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PROJETO DE LEI N.º 236/XV/1.ª (PCP) 

“CRIA UM REGIME AUTÓNOMO DE ARRENDAMENTO PARA AS ATIVIDADES ECONÓMICAS, 

ASSOCIATIVAS E CULTURAIS .” 

-- PARECER DA ANMP -- 

1. ENQUADRAMENTO. 

A Assembleia da República, através da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, solicitou a consulta e 

pronúncia da ANMP relativamente ao Projeto de Lei N.º 236XV/1.ª (PCP) que pretende criar um “Regime autónomo 

de arrendamento para as atividades económica, associativas e culturais”. 

2. CONTEÚDO DA INICIATIVA LEGISLATIVA. 

A presente iniciativa legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pretende a criação 

de um regime autónomo de arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais, agregando num 

diploma único e específico toda a regulação deste tipo de “arrendamentos”, propondo um conjunto de alterações às 

atuais regras que, no seu essencial, pretendem o reforço das garantias dos arrendatários não habitacionais, 

designadamente em matéria de duração dos arrendamentos, regras de renovação, regime da denúncia (unilateral), 

indeminizações, regime de obras e regime do trespasse e sucessão na posição do locatário. 

Importa referir que, no ano de 2020, a ANMP emitiu parecer sobre uma iniciativa legislativa, também da autoria do 

PCP, que, no seu essencial, coincide com os conteúdos do articulado agora em audição. 

Assim, de acordo com a respetiva nota justificativa a necessidade de introduzir modificações ao atual regime decorre 

da “…importância das micro, pequenas e médias empresas (MPME) nas dinâmicas da economia nacional, para o 

emprego, para a vida das populações(…)”, salientando o mesmo introito a importância do “(…) movimento associativo 

popular com os seus extraordinários patrimónios e potencial de participação, tanto na cultura como no desporto (…).“ 

Refere, ainda, a parte inicial do projeto, que “A legislação em vigor fixa limites de duração dos contratos de 

arrendamento que são incompatíveis com o bom desempenho de atividades de natureza económica e cultural, torna 

possível a denúncia dos contratos pelos locadores sem qualquer justificação e permite que os mesmos locadores 

exijam a atualização das rendas sem estabelecer limites ao valor de atualização”. 

Mais refere aquela nota que, no caso dos arrendamentos não habitacionais, a quantidade de despejos que desde se 

verificaram desde a reforma de 2012 é preocupante tendo “…contribuído para a descaracterização total das cidades 

ao despejar e fazer encerrar muitas empresas, sobretudo microempresas e pequenas empresas, várias das quais 

eram organizações antigas que estavam fortemente enraizadas no tecido social(…)”, para além de idêntica situação 

se terem encontrado “…clubes, coletividades, associações culturais -- em alguns casos centenárias, indissociáveis 
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da história e da identidade das suas comunidades (…), que se confrontaram ou confrontam com processos 

conducentes ao encerramento das suas sedes ou instalações.” 

3. APRECIAÇÃO DA ANMP. 

É do conhecimento público que as consequências ao nível do arrendamento não habitacional operadas pela reforma 

de 2012 foram dramáticas, pelo seu reflexo ao nível das economias locais, tendo implicado o fecho de inúmeros 

estabelecimentos comerciais e coletividades de valor emblemático radicados há décadas nos centros das cidades, 

diluindo-se com esta perda uma parte significativa da identidade da cidade e da identidade das suas populações. 

A ANMP está, assim, atenta e preocupada com o arrendamento não habitacional, compreendendo a motivação de 

todas as medidas propostas nesta matéria que, na opinião da ANMP e no que às atribuições dos Municípios respeita, 

deverão ter por desiderato primeiro o objetivo integrado e estratégico, de regeneração das cidades e de manutenção 

da sua identidade. Entende que é fundamental uma monitorização próxima e assertiva das dinâmicas do mercado do 

arrendamento não habitacional, que permita uma sinalização fundada e coerente dos principais aspetos críticos do 

regime. 

Não obstante, em face das propostas expendidas, não poderá deixar de sinalizar duas intervenções legislativas que, 

na presente matéria, constituíram um avanço na minoração das consequências da reforma de 2012, desde logo, a 

Lei n.º 42/2017, de 14 de Junho, que criou o “regime de proteção de estabelecimentos e entidades de interesse 

histórico e cultural ou social local” e, mais recentemente, em 2019, um pacote legislativo que pretendeu conferir maior 

estabilidade ao arrendamento habitacional e não habitacional.Com efeito, em fevereiro de 2019, foram publicados 

dois importantes diplomas com o objetivo assumido de correção das distorções operadas pela reforma de 2012, a 

saber, a Lei n.º 12/2019 e a Lei n.º 13/2019. 

Destaca-se a Lei n.º 13/2019 que, alterando significativamente vários diplomas que regulam a matéria do 

arrendamento, trouxe no seio das suas profusas alterações um conjunto de assinaláveis mudanças não são 

despiciendas face à presente proposta, desde logo, pela proximidade de algumas das suas soluções às propostas em 

análise, desse logo ao nível das regras relativas à duração dos contratos, ao regime de denúncia ou oposição à 

renovação por vontade do senhorio. 

Face ao exposto, reafirmando a inquestionável importância do arrendamento não habitacional na dinâmica da 

cidades, respetiva regeneração e fixação de populações, entende que haverá uma melhor ponderação das 

modificações a introduzir ao regime em apreciação quando for possível proceder a uma avaliação dos efeitos 

das recentes alterações legislativas, nomeadamente do ano de 2019, cujos efeitos ainda não se fizeram sentir por 

conta dos regimes de exceção decorrentes da pandemia que foram afastando a aplicação dos “regimes gerais”. 

Associação Nacional de Municípios Portugueses  

Coimbra, 11  de agosto de 2022 


