciais ocorrerá a 19 de abril;
• É ainda expectável que a reabertura seja condicionada (lotação e

horários);
• A Restauração esteve quase 3 meses a funcionar apenas em take-away,

sendo que nos shoppings apenas em delivery. Desde 5 de abril há
serviço de esplanada.



(Falta) de Apoios
LOJAS DE RUA LOJAS DE SHOPPING

• Não existe nenhum apoio ao pagamento das 
rendas 2021

• Existe uma Lei para o 1.º semestre que obriga a que 
os Lojistas paguem 50% das RMM  e 100% das 
despesas comuns mesmo tendo 0 euros de receitas

• Não há moratórias para este novo período de 
lockdown

Não há moratórias

• Lay-off – o empregador suporta uma parte do 
salário, mesmo sem ter qualquer hora trabalhada

Lay-off – o empregador suporta uma parte do salário, 
mesmo sem ter qualquer hora trabalhada

• Não há Programa de Apoio Não há Programa de Apoio



Novo Lockdown

A realidade específicas nos Centros 
Comerciais



Novo Lockdown

Todos os lojistas pagam 100% das despesas 
comuns para que hipers, electrónica, etc

possam bater recordes de faturação 



Distribuição da ABL do retalho alimentar em CCs



Distribuição da ABL do retalho alimentar em CCs



Novo Lockdown

Impacto da Lei da Redução % das RMM



Queda de receitas 2021 – Lojistas vs CC



Novo Lockdown

Conclusões



Conclusões

• Não existem soluções novas para os novos problemas que o 2.º
lockdown está a gerar;

• Todos os apoios – com exceção do novo layoff – foram:
 desenhados sem contar com o novo lockdown (lei da redução % da

RMM nos shoppings com cap de 50%); ou
 ainda estão a responder aos problemas de 2020 (Programa Apoiar e

Programa Apoiar Rendas)



Novo Lockdown

Soluções



Soluções (cont.)
• Rendas CC – necessidade de uma Lei nos CC que permita assegurar que

a taxa de esforço de 2021 não seja superior à de 2020 ou 2019. Embora
consideramos que o mais justo seria repetir a Lei das Rendas Variáveis,
deve ser equacionável uma Lei que assegure um mínimo de 50% das
RMM (extensão do período de referência a 1 ano, ao invés de mensal);

• Rendas Lojas de Rua – seria fundamental haver legislação que repartisse
os sacrifícios. No mínimo, deve ser aprovada, como ocorreu em 2020,
moratórias, que constituirão incentivo a negociação.



Soluções

• Crédito Bancário – prolongamento das moratórias de crédito. Para o
retalho, a moratória de juros terminou em março e de capital em
setembro. Fundamental prolongar ambas até março de 2022;

• Programa Apoiar:
• Ajustar o perímetro: ter em consideração o mesmo perímetro de

comparação;
• Limites: atualizar valores e limites (ajustando ao novo lockdown);



Conclusão Final

O novo lockdown exige novas 
respostas



www.amrr.pt


