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Gravação 

 

Exposição de Motivos Questões colocadas pelos Deputados 

➢ O Sr. Miguel Pina agradeceu a audiência, referindo que o setor ➢ Márcia Passos (PSD) 

mms://media.parlamento.pt/www/XIVLEG/SL2/COM/06_CEIOPH/CEIOPH_20210407_1_VC.mp3
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116670
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estava a ter muitas mais dificuldades do que as que tinham 
sido sentidas há um ano, pelo que era da máxima relevância a 
criação de medidas que apoiassem o setor. 

➢ A AMRR passou a sugerir medidas que, no seu entender, 
poderiam ser atualmente aplicadas e que constituíam 
«verdadeiros balões de oxigénio» para o setor: 

(i) Reposição das moratórias de rendas, como consagrada na 
Lei 4-C/2020, de 6 de abril – pretende a AMRR a 
implementação, em 2021, do regime das moratórias que 
vigoraram durante o ano de 2020, na medida em que, no 
seu entender, esta medida permitiria que as empresas 
pudessem gerir melhor a sua faturação após um segundo 
período de encerramento obrigatório; 

(ii) Moratória de juros para o setor do comércio – a AMRR 
afirmou não compreender o motivo pelo qual as oficinas de 
automóveis, que não tinham sido obrigadas a suspender a 
sua atividade, tinham acesso a uma moratória de juros 
enquanto a generalidade do setor do comércio não pôde 
aceder às mesmas. Assim, a AMRR sugeriu que a medida 
fosse alargada àqueles que tivessem suspendido atividade 
por imposição legal, na medida em que este apoio seria 
uma das chaves de sucesso à sobrevivência destas 
empresas. 

(iii) Prorrogação do disposto no n.º 1 do artigo 8.º-D da Lei n.º 
4-C/2020, de 6 de abril, até ao final do ano, ao invés da sua 
aplicação cessar em 30 de junho de 2021, conforme 
disposto no Despacho n.º 3287-A/2021, de 25 de março. 

(iv) Prorrogação da medida de apoio extraordinário à 
manutenção de contrato de trabalho (vulgo lay off 

➢ Após cumprimentar e agradecer os contributos da AMRR, referiu que os mesmos 
iriam merecer a reflexão de todos os Grupos Parlamentares. 

➢ Quanto à moratória de rendas, consagrada na Lei 4-C/2020, de 6 de abril, recordou 
existir um incumprimento por parte do Governo quanto à regulamentação de uma 
portaria prevista no diploma, a qual deveria ter sido publicada em agosto de 2020. 
Assim, a existir uma reposição das moratórias, terá o Governo de ser recordado de 
que existem normativos que carecem de ser regulamentados. 

➢ A implementação de uma moratória de juros merece reflexão, na medida em que, 
para o PSD, parece desequilibrado que o comércio, ao contrário da restauração, não 
esteja abrangido pela medida. 

➢ Quanto ao vulgarmente designado lay-off simplificado, a eventual prorrogação da 
medida durante o ano de 2021 certamente merecerá concordância do GP PSD. 

➢ Por último, referiu que o GP PSD está disponível para pensar em todas as questões 
suscitadas. 

 

Hugo Costa (PS) 

➢ Depois de saudar os representantes da AMRR, agradeceu os contributos prestados, 
referindo que o GP PS compreende e está ciente das dificuldades que os lojistas 
atravessam, sendo necessário pensar em soluções equitativas e justas para os 
lojistas em centros comerciais e para os lojistas de rua. 

➢ Assinalou que a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, aprovada na Assembleia da 
República, teve uma grande importância para o setor. 

➢ Foi referido que o GP PS se encontra disponível para estudar as soluções 
apresentadas pela AMRR, tendo de ser encontrados mecanismos justos para todos 
os setores e afirmando que o GP PS quer continuar a fazer parte da solução. 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/134776325/view?q=Lei+4-C%2F2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160311777/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-25&date=2021-03-01&dreId=160311775%20que%20vale%20um%20pecinha
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simplificado) para além do dia 18 de abril, enquanto se 
mantiverem as restrições de horários ao setor. 

➢ Dada a palavra ao Sr. Filipe Amaro, este fez uso de uma 
apresentação preparada pela AMRR, com vista a apresentar o 
ponto da situação vivida no setor, para a qual se remete. 

➢ Foi ainda referido que as medidas consagradas na Lei n.º 4-
C/2020, de 6 de abril, se tinham revelado justas na medida em 
que permitiram um equilíbrio de esforços entre arrendatários 
e senhorios. 

➢ Com o decretamento do segundo confinamento obrigatório, 
os centros comerciais foram obrigados a encerrar uma vez 
mais, sendo condicionada a sua reabertura a partir do dia 19 
de abril de 2021. Daqui decorre a necessidade de novos apoios 
ao setor considerando, nomeadamente, que os lojistas de rua 
não puderam beneficiar dos apoios ao pagamento das rendas, 
que não há moratórias previstas para este segundo período de 
confinamento, que o lay-off simplificado, apesar de ser uma 
ajuda, tem de ser suportado pelas empresas e que os lojistas 
dos centros comerciais, apesar de terem a sua atividade 
encerrada, têm, ainda assim, de pagar 50% da componente 
fixa da renda e 100% das despesas comuns. 

➢ Não existem novas soluções para os novos problemas, na 
medida em que as soluções existentes, com exceção do lay-off 
simplificado, têm por base o primeiro confinamento. 

➢ Quanto à concretização das soluções propostas pela AMRR, as 
mesmas constam da apresentação utilizada, pelo que se 
remete para o documento em apreço.  

Maria Manuel Rola (BE) 

➢ Seguidamente a agradecer a presença da AMRR, referiu que a questão trazida a 
discussão era da máxima relevância, na medida em que a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de 
abril, tinha sido pensada para fazer face aos problemas decorrentes do primeiro 
confinamento, pelo que a mesma regulava soluções que, de momento, não se 
revelavam como as mais adequadas a satisfazer as necessidades resultantes do 
segundo confinamento. Assim, a extensão do período de carência para pagamento 
do valor das rendas já deveria ter sido apresentada pelo Governo. 

➢ Por esse motivo, o GP BE apresentou uma iniciativa legislativa (Projeto de Lei n.º 
724/XIV/2.ª (BE) - «Regime extraordinário de apoio à manutenção de habitação e 
espaços comerciais no período de mitigação e recuperação do SARS Cov-2 (6.ª 
alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril)») para garantir que a manutenção da 
habitação e dos espaços comerciais era garantida durante os próximos tempos. 

➢ Por último, os representantes da AMRR foram questionados sobre a sua perceção 
relativamente ao período de recuperação das atividades económicas do setor. 

 

Bruno Dias (PCP) 

➢ Após saudar os presentes, solicitou aos representantes da AMRR que se 
pronunciassem sobre o Projeto de Lei n.º 717/XIV/2.ª (PCP) - «Estabelece a 
prorrogação e alargamento das moratórias bancárias». 

➢ De seguida, afirmou que os representantes da AMRR, para além da questão da 
prorrogação dos prazos quanto às moratórias das rendas, tinham referido um outro 
ponto relevante que tem vindo a passar despercebido: a restrição ao acesso pelo 
setor ao apoio das moratórias de juros. 

➢ Afirmou não se compreender o motivo pelo qual setores que se encontravam 
obrigatoriamente encerrados por disposição legal não tinham acesso ao apoio das 
moratórias de juros. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e6b4e46535539515343394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a646b4f4449314f4755344c544d31593259744e444e6959533169596a41774c5463355a544e6d596d5935596d49305a6935775a47593d&fich=7d8258e8-35cf-43ba-bb00-79e3fbf9bb4f.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110461
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110461
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110432
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➢ Por fim, solicitou aos representantes da AMRR que, a respeito do apoio aos lojistas 
dos centros comerciais, se pronunciassem sobre o resultado da votação do Projeto 
de Resolução n.º 1038/XIV/2.ª (PCP) - «Pela mobilização de apoios aos lojistas dos 
centros comerciais no contexto do combate à epidemia de COVID-19», o qual foi 
rejeitado em votação na generalidade, em 31 de março de 2021, com os votos 
contra do GP PSD e do GP CDS-PP, com a abstenção do GP PS, do CH e da IL, e com 
os votos a favor do GP BE, do GP PCP, do GP PAN, do GP PEV e das Deputadas Não 
Inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira. 

 

João Pinho de Almeida (CDS-PP) 

➢ Depois de cumprimentar os representantes da AMRR, afirmou que, devido às 
circunstâncias atuais e aos problemas resultantes ou agravados pelo segundo dever 
de confinamento obrigatório, as medidas de apoio extraordinário às empresas teriam 
de ser reponderadas, atendendo a que a pandemia Covid-19 estava a durar mais 
tempo do que o inicialmente esperado. 

➢ O GP CDS-PP tem toda a abertura para equacionar e discutir novas soluções, mas há 
uma parte dos apoios que deverá ser assumida pelo Estado, devendo a outra parte 
ser suportada pelos diversos agentes de mercado. 

➢ Foram ainda manifestadas reservas quanto ao prolongamento de moratórias, até 
porque, nesses casos, mais vale assumir que a economia não tem poder para 
suportar todos os custos, devendo tais custos ser assumidos pelo Governo através do 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o qual visa dar resposta aos atuais 
problemas económicos do país.  

  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110412
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110412
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQzNgYA62SpeQUAAAA%3d
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O que pretendem ver regulamentado 

Considerando: 

(i) O segundo confinamento obrigatório decretado em 15 de janeiro de 2021; 

(ii) O atraso na concessão de apoios a múltiplas empresas do setor, decorrentes da obrigatoriedade de encerramento em março de 2020; 

(iii) O facto de as moratórias de rendas para 2021 não abrangerem os lojistas de rua; 

(v) Que o comércio a retalho não se encontra abrangido plenamente pelas moratórias de crédito; 

A AMRR pretende que a Assembleia da República legisle medidas especificas de apoio ao setor, de modo a serem tidas em consideração as circunstâncias que se 
acabam de referir. 

 

Respostas às questões dos Deputados:  

➢ O Dr. Miguel Pina Martins referiu que o Projeto de Lei n.º 717/XIV/2.ª (PCP), tal como foi apresentado pelo PCP, ajudaria a resolver o problema das 
moratórias porquanto o apoio era aplicado a todas as empresas. Contudo, revelaram preocupação sobre a eventual ausência de consenso para que a 
iniciativa pudesse ser aprovada em sede de especialidade. 

➢ Foi feito um apelo para que as empresas encerradas no segundo confinamento obrigatório pudessem ter acesso a moratórias de rendas, pelo menos, até 
ao fim do período de encerramento das mesmas. 

➢ Por fim, passou a agradecer a colaboração dos Grupos Parlamentares e da Assembleia da República por ter vindo a apoiar o setor ao longo dos últimos 
meses. 

➢ Dada a palavra ao Dr. Filipe Amaro, após agradecer as intervenções, mencionou que as medidas constantes da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, foram as 
que se tinham revelado como as mais justas, pelo que se apelou à prorrogação das medidas previstas naquele normativo até ao final do ano de 2021. 

➢ Assinalou que as medidas decretadas aquando do primeiro confinamento obrigatório, em março de 2020, tinham por base uma situação que já estava 
desatualizada, atendendo a que o país, em janeiro de 2021, tinha entrado num novo confinamento.  



 

Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação 

 

 

6 
 

➢ Mais referiu que, apenas 56% das empresas tinha conseguido aceder aos apoios decretados em 2020, segundo um inquérito realizado pela AMRR aos 
seus associados. 

➢ Por último, agradeceu o empenho de todos os Grupos Parlamentares, assinalando a urgência da criação de novos apoios, considerando que o regime em 
vigor se encontrava inteiramente desajustado face às circunstâncias atuais. 

 

 

Deputado Pedro Coimbra 

Vice-Presidente da Comissão 


