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Projecto de Lei n.º 602/XIV/2.ª

Clarifica o regime excepcional aplicável aos contratos de exploração de imóveis 
para comércio e serviços em centros comerciais, procedendo para o efeito à 

aprovação de uma norma interpretativa relativamente à Lei n.º 2/2020, de 31 de 
Março.

Exposição de Motivos

O Orçamento Suplementar, aprovado pela Lei n.º 27-A/2020, de 24 de Julho, ao 

aditar um novo artigo 168.º-A ao Orçamento do Estado de 2020, Lei n.º 2/2020, de 31 

de Março, veio assegurar que as rendas devidas nos contratos de exploração 

comercial em conjuntos comerciais são calculadas em função do volume de negócios 

gerado e o dever dos Lojistas pagarem a totalidade das despesas comuns, garantindo 

uma solução que equilibrava os diversos interesses em jogo e que a Assembleia da 

República pretendia que produzisse efeitos desde o início da crise sanitária – ou seja, 

13 de Março de 2020. 

Contudo, chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PAN que a 

interpretação e aplicação prática do disposto no número 5 do artigo 168.º-A Lei n.º 

2/2020, de 31 de Março, estaria a pôr em causa aquela que foi a intenção da 

Assembleia da República. Concretamente, existem conjuntos comerciais que, 

invocando a data da entrada em vigor da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de Julho (e não a

data de início da crise sanitária), não só exigiram o pagamento de todas as rendas de 

Março a Julho, como ainda exigiriam aos lojistas que renunciassem à aplicação da Lei 

sob pena de verem revogadas todas e quaisquer reduções ocorridas entre Março e 

Julho. Por outro lado, casos houve em que, por falta de clarificação do quadro legal, 

esta disposição não abrangeu todas as realidades com as quais vulgarmente se 

identifica a expressão centro comercial, isto é, retail parks, outlets, entre outros.
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Por isso, com o presente projecto de lei, o PAN pretende preencher as lacunas e 

clarificar o quadro legal aplicável por forma a assegurar o respeito por aquela que foi 

a vontade da Assembleia da República aquando da aprovação da Lei n.º 27-A/2020, 

de 24 de Julho.

Pelo exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as 

deputadas e o deputado do PAN abaixo assinados apresentam o seguinte Projecto de 

Lei:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei clarifica o regime excepcional aplicável aos contratos de exploração de 

imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, procedendo para o efeito à

aprovação de uma norma interpretativa relativamente à Lei n.º 2/2020, de 31 de 

Março.

Artigo 2.º
Norma interpretativa relativamente à Lei n.º 2/2020, de 31 de Março

O disposto no n.º 5, do artigo 168.º-A Lei n.º 2/2020, de 31 de Março, alterada pelas 

Leis n.ºs 13/2020, de 7 de Maio, e 27-A/2020, de 24 de Julho, aplica-se ao período 

compreendido entre 13 de Março e 31 de Dezembro 2020, e a expressão centros 

comerciais deverá ser interpretada por forma a abranger todos os empreendimentos 

na acepção da definição prevista na alínea m), do artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei 

n.º 10/2015, de 16 de Janeiro.

Artigo 3.º
Produção de efeitos
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O disposto no artigo anterior tem natureza interpretativa, produzindo efeitos 

retroactivamente desde a data de entrada em vigor da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de 

Julho.

Artigo 4.º

Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Assembleia da República, Palácio de São Bento, 11 de Dezembro de 2020

As Deputadas e o Deputado,

André Silva
Bebiana Cunha

Inês de Sousa Real


