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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 
 

Projeto de Lei n.º 575/XIV/2ª (BE) - Regime excecional de renda não 
habitacional para lojistas e retalhistas sob o novo Regime de 

Arrendamento Urbano afetados na sua atividade por força da Covid-19 
 

PARECER 
 
Procurando colher a opinião da Associação Nacional de Freguesias, vem a Equipa de 
Apoio à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, da Assembleia da 
República, solicitar à ANAFRE Parecer sobre o Projeto de Lei mencionado em título, 
emanada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. 
 
Sobre o assunto em crise, vem a ANAFRE dizer: 
 
Na presente iniciativa, procura o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que o 
legislador institua um regime excecional de renda não habitacional, a introduzir no Novo 
Regime do Arrendamento Urbano – NRAU – destinado a lojistas e retalhistas que 
sofreram elevados prejuízos na sua atividade, por força das medidas decretadas no 
combate à COVID-19. 
 
É o que se vê depositado no Artº 1º do presente Projeto de Lei - o seu Objeto. 
 
Pretende-se que, através de tal regime excecional, seja criado um apoio igualmente 
excecional à renda não habitacional de lojistas e retalhistas, afetados no contexto da 
identificada doença, no âmbito da qual foi ditada a obrigatoriedade de encerramento 
das lojas e estabelecimentos comerciais de vários ramos da atividade. 
 
Limitar-lhes o horário de funcionamento ou determinar o seu total encerramento, foram 
limitações intransponíveis que afetaram o exercício normal da atividade comercial e 
proporcionaram a perda substancial das vendas e, como tal, a perda de rendimentos. 
 
São essencialmente notórios os arrendamentos não habitacionais praticados em 
centros comerciais e também em lojas de rua, cujos lojistas e retalhistas se viram 
obrigados a encerrar os respetivos  estabelecimentos ou se viram limitados no horário 
de funcionamento, durante o estado de emergência ou noutros períodos similares, 
quando as medidas de mitigação do COVID-19 se impuseram a toda a população. 
 
Apesar desta iniciativa não representar um ato normativo de caráter inovador uma 
vez que replica outras iniciativas anteriores e semelhantes, dirigidas a destinatários 
diversos e situações variadas… 
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…Entende a ANAFRE que esta matéria representa uma preocupação social e 
económica relevante, merecendo que nos detenhamos sobre as razões que a 
motivam. 
 
Desde logo, é invocada a «Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho que institui a implementação 
da renda variável como única contrapartida válida pelo contrato de arrendamento 
durante o período que vivemos e até 31 de dezembro. 
 
Neste caso em concreto, os problemas que se verificam neste momento, residem numa 
interpretação errónea do aprovado e que urge clarificar.» 
 
E existe um histórico que é necessário escalpelizar. 
 
Quando os lojistas das grandes superfícies, movidos por preocupações de saúde pública 
se dispuseram a encerrar os seus estabelecimentos comerciais, viram-se “castigados” 
com o ónus de ressarcir os Arrendantes com pesadas multas.  
 
De facto, no caso dos centros comerciais, estas práticas abusivas já se verificavam 
anteriormente, quando os lojistas pretendiam encerrar os seus espaços por questões de 
saúde pública, aconselhados pelas Entidades de Saúde Pública e se viam forçados a tais 
pagamentos perante fundos imobiliários. 
 
A declaração do Estado de Emergência veio suavizar esse problema, mas não o resolveu 
pois o desequilíbrio contratual e a falta de legislação que protegesse estes arrendatários 
na sua relação contratual com os senhorios continua a ser um entrave à desejada 
solução. 
 
Tal cenário que perdurou até este momento, tornou-se evidente se não, mesmo, 
gritante.  
 
Questões que não são novas, nem para o Governo nem para a sociedade portuguesa, 
dirigem-se, agora, sobretudo, a três tipos de prática comercial: 

➢ Comerciantes que têm os seus espaços comerciais nas grandes superfícies; 
➢ Comerciantes arrendatários de lojas de rua; 
➢ Comerciantes exploradores de lojas ao «abrigo do Regime de reconhecimento e 

proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou 
social local definido pela Lei n.º 42/2017, de 14 de junho». 

 
Entende o proponente que há interesses, ditados pela economia, para que se proceda, 
por intermédio dela à redução da renda contratada, operando para além das situações 
excecionais, estabelecidas no Código Civil Português, Artº 437º. 
 
Vejamos o Artº 437º do CCP: 
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«Se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido 
uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à 
modificação dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por 
ela assumidas afecte gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos 
próprios do contrato.». 
 
Sem que se ponha em causa o espírito solidário das medidas propostas a tender para a 
renegociação dos contratos existentes, a presente reflexão sobre esta e outras situações 
similares não pode conhecer uma só via, mas colocar as partes contraentes nos dois 
braços da balança. 
 
A própria lei citada invoca os «juízos de equidade» que devem subjazer à resolução e 
modificação dos contratos. 
 
Os interesses das partes contratantes, devem colocar-se numa equação onde as 
premissas se pautem pelo justo equilíbrio das propostas e a indeclinável ponderação 
dos seus resultados. 
 
Apesar disso, o presente projeto vai no sentido de proporcionar a negociação das rendas 
comerciais me lojas de rua, facilitando a manutenção de negócios, porque as rendas 
fixas depois de negociadas deixarão de ser um peso considerável para os comerciantes. 
 
As exclusões enumeradas no Artº 3.º - Exclusão de sociedades ligadas a offshores – são 
justas e plausíveis, bem como as regras que determinam a sua aplicação. Igualmente 
justas serão os regimes especiais e de benefícios fiscais. 
 
Se os três primeiros Artigos são de cariz conceitual, os seguintes revestem-se de 
intenções adjetivas pois reportam-se ao modus faciendi, na futura aplicação da Lei a 
que, hipoteticamente, venha a dar origem. 
 
O Artº 4º - cria um Regime Excecional de Rendas Não Habitacionais em Lojas sob o 
Novo Regime de Arrendamento Urbano o qual contempla: 

− O pagamento dos encargos fixos pelo inquilino; 

− A redução da renda segunda a regra aí estipulada: 

− A redução das rendas nas situações definidas nos termos da Lei nº 42/2017, de 

14 de junho. 

O Artº 5º - cria um outro Regime Excecional aplicável às situações em que a proposta 
do arrendatário seja aceite pelo senhorio dando, assim, lugar a um Aditamento ao 
contrato ou, caso tal aceitação se não verifique, venha provocar a Resolução do 
contrato. 
 
Quaisquer destas medidas são transitórias. 
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Estas e as que se seguem são sustentadas pelo princípio da liberdade contratual. 
 
Na convicção que também a boa fé marcará presença. 
 
Apesar de transitórias, as medidas aqui previstas, caso venham a ser aprovadas, 
retroagirão a 1 de abril e permanecerão em vigor enquanto vigorar a situação excecional 
de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-
CoV-2 e da doença COVID-19, acrescido de 180 dias. 
 
Esta norma é o exemplo claro da demagogia. 
 
- Será justo e racional que o tempo de vigência das referidas medidas seja tão indefinido 
quanto o é a imprevisibilidade da duração da infeção epidemiológica? 
 
O Artº 6º - Condições nulas – segue de perto o princípio do regime mais favorável, 
remetendo para o âmbito das suas normas a regência dos contratos cuja negociação 
possa ter ocorrido antes da Declaração do Estado de Emergência para que possa, agora, 
ser renegociado à luz do novo regime. 
 
Neste caso, serão, ainda, nulas cláusulas que contenham: 

→ A renúncia a direitos atribuídos pela presente lei; 

→  A renúncia ao recurso a meios judiciais que questionem a validade e tais 
contratos; 

→ E prevejam aumentos de renda; 

→ Ou que prorroguem os prazos de contrato. 
 
A retroatividade da Lei que vier a ser aprovada vem no espírito do Artº 7º - Aplicação 
da lei no tempo - que a faz reportar-se a 1 de abril de 2020. 
 
Apesar de, ao longo desta análise, se ter deixado pender situações de alguma 
inconsistência as quais, por vezes, parecem tanger a utopia, entende a ANAFRE que, 
no seio da discussão na respetiva Comissão e em plenário da Assembleia da República, 
pode, ainda ganhar força, maior equilíbrio e mais consistência. 
 
Lisboa, 24 de novembro de 2020 
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