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PROJETO DE LEI 575/XIV/2.ª REGIME EXCECIONAL DE RENDA NÃO HABITACIONAL PARA 

LOJISTAS E RETALHISTAS SOB O NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO AFETADOS NA 

SUA ATIVIDADE POR FORÇA DO COVID-19. 

  

     -- PARECER DA ANMP – 

 

I. ENQUADRAMENTO DA INICIATIVA LEGISLATIVA. 

 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, solicitou para consulta e pronúncia da ANMP 

relativamente ao Projeto de Lei N.º 575/XIV/2.ª (BE) que pretende criar um regime excecional de renda não habitacional 

para lojistas e retalhistas sob o novo regime de arrendamento urbano afetados na sua atividade por força do Covid-19. 

 

II. CONTEÚDO NA INICIATIVA LEGISLATIVA. 

 

Na nota justificativa do presente Projeto de Decreto-Lei, o mesmo assume como desiderato “levar a uma negociação 

das rendas comerciais de lojas de rua que venham a facilitar a manutenção de diversos negócios para quem as rendas 

fixas são um peso considerável”. 

 

O regime pretende criar um apoio excecional à renda não habitacional de lojistas e retalhistas enquadrados no Novo 

Regime do Arrendamento Urbano e afetados na sua atividade pela doença COVID19, decorrendo este prejuízo da 

obrigatoriedade de encerramento ou da limitação de horário de funcionamento, com perda substancial de vendas daí 

decorrentes. 

 

Quem está abrangido e em que condições: 

 

✓ Estão abrangidos estabelecimentos de comércio, serviços e restauração. 

✓ Excluídas as entidades/sociedades ligadas a offshores ou com ligações a empresas com sede em países de 

tributação previligiada de acordo com critérios específicos enunciados no projeto de lei; 

✓ Estabelecimentos com quebra de faturação superior a 20% em período homólogo do ano ou do mês anterior, em 

virtude de limitações do setor de atividade ou por ordem expressa da Direção-Geral de Saúde ou perda total de 

faturação por período superior a 15 dias pelas mesmas motivações. 

 

Limites temporais. Produção de efeitos. 

 

O projeto de Lei situa o início da produção de efeitos das medidas nele contidas a 1 de Abril de 2020, vigorando desde 

essa data até 180 dias após a data em que venha a cessar a situação excecional de prevenção, contenção, mitigação 

e tratamento da infeção epidemiológica COVID19. 

 

Identificação das medidas: 

 

✓ Nos contratos no âmbito do NRAU, o inquilino nas condições acima pagará os encargos fixos, e a 

renda será reduzida em proporção às perdas de faturação atá ao máximo de 60% do valor de renda; 
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✓ Se as lojas pertenceram a Fundos de Investimento Imobiliário, há uma redução de 40% da renda 

contratualizada, mantendo-se o pagamento de encargos fixos. 

✓ Às lojas abrangidas pelo 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, é aplicada uma redução para 

20% do valor da renda. 

✓ Os processos negociais ocorridos após a Declaração do Estado de Emergência, podem ser reiniciados à luz 

deste regime de exceção. 

 

Procedimento 

 

✓ O arrendatário que integre os requisitos para beneficiar do regime excecional envia, por escrito, ao senhorio, 

uma proposta de acordo com carta registada e aviso de receção. 

✓ A resposta pelo senhorio deverá ser dada no prazo de 15 dias, sendo o silêncio do senhorio considerado como 

aceitação; 

✓ O senhorio pode formular uma contraproposta, o arrendatário responde em 20 dias, podendo o arrendatário 

resolver o contrato neste período, operando a resolução efeitos passado 90 dias, não havendo lugar a 

indemnizações, cobrança de cauções, compensações ou execução de garantias bancárias. 

 

Cominação de Nulidade  

 

O projeto considera nulo qualquer processo negocial após a declaração do Estado de Emergência que contenha 

cláusulas ou procedimentos que contrariem o disposto no regime de exceção ou em que haja renúncia ao recurso aos 

tribunais para efeitos de apreciação da validade dos contratos. 

 

III.APRECIAÇÃO DA ANMP. 

 

A ANMP compreende a motivação do presente Projeto de Decreto-Lei, cujo princípio não poderá deixar de acompanhar, 

de forma genérica, desde logo, a proteção dos arrendatários não habitacionais e a criação de medidas adequadas à 

mitigação dos efeitos da atual situação epidemiológica sobre o comércio local, de rua, designadamente, nas situações 

de significativas quebras de faturação. 

 

A ANMP entende, no entanto, que todas as iniciativas legislativas na presente matéria devem caminhar para soluções 

de equilíbrio, que respeitam, desde logo, não só a posição do arrendatário mas também a posição e papel do senhorio 

na relação de arrendatícia, não esquecendo que só uma justa composição de interesses arrendatário/senhorio 

salvaguardará a melhor proteção possível de todas as partes envolvidas. 
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Nestes termos, nãoobstante a ANMP se encontre alinhada com o princípio subjacente a este tipo de intervenção 

legislativa, serão assinalados alguns aspetos que, no texto do projeto de lei, resultam pouco claros ou cujo conteúdo 

carece de amadurecimento: 

 

1. Verifica-se a ausência de qualquer referência a um critério que obrigue à demonstração que de que viabilidade 

da manutenção de eventuais postos de trabalho dependerá da redução do valor de renda. Este é, quanto a 

nós, este, um aspeto que deve ser objeto de reflexão, que apela à responsabilidade do empregador, não se 

estribando na mera relação negocial do arrendamento. 

2. Por outro lado, verifica-se que no projeto de lei é introduzido, também como condição de acesso ao regime 

excecional, o requisito “objetivo” de perda total de faturação por período superior a 15 dias.  A ANMP entende 

que só em concreto se aferirá qual o real impacto desta perda total de faturação, não devendo este requisito 

ter uma natureza absoluta, apelando-se a uma demonstração mais alargada das consequências da referida 

perda total de faturação. 

3. Parece-nos, ainda, que a exclusão a que reporta o artigo 3.º relativo a “…sociedades ligadas a offshores”, 

deverá ser objeto de melhor reflexão, através da introdução de requisitos eventualmente mais exigentes ao 

nível da demonstração de “prejuízos”. 

4. Quanto à redução de renda quando as “lojas” sejam detidas por Fundos de Investimento Imobiliário, de igual 

modo entende a ANMP que este procedimento deve ser acompanhado da adequada demonstração de 

prejuízos, devendo a redução da renda proporcional ao resultado desta demonstração. 

5. Por fim, não obstante a incontestável importância das chamadas “lojas históricas”, deve ser objeto de melhor 

ponderação a redução, direta, do valor das rendas para 20% , devendo, também aqui, a redução da renda ser 

proporcional ao prejuízo demonstrado. 

6. Quanto à aplicação retroativa de efeitos do regime, esta solução carece de mais reflexão e de uma 

regulamentação mais detalhada que, sem deixar de promover soluções de equilíbrio entre as ambas partes, 

respeite igualmente o princípio da segurança jurídica e posição relativa de arrendatários e senhorios no 

presente contexto. 

 

IV. POSIÇÃO DA ANMP. 

Face ao exposto -- não obstante se reconheça oportunidade à intervenção legislativa em análise e mérito ao princípio 

subjacente --, a ANMP destaca a necessidade de construir soluções equilibradas e justas para todas as partes 

intervenientes na relação arrendatícia, pelo que não se encontram reunidas condições para a emissão de parecer 

favorável à presente iniciativa legislativa. 

Associação Nacional de Municípios Portugueses  

Coimbra, 23 de Novembro de 2020 
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