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Novo Regime do Arrendamento Urbano 

 
Projecto de Lei n.º 310/XIII-2ª 
Projecto de Lei n.º 325/XIII-2ª  

 
A Lei nº 31/2012 de 14 de Agosto introduziu profundas e gravosas 

modificações no regime jurídico do Arrendamento não habitacional. Na 

ocasião, em nome de milhares de micro e pequenas empresas do pequeno 

comércio e serviços que representa, teve a UACS ocasião de apresentar um 

conjunto de propostas de alteração ao novo Regime, que reputámos 

necessárias á defesa equilibrada dos diversos interesses em presença.  

 

No actual Regime do Arrendamento Urbano, o arrendamento não habitacional 

surge tratado como aparente matéria secundária, sem atender ás respectivas 

especificidades próprias, e ao papel fundamental que as empresas têm na 

fluidez e dinâmica do mercado do arrendamento, bem como á situação de 

fragilidade que muitas defrontam no actual contexto sócio-económico. 

 
A UACS sempre afirmou, e o decurso do tempo comprovou, tratar-se de um 
Regime desajustado da realidade e - até á data, pelo menos - incapaz de 
cumprir os desígnios de “ Promover um mercado de arrendamento, que, em 
conjunto com o impulso à reabilitação urbana, possa requalificar e revitalizar as 
cidades “, a que se propusera. 
 

A manter-se inalterada a Lei do Arrendamento em vigor, terá consequências 

dramáticas para todo o pequeno Comércio nacional, como o comprovam as 

inúmeras pequenas e microempresas que cessaram já actividade, incapazes 

que foram de responder ao aumento exponencial das rendas, a par do de 

tantos outros custos de contexto com que têm vindo a defrontar-se. 

 

A manter-se inalterada a Lei do Arrendamento em vigor, porá a mesma em 

causa a sobrevivência de milhares de pequenas empresas, decorrido o período 

transitório de que beneficiam enquanto microempresas, sujeitas que estarão à 

denúncia dos contratos de arrendamento por banda dos senhorios com os 

gravosos impactos sociais e económicos inerentes, e com o aumento de 

espaços devolutos e de insegurança e degradação dos centros urbanos 

inclusive nalgumas zonas de excelência das principais cidades do País. 
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Na verdade o actual Regime do Arrendamento Urbano veio incrementar um 

certo tipo de reabilitação, virada para o turismo e para a habitação de luxo, 

mercados de rentabilidades elevadas. A reabilitação tem ficado confinada a 

certas zonas das cidades associadas a processos de valorização imobiliária 

especulativos, particularmente evidentes em grandes centros urbanos com 

crescente potencial de atracção turística, como é o caso de Lisboa e Porto. 

 

Significativos são e continuarão a ser também os impactos negativos em 

matéria de ordenamento urbanístico e comercial, com o encerramento de 

muitas lojas do pequeno comércio tradicional/de proximidade nos centros 

urbanos, e as inerentes repercussões na perda de qualidade de vida das 

populações e na retracção e desertificação do mercado empresarial. 

 

È neste sentido e com esta perspectiva que a UACS louva as presentes 

iniciativas legislativas que visam introduzir alterações ao Regime de 

Arrendamento Urbano em vigor, desde já referindo, contudo, que as alterações 

preconizadas no Projecto de Lei n.º 310/XIII-2ª são as que se revelam, no 

nosso entender, mais garantísticas para os arrendatários não habitacionais na 

medida em que não circunscrevem a protecção acrescida que consagram, 

através do alargamento do período transitório e da redução do valor máximo da 

renda, ás lojas e entidades com interesse histórico e cultural, protecção 

circunscrita essa que reputamos desejável mas manifestamente insuficiente. 

 

Porém, independentemente da bondade da iniciativa de alteração “ cirúrgica “, 

enfatizamos a ingente necessidade de encetar um novo processo legislativo 

mais profundo e garantístico para os arrendatários não habitacionais, atentas 

as respectivas especificidades, no actual contexto sócio-económico nacional. 

 

 

Nestes termos, com enfoque no arrendamento para fins não habitacionais, 

permitimo-nos apresentar de seguida as seguintes propostas de alteração ao 

regime jurídico em vigor, na expectativa de que possam as mesmas encontrar 

acolhimento por parte de Vossas Excelências: 

 



 

 3 

 

 

 

 

 
1. Regime substantivo do arrendamento consagrado no Código Civil: 
 

A. - Quanto ao regime e às consequências do incumprimento, ou da mora, 
da obrigação de pagamento da renda, encargos ou despesas que 
corram por conta do arrendatário: 

 
O regime em vigor reforçou grandemente a possibilidade de resolução do 
contrato de arrendamento por parte do senhorio quando o arrendatário se 
encontre em mora, permitindo uma mais rápida cessação do contrato e 
consequente desocupação do locado (cfr. novos arts. 1048º/4, 1083º/ 3 a 5, e 
1084º/3 e 4 do Código Civil), nomeadamente:  
 
 (i) passando a ser conferido ao senhorio o direito de resolver extra-
judicialmente o contrato em caso de 2 meses de atraso no pagamento de 
rendas, encargos ou despesas que corram por conta do arrendatário (em lugar 
dos 3 meses anteriormente previstos),  
 ii) reduzindo-se de 3 meses para 1 mês o prazo para o arrendatário 
exercer o direito de pôr fim à mora, mediante o pagamento de uma 
indemnização correspondente a 50% do valor da renda,  
 (iii) vedando ao arrendatário a possibilidade de fazer uso desta 
faculdade – relativamente a cada contrato – por mais de uma vez e  
 (iv) permitindo-se ao senhorio resolver o contrato em caso de mora no 
pagamento da renda por prazo superior a 8 dias em 4 ocasiões, seguidas ou 
interpoladas, num período de 12 meses 
 
 
PROPOSTA: 
 
ü - aumentar para 2 meses o prazo para o arrendatário pôr fim á mora ( art. 

1084º / 3 do Código Civil) 
 
ü - suprimir a possibilidade de o senhorio resolver o contrato em caso de 

mora no pagamento da renda por prazo superior a 8 dias em 4 ocasiões 
interpoladas, num período de 12 meses ( art. 1083º / 4 do Código Civil ) 

 
ü - excluir-se a resolução por falta de pagamento de renda em caso de mora 

de pagamento de renda por facto não imputável ao arrendatário, 

designadamente obras realizadas na via pública ou no imóvel que afectem 

o normal funcionamento do estabelecimento de comércio e serviços. (Esta 

medida implica nova disposição em aditamento ao art. 1048º do Código  

Civil) 
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B. - Quanto ao regime de denúncia do contrato para demolição, 

remodelação ou restauro profundos do locado, que passou a poder ser feita 

por mera comunicação ao arrendatário, sendo a indemnização fixada em 12 

meses de renda, de acordo com o nº 6 do art. 1103º do Código Civil. Eliminou-

se a exigência de pagamento pelo senhorio que denuncie o contrato para 

demolição ou realização de obra de remodelação ou restauro profundos de 

«todas as despesas e danos patrimoniais e não patrimoniais, suportados pelo 

arrendatário, incluindo o valor das benfeitorias realizadas e dos investimentos 

efectuados em função do locado, não podendo o valor da indemnização ser 

inferior ao de dois anos de renda», anteriormente consagrada, tanto no art. 

1103º / nºs 3 a)- e 4 do Código Civil, como em legislação especial (Decreto Lei 

n.º 157/2006, de 8 de Agosto) 
 
PROPOSTA: 

 

ü Reposição do anterior regime, sendo criados mecanismos fiscais e/ou 

financeiros de incentivo á reabilitação urbana que permitam o justo 

ressarcimento, pela valorização introduzida, de arrendatários comerciais 

cujos contratos sejam denunciados – maxime, quando o imóvel seja 

mantido e mantida ou ampliada seja a respectiva capacidade locativa. 

 

ü Consagração do direito dos arrendatários comerciais a um espaço 

idêntico em caso de reconstrução, remodelação ou restauro profundos 

do locado ou imóvel em que este se integre, desde que as intervenções 

urbanísticas em causa o possibilitem e os arrendatários o pretendam.  

 

 
C – Quanto ao prazo de desocupação do locado em caso de cessação do 

contrato – Estabelece o art. 1087º do Código Civil que a desocupação do 

locado, determinada em caso de cessação do contrato por qualquer das formas 

previstas na lei, é exigível após o decurso de um mês a contar da resolução, 

prazo este manifestamente insuficiente para os arrendatários comerciais. 

 
PROPOSTA: 
 
ü Alargamento do prazo de desocupação em vigor (não inferior a 3 meses) 
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D - Quanto ao prazo dos contratos de duração limitada 

 

O prazo supletivo dos arrendamentos não habitacionais deve passar para 10 

anos. Esta alteração, constante das recomendações previstas no 2º Relatório 

da Comissão de Monitorização, visa conferir estabilidade mínima ao 

arrendatário que desenvolve no locado a sua actividade empresarial e implica 

alteração do art. 1110º/2 do Código Civil. Por sua vez, a renovação dos 

contratos celebrados a termo certo deve operar pelo prazo mínimo de 3 anos, 

como também propugnado no 2º Relatório da Comissão de Monitorizaçaõ, o 

que implica aditamento ao art. 1110º do Código Civil e art. 26º/3 do NRAU II. 

 
 
2. Alterações ao regime processual - procedimento especial de despejo, por 
via extrajudicial destinado a efectivar a cessação do arrendamento quando o 
arrendatário não desocupe o locado na data legal ou contratualmente devida.  
 

 
 
PROPOSTA:  
 
 
ü Efeito suspensivo do recurso da decisão judicial que decrete o despejo 

(art. 15º Q do NRAU II)  
 
 
ü O diferimento da desocupação do locado, previsto no art. 15º-N para os 

arrendamentos para habitação, deveria ser também aplicável aos 

arrendatários não habitacionais, relevando também aqui “razões sociais 

imperiosas”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transmissibilidade por morte ( art. 58º n º 1 do NRAU II).  
 

 
PROPOSTA: 
 

Em matéria de transmissão mortis causa do arrendamento para fins não 

habitacionais, deve admitir-se a transmissão por morte da posição de 

arrendatário para o sucessor do arrendatário comercial que não trabalhe 

efectivamente com o locatário nem com este explore em comum o 

estabelecimento, mas pretenda continuar o giro comercial no locado. Garantir-

se-ia assim a justificada continuidade da actividade comercial pelos que 

sucedam ao arrendatário na titularidade da empresa. 

 

Deve também admitir-se a transmissão por morte para quem “trabalhe 

efectivamente” com o arrendatário no locado, mas não seja seu sucessor. 

Assim se garantiria a continuidade do giro empresarial pelos empregados e 

outros colaboradores do arrendatário, na falta de sucessores. 

(Esta proposta implica alteração do art. 58º/1 do NRAU II). 
 
 
 
EM CONCLUSÃO: 
 
 

Completados que estão quatro anos de vigência, a experiência até agora 

recolhida e vivenciada pela estrutura associativa dos sectores do Comércio e 

Serviços e do Arrendamento, tem demonstrado á saciedade que a Lei nº 

31/2012 de 14 de Agosto (NRAU II) é profundamente desadequada ao 

desenvolvimento das actividades económicas. 
 

Com efeito, são múltiplos os aspectos da Lei com impacto negativo nas MPME 

de comércio e serviços, designadamente, o regime de denúncia do contrato 

pelo senhorio, o prazo dos contratos de arrendamento de duração limitada, o 

prazo para desocupação do locado em caso de cessação do contrato, o regime 

de actualização de rendas “antigas” , entre tantos outros aspectos. 
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A reforma relativa à revisão do regime de arrendamento urbano carece, 

destarte, de alterações a introduzir ao nível do arrendamento comercial que, 

por ter características particulares dos restantes tipos de arrendamento, 

reclama um tratamento legislativo específico, autonomizado do arrendamento 

para fins habitacionais. 

 

Tal revisão do regime jurídico de arrendamento urbano deverá atender: 

 

▪ ao investimento inicial necessário à instalação de muitas actividades de 
comércio e serviços por força da própria evolução legislativa em matéria  
de licenciamento de diversos ramos de actividade; 

▪ que o retorno económico-financeiro do investimento, principalmente num 

quadro de baixo crescimento é feito a médio/longo prazo, variando em função 

da natureza das actividades; 

▪que muitas actividades, em cumprimento de obrigações legais, 

nomeadamente de higiene, saúde e segurança no trabalho, realizam 

investimentos que não são passíveis de deslocalização; 

▪ que rendas incomportáveis ou despejos, levam ao encerramento de muitas 

empresas com consequências inevitáveis ao nível do desemprego. 

 

 

Nos termos em que foi aprovada, e se não for alterada, a Lei em vigor 

condenará muitas mais MPME do comércio e serviços ao desinvestimento e, 

mesmo, ao encerramento, tendo como consequência o agravamento da 

recessão da nossa economia, a perda de postos de trabalho (sendo que as 

indemnizações a liquidar aos trabalhadores serão muito superiores aos valores 

eventualmente pagos pelos proprietários) e malogro dos objectivos pré-

definidos de criação de um verdadeiro mercado de arrendamento, de impulso à 

reabilitação urbana e de promoção de uma dinâmica económica capaz de gerar 

crescimento e emprego. 
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Confiamos, assim, sejam introduzidas as alterações legislativas necessárias, 

manifestando esta Instituição total disponibilidade para participar e contribuir 

para a elaboração de uma nova legislação em matéria de arrendamento urbano 

não habitacional, de reabilitação urbana e de obras no edificado arrendado que 

verdadeiramente compatibilize os legítimos interesses de senhorios e 

arrendatários com a necessária dinâmica da actividade económica nacional. 
 
 
Aceitem, Senhores Deputados, os nossos melhores cumprimentos 
 
Lisboa, 07 de Dezembro de 2016 
 
 
 
 
Carla Salsinha 
Presidente Direcção  
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Vamos deixar morrer o comércio de proximidade?

F
oi com profunda preocupação 
que vi aprovada, em 2012, a 
revisão do regime jurídico do 
arrendamento urbano e, em 
particular, do arrendamento 
não habitacional sem qualquer 
participação ou, sequer, audição 
prévia dos parceiros sociais e 
agentes mais representativos do 
setor em causa.

O tempo encarregou-se de comprovar que 
este é um regime desajustado da realidade, 
incapaz de cumprir os desígnios de 
“promover um mercado de arrendamento, 
que, em conjunto com o impulso à 
reabilitação urbana, possa requalifi car e 
revitalizar as cidades”, a que se propusera. 
Só podemos esperar uma mudança quando 
o arrendamento não habitacional tiver uma 
legislação à parte, pois as empresas vão-
se substituindo e os proprietários podem 
e puderam atualizar as respetivas rendas, 
bem como as anteriores alterações à lei 
sempre permitiram atualizações. Não me 
recordo de alguém alguma vez ter negado 
a necessidade de atualização da lei. Apenas 

não deveria ter sido colocada em discussão 
com o arrendamento habitacional, esse, sim, 
sofreu o congelamento de décadas, de outra 
forma o que se esperaria era a especulação 
das rendas. O que de facto aconteceu.

Completados três anos desta reforma, os 
resultados estão à vista de todos: centros 
urbanos desertifi cados à medida que 
encerram muitas das lojas do pequeno 
comércio de proximidade, incapazes 
que foram de responder ao aumento 
exponencial das rendas, a somar ao de 
tantos outros custos de contexto com que se 
defrontam desde há longos anos.

A reabilitação e requalifi cação urbanas 
constituem uma área de intervenção de 
grande importância no reavivar das funções 
das cidades — são o passo imprescindível 
para que se possa repovoar os centros 
urbanos, reavivando o comércio tradicional 
e promovendo com isso a atração de novos 
negócios, mais emprego e mais turismo. 
Se todos concordamos na necessidade 
de reabilitar as cidades, requalifi car os 
centros urbanos e recuperar os edifícios 
degradados, tanto para os municípios 
como para os particulares, parece-me 
inegável que os divulgados efeitos da 
“reentrada” no mercado de antigos espaços 
não habitacionais por força desta reforma 

está, ainda, muito 
longe de ser uma 
realidade. Perante 
a desadequação, 
cada vez mais, 
evidente entre oferta 
escassa e procura 
crescente, os valores 
de arrendamento 
têm vindo a subir 
vertiginosamente, 
atingindo os níveis 
mais elevados de 
sempre, o que 
propicia uma 
rotatividade das 
lojas que não me 
parece que benefi cie 

alguma parte. Nos últimos dois anos, por 
cada duas lojas inauguradas houve outra 
que encerrou. Só em Lisboa, por exemplo, 
fecharam em média cinco lojas por dia em 
2013. Mesmo zonas emblemáticas da cidade, 
como a Baixa Pombalina, apresentam 
índices de descaracterização e encerramento 
de espaços comerciais absolutamente 
preocupantes.

O atual regime do arrendamento 
urbano veio incrementar um certo tipo de 
reabilitação, virada para o turismo e para 

Só em Lisboa 

fecharam em 

média 5 lojas 

por dia em 2013

a habitação de luxo. A reabilitação tem 
fi cado confi nada a certas zonas das cidades 
associadas a processos de valorização 
imobiliária especulativos, particularmente 
evidentes em grandes centros urbanos 
com crescente potencial de atração 
turística, como são os casos de Lisboa e 
Porto. É urgente e necessária uma revisão 
do regime de arrendamento de 2012, já 
aprovada na generalidade pela Assembleia 
da República, de medidas que funcionem 
como verdadeiro estímulo à dinamização 
do mercado de arrendamento e sirvam 
de dissuasão a mecanismos especulativos 
que mais não visam do que potenciar 
despejos, sem resultados efetivos ao nível 
da reabilitação urbana.

A cada dia que passa, mais lojas 
encerram e em seu lugar surgem as lojas 
de conveniência, as frutarias e as lojas de 
brindes. Se não protegermos o comércio das 
nossas cidades, em poucos anos veremos 
desaparecer todas as lojas emblemáticas que 
as caracterizam, que são a imagem de marca 
de Lisboa, do Porto, que são os que nos 
distinguem de Madrid, de Paris, de Londres, 
são a nossa identidade turística!

Presidente da União de Associações do 
Comércio e Serviços (UACS)

Debate Arrendamento urbano
Carla Salsinha



 

ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE LEI 38/XII 

 

Caros senhores deputados/as 

A 11ª Comissão Parlamentar recebeu em audiência a Confederação Portuguesa das 

Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto para debater o Projecto Lei do Partido Socialista 

que visa a alteração à lei do arrendamento. 

A CPCCRD aceitou o desafio lançado pela Srª Deputada Helena Roseta de contribuir para a 

densificação daquele documento uma vez que até para os deputados do Partido proponente, 

ele não estaria suficientemente claro. 

É esse contributo que aqui queremos deixar. 

Em primeiro lugar o documento não se refere em parte alguma às coletividades de cultura, 

recreio e desporto como fazem outros documentos essenciais no nosso edifício jurídico, veja-se 

a Constituição da Republica Portuguesa no seu artigo 78 nº 3 por exemplo. 

Das palavras dos senhores deputados também não nos pareceu que no espirito do legislador 

tivesse perpassado essa necessidade, pelo que não ficou para nós claro que quando no 

documento se referem em vários artigos a entidades de interesse de carater histórico e cultural 

se incluam nessa designação as mais de 30000 associações deste género registadas no último 

censo do INE sobre a economia social. 

Acontece que, como é do conhecimento público são já muitas as coletividades que fecharam as 

suas portas por não conseguirem suportar o aumento brutal das rendas que tiveram que 

enfrentar desde a publicação dessa lei.  

Milhares de portugueses viram-se assim privados de continuar a usufruir de serviços de cultura, 

recreio e desporto que lhes eram prestados pelas coletividades e associações onde eram 

associados com evidente prejuízo para eles próprios em primeiro lugar e para a sociedade em 

geral que assim fica mais pobre a nível cultural e desportivo o que acarreta consigo outros danos 

colaterais nomeadamente ao nível da saúde física e mental. 

Cabe aqui relembrar que muitos destes serviços que prestam estas coletividades competiriam 

não a elas ou a qualquer outra entidade mas, por obrigação constitucional, ao próprio Estado. 

Importa pois, em nosso entender, que não se perca esta oportunidade e se deixe claro neste 

Projecto de alteração da lei nº6/2006, de 27 de fevereiro, que as coletividades de cultura, recreio 

e deporto também fazem parte do seu articulado e são classificadas e protegidas. 

 

 



Concordando que deverá competir às camaras municipais a classificação de estabelecimentos 

comerciais ou entidades sem fins lucrativos como de interesse histórico e cultural local 

salientamos outros aspetos importantes:  

A lei deve mencionar claramente que para alem dos estabelecimentos e das entidades que o 

projeto menciona também estarão sujeitas a essa classificação as coletividades de cultura, 

recreio e desporto. 

Salvaguardar que pode ocorrer, por força também da classificação de entidades de utilidade 

pública, que existam associações que não possuam somente interesse local mas também 

regional ou nacional devendo a lei prever nestes casos quem faz a respetiva classificação uma 

vez que ultrapassa o âmbito camarário. 

Salvaguardar que nos critérios de avaliação não pode constar só o valor arquitetónico do edifício 

mas no caso das coletividades a obra que realizam com os seus associados e em prol da 

comunidade que, tantas e tantas vezes, é sobejamente meritória, apesar da sede das mesmas 

se encontrarem em instalações como lojas ou caves ou edifícios sem qualquer especial interesse 

arquitetónico ou histórico.  

Assim propomos que:  

 No artigo 1º se acrescente na 2ª linha 

 “…e coletividades de cultura, recreio e desporto procedendo à 3ª alteração…” 

No artigo 2º se acrescente: 

” Compete à Camara Municipal no prazo de 180 dias após publicação da presente lei a 

classificação de um… “ 

“…e colectividades  de cultura, recreio e desporto, em função de…” 

E se acrescente um parágrafo: 

“Nos casos atrás mencionados e cuja importância exceda o âmbito local a classificação deverá 

ser efetuada pelo Estado através dos organismos próprios direcionados para este fim” 

Artigo3º nº1 ultima linha, se acrescente: 

“ ,e coletividades de cultura, recreio e desporto, para efeitos…” 

No nº 2 acrescentar uma alínea: 

c) Da atividade cultural, desportiva e de recreio que exercem junto das comunidades onde estão 

inseridas 

Artigo5º número 6, número7, acrescentar: 

 “.. ou coletividades de cultura, recreio e desporto situados no locado tenham sido classificados 

como de interesse histórico, cultural ou desportivo, local, regional ou nacional, nos termos do 

respetivo regime jurídico…” 

Artigo7 numero4 acrescentar 

“ ou coletividades de cultura, recreio e desporto situados no locado…” 

 



Artigo 6º Regime transitório-7 acrescentar . 

” …  e coletividades de cultura recreio e desporto com base nos critérios…” 

Artigo51º alínea d) acrescentar 

“ ou uma colectividade de cultura, recreio ou desporto..” 

Artigo54º nº2 acrescentar: 

“ nunca podendo este valor exceder 1/25 do valor do locado” 

Caros senhores deputados: 

Atrás ficam alguns contributos para densificar o documento para que fomos chamados a opinar.  

Contudo temos a noção que não estamos também a contribuir para resolver o problema do 

associativismo mas tão só a adiar a questão do valor das rendas por mais alguns poucos anos.  

Há muito que entendemos ser necessário um regime de exceção para este sector que tanto 

contribui para a economia nacional sendo dela um contribuinte liquido e principalmente que 

tanto contribui para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses através da sua intensa 

atividade cultural, desportiva e de lazer, atividade essa em que se substitui ao Estado já que este 

não cumpre o dever a que constitucionalmente está obrigado. 

É necessário, em nosso entender, um regime de exceção que descrimine positivamente como 

também manda a Constituição da República Portuguesa, o Movimento Associativo Popular 

nomeadamente e entre outras coisas:  

No cálculo do valor do IMI; 

No IVA a pagar para o exercício das suas atividades estatutárias; 

Nas rendas que tem de suportar; 

Nas taxas que tem de pagar a diversas entidades e em diversos locais diferentes; 

Nos créditos de horas dos seus dirigentes para exercício da atividade; 

Na redução da burocracia inerente; 

Nos valores da água e luz e transportes que tem de pagar; 

Nas obras que tem de fazer para conservar os edifícios onde funcionam; 

Na atuação das autoridades de inspeção; 

Na formação de dirigentes e associados. 

Estamos cientes que as alterações agora propostas não podem resolver os muitos problemas 

que constrangem ou estrangulam em muitos casos a actividade do MAP mas estamos 

igualmente cientes que com estas notas estamos a contribuir para que na AR possa nascer 

quanto antes o regime de excepção que há muito é necessário. 

A Direção da CPCCRD 
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Audição da CPPME 

11ª Comissão da Assembleia da República 

Grupo de Trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de cidade 

Projecto-Lei N.º 155/XIII 

2 Novembro 2016 

 

 

Projecto de Lei n.º 155/XIII 
«Regime de classificação e protecção de lojas e entidades com 
interesse histórico e cultural» 
 
Enquadramento legislativo, 
 
 
A CPPME, em nota pública de Fevereiro de 2012, face às conhecidas 
intenções, do governo de então, de alterar a legislação sobre arrendamento, 
mesmo reconhecendo desequilíbrios que importava corrigir por forma a quebrar 
a estagnação do mercado e gerar consequente estímulo da actividade 
económica, alertava para a necessidade de que todas as alterações tivessem 
em conta a realidade da País e não, como lamentavelmente veio a acontecer, 
se orientarem, em exclusivo, por objectivos de defesa dos grandes 
proprietários. 
 
Nesse documento, alertávamos para: 
 

i) Em caso de despejo dever considerar-se a necessidade de salvaguardar 

o investimento efectuado nas instalações, para o exercício da 

actividade económica, quer fosse na indústria, no comércio ou nos 

serviços.  

ii) As muitas obrigações legais inerentes às obras exigidas, inclusive no 

âmbito de higiene e segurança, alvarás e outras, de deslocação 

impossível, serem devidamente valorizadas e objecto de 

indemnização. 

iii)  A necessidade de assegurar a garantia de retorno do investimento nas 

actividades económicas, a médio e longo prazo, em especial numa 

época de crise. 

iv) A necessidade de repor  a figura do trespasse;  

v) E ainda, a necessidade de eliminar riscos, face aos previsíveis  

aumentos que poderiam advir com a aplicação de 1/15 avos do valor                            

do locado, dependentes das avaliações patrimoniais a efectuar em  
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sede de Valor Patrimonial Tributário, com reflexos no IMI, passíveis de serem 

incorportáveis, com eventuais indemnizações que não cobririam os custos com 

os despedimentos dos trabalhadores, por forma, a evitar mais conflitos, mais 

encerramentos e até mais despedimentos ilegais. 

O que veio a acontecer é de todos conhecido. Da aplicação da Lei nº 31/2012, 
de 14 de Agosto, mais conhecida como a Lei Despejos, resultou aumento 
brutal de rendas com forte incidência nos espaços não habitacionais e corrida 
facilitada dos senhorios aos pedidos de despejo. Infelizmente, confirmaram-se 
todos os receios e alertas da Confederação. 
 
Entretanto, por sua iniciativa, a CPPME reuniu com a Senhora Ministra 
Assunção Cristas e com o Senhor Ministro António Pires de Lima, expondo-
lhes as suas preocupações e apresentando propostas alternativas, sem que 
tenha encontrado por parte destes governantes qualquer abertura para corrigir 
a mão. 
 
Contudo, mais tarde, por proposta do mesmo Governo, a Assembleia da 
República aprovou  algumas alterações à Lei. Alterações essas que, tendo sido 
insuficientes, terão resultado, em grande medida, da luta que entretanto foi 
travada com saliente protagonismo da AIL e da CPPME. 
 
Por outro lado, a Lei em referência, com as alterações atrás referidas, não 
evitou, que os despejos das micro e pequenas empresas continuassem em 
roda livre, com total liberalização e cessação dos contratos de arrendamento, 
designadamente, os anteriores a 1990. 
 
Tal cenário, correspondeu à absoluta liquidação  do «Direito de Propriedade de 
Negócio», verdadeiro espezinhamento do investidor empresário e arrendatário. 
 
Nesse sentido, os cafés, pastelarias, padarias, mercearias, cafetarias, hotéis, 
residenciais, hostels, restaurantes, bares, discotecas, ginásios, clínicas, 
sapatarias, pronto-a-vestir, lojas de tradição, históricas ou referência cultural, 
passaram a estar à mercê de completa discricionariedade dos respectivos 
proprietários dos imóveis, os quais poderam exigir, sem qualquer contrapartida, 
a saída dos imóveis, após 5 anos, no prazo máximo de 3 meses, com uma 
indemnização  rídicula e sem hipótese de recurso. 
 
O dono do negócio, em espaço arrendado, foi “eliminado” sendo que a 
segurança jurídica dos arrendados, no que respeita ao «Princípio da 
Estabilidade Negocial», simplesmente desapareceu. 
 
Acresce que, perante a sequência descordenada de múltiplas iniciativas 
legislativas, temos assistido à sistemática violação de princípios fundamentais, 
plasmados no texto Constitucional como, a exemplo, os Princípios da 
Segurança Jurídica e da Protecção da Confiança que, postos em causa,  
geram factor de desmotivação ao investimento.  
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A esmagadora maioria dos micro e pequenos empresários não irá investir nos 
locados, sem ver esta situação revista. A paralização económica está a ser  
uma realidade constatada e duramente sentida. O desemprego, no sector, 
continuará inevitavelmente, com o consequente aumento da despesa pública.  
 
Porque o Governo atribuiu aos senhorios a faculdade discricionária de encerrar 
estabelecimentos comerciais, sem qualquer fundamento legal, à luz de uma 
injusta e muito questionável legalidade, o tecido empresarial português, 
constituído, fundamentalmente, por micro e pequenas empresas, que na sua 
maioria estão sob a alçada do «Arrendamento não Habitacional», fica em 
situação irremediável. Na coexistência de dois proprietários (um do imóvel e 
outro do estabelecimento), foi dada ao primeiro a faca e o queijo para  aniquilar 
o segundo. O proprietário do estabelecimento precisa de outra segurança e 
outra estabilidade no negócio. 
 
Relativamente ao Projecto de Lei N.º 155/XIII,  
 
A CPPME concorda e é favorável a um regime próprio para os contratos não 
habitacionais, que proteja e permita a continuidade de actividades económicas 
e sociais, incluindo as de cariz histórico e cultural, impedindo a sua destruição 
a pretexto de demolição ou de obras de remodelação e restauro de edifícios, 
subordinados a uma mera visão economicista, tanto mais, porque poderão 
beneficiar de apoios públicos, de financiamento e de isenções de impostos e 
taxas.  
 
No entanto, no que respeita aos arrendamentos não habitacionais, as medidas 
constantes no Projecto Lei Nº 155/XIII, embora bondosas, não são suficientes, 
porquanto não abrangem todos os arrendamentos, mas somente o 
«estabelecimento comercial ou entidade sem fins lucrativos, com interesse 
histórico e cultural local». 
 
Logo, deixa de fora e marginaliza todos os estabelecimentos e actividades 
económicas fora deste critério restrito, mantendo a possibildiade de os 
senhorios continuarem a denunciar contratos a pretexto de demolição e de 
obras de remodelação ou restauro do edifício onde estão instalados. 
 
A CPPME reafirma a sua posição de manutenção dos contratos livremente 
celebrados de acordo com o regime vigente ao momento, não concordando 
com a imposição através da lei de alteração do Novo Regime de Arrendamento 
Urbano, o qual se caracteriza por ser de tipo de contrato a prazo. 
 
Propostas da CPPME, 
 
A CPPME defende que o regime de «Arrendamento não Habitacional» tenha 
legislação autónoma, do regime de «Arrendamento Habitacional», na medida 
em que estamos na presença de situações completamente distintas. 
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Quanto à actualização das rendas, a CPPME defende que para determinação 
do seu valor, a taxa de 1/15 ,seja reduzida para 1/25 sobre o Valor do 
Património do locado, e que seja estabelecido um período de carência ou, pelo  
menos, de carência faseada durante dez anos, para a aplicação da diferença 
entre a renda em vigor e a renda actualizada. 
 
Também, deve ficar claro que a comunicação de actualização da renda tem de 
conter os elementos principais da proposta, os direitos e as obrigações, entre 
outras, a do prazo da proposta, sanção pela falta de resposta, valor do locado e 
cópia da caderneta predial urbana comprovativa desse valor, indicação das 
circunstâncias e dos documentos comprovativos, bem como da consequência 
da não invocação e ainda, documento camarário, testemunho do estado de 
conservação do locado e das partes comuns. 
 
Deve criar-se uma clausula de salvaguarda para situações específicas, 
designadamente de carácter material e imaterial no plano cultural, patrimonial 
e/ou turístico, em ordem a manterem-se em actividade e de modo a que a 
renda não seja factor de extinção, como: 
 

a) Comércio que se possa considerar um ex-libris da cidade (exemplos - 

Lisboa: Confeitaria Nacional, Charcutaria Tavares, Pasteis de Belém, 

Café Nicola. – Porto: Café Magéstic, Café Guarany. Coimbra: Café 

Santa Cruz. Bragança – Café Chave d’Ouro. Braga – Cafés Brasileira, 

Astória e Arcada. Faro – Café Aliança. Ou ainda Joelharias e Livrarias, 

entre outros: 

b) Colectividades com património cultural e actividades históricas e 

meritórias para as respectivas comunidades (exemplo:Clube Rio de 

Janeiro no Bairro Alto, ARA na Rua dos Fanqueiros, Lusitano em 

Alfama, entre muitas outras por todo o País); 

c) Nestes casos os Municípios ou o Estado deverão ter uma intervenção no 

sentido de regulamentar preservando o valor patrimonial, cultural e/ou 

turístico das actividades económicas, culturais , patrimoniais e históricas. 

Igualmente o artº 6º e artº 7º do DL 157/2006 «Regime Jurídico das Obras em 
Prédios Arrendados» devem ser alterados, fixando-se um outro regime: 
 

a) Propomos a revisão do regime da denúncia do contrato de 

arrendamento para a demolição ou realização de obras de remodelação 

ou restuaro profundo, constante do artº 1101º, alínea b) do Código Civil 

e regulamentado pelo Decreto-Lei nº 157/2006, de 8 de Agosto; 

b) Não se compreende que o senhorio possa denunciar o contrato 

invocando aquele fundamento genérico e abusivo, de utilização fácil e  
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sem critério e onde cabe todo o tipo de obras, usado pelo senhorio para fins 

que não o invocado restauro/remodelação. A ser efectuada a pretensa 

remodelação/restauro, profunda, não se compreende, nem é admissível, que 

após a sua realização, se destine a fim diverso e à revelia de direito de opção 

que ao inquilino deveria ser reconhecido. 

Assim propõe-se, 
 

a) Artº 6º, nº 1 e 2 – Alterar de modo a consagrar o direito do inquilino à 

recuperação do locado e também que o direito à indemnização só se 

verifique no caso de acordo entre as partes, não podendo ser inferior a 5 

anos de renda determinada segundo o limite máximo previsto no artº nº 

2, alíneas a) e b) do NRAU; 

b) Artº 7º - Acrescido de um ponto 4, por ser de elementar justiça  abranger 

as entidades que se econtr nas circunstâncias previstas no artº 51º, nº 4, 

alíneas a, b e c do NRAU. 

Em conclusão, 
 
A CPPME considera as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) 
fundamentais à dinamização da economia e o arrendamente comercial uma 
questão iminentemente impactante dessa economia. 
 
Pelas razões expostas, a CPPME sugere que no âmbito da discussão na 
especialidade se avalie da reformulação do PJL 155/XIII, tendo em vista dar 
resposta às grandes questões em referência. 
 
Seixal, 2 de Novembro de 2016  

 
A CPPME 

 



De: Filomena Diegues [mailto:Filomena.Diegues@ahresp.com]  
Enviada: sexta-feira, 9 de dezembro de 2016 18:26 

Para: Comissão 11ª - CAOTDPLH XIII <11CAOTDPLH@ar.parlamento.pt> 

Cc: Ana Jacinto <Ana.Jacinto@ahresp.com> 

Assunto: RE: Convite para audição 

  

Exmos. Senhores, 

  

Na sequência do V/ amável convite, vimos por este meio prestar os seguintes 

contributos: 

  

I.                   ENQUADRAMENTO 

Como todos sabemos, a última reforma do arrendamento urbano levada a cabo, não teve 

em consideração que, no arrendamento não habitacional (estabelecimentos abertos ao 

público), coexiste o direito de propriedade de raiz do local (do senhorio) e o direito de 

propriedade do próprio negócio (do arrendatário do imóvel), num total desrespeito por 

quem investe e cria riqueza. 

Esta reforma não cuidou das especificidades do arrendamento não habitacional, 

“liberalizando” rendas e despejos, resultando, de uma só assentada, na paralisação do 

mercado do arrendamento e do investimento e na promoção do encerramento de 

estabelecimentos, com a consequente perda de postos de trabalho. Tudo isto sem 

qualquer ganho ao nível da reabilitação urbana, como era seu propósito. 

Os trabalhos desenvolvidos no seio da Comissão de Monitorização da Reforma do 

Arrendamento Urbano, da qual a AHRESP fez parte, resultaram numa clara e 

inequívoca demonstração das gravosas consequências que se previam, e que se vieram a 

verificar. 

Esta constatação fez com que o então Governo tentasse, de alguma forma, “corrigir” o 

mal que tinha feito, nomeadamente em termos de alargamento do prazo contratual após 

o período transitório e de alargamento do regime de proteção (exceção), mas apenas 

para quem, num prazo especificado, o invocou e, ainda assim, apenas se logra adiar o 

problema para uma data vindoura.  

Como é por todos reconhecido, as especificidades do setor do Alojamento e da 

Restauração e Bebidas são tais, que não são comparáveis a quaisquer outras atividades, 

e que advêm não só das suas características intrínsecas mas também de imposições dos 

regimes jurídicos que lhes são aplicáveis. 

Sabemos que as mais marcantes características destes setores são a estabilidade e a 

inamovibilidade, fatores desprezados por esta revisão, quer pela “liberalização” das 

rendas quer pela “liberalização” dos despejos. Estas especificidades, em todo distintas 

daquelas que são próprias quer do arrendamento habitacional, quer mesmo do 

arrendamento não habitacional, quando nos referimos, por exemplo a escritórios, apenas 

são possíveis de resolver através de um regime jurídico próprio, à semelhança do que já 

foi feito para o arrendamento rural, em vigor desde 2010. Esta é uma reforma mais 

profunda, é certo, mas muito necessária, e a única possível para que, de uma vez por 

todas, se disciplinem devidamente estas relações, o que trará óbvios benefícios para 

arrendatários e senhorios. 



II.                PROPOSTAS LEGISLATIVAS 

Não obstante defendermos uma reforma mais profunda do regime do arrendamento 

urbano, é com agrado que tomámos conhecimento de algumas iniciativas legislativas 

nesta matéria e que, de alguma forma, tendem a minorar/adiar os gravosos impactos que 

a atual redação da lei prevê. 

Assim, relativamente às seguintes propostas: 

�� Projeto de Lei 155/XIII, da autoria do Grupo Parlamentar do PS, que prevê a criação de 

um regime específico de proteção relativo a determinado tipo de lojas e entidades com 

interesse histórico e cultural, instalados em locados arrendados, permitindo que estes 

possam invocar que no locado existe um estabelecimento/entidade sem fins lucrativos, 

que está classificado como de interesse histórico ou cultural pelo município. Neste caso, 

o contrato só fica submetido ao NRAU mediante acordo entre as partes ou, na falta 

deste, no prazo de 10 anos. 

Sobre este projeto a AHRESP foi ouvida em audição na Comissão Parlamentar de 

Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, 

salientado agora novamente a necessidade de se especificar expressamente na letra da 

lei a sua aplicação aos estabelecimentos de Restauração ou de Bebidas e aos 

estabelecimentos de Alojamento (sejam Empreendimentos Turísticos, sejam 

Alojamento Local), e não apenas a ”lojas e entidades”. 

Esta alteração prevê então um regime que permite às Câmaras Municipais 

territorialmente competentes, e através de regulamento municipal, classificar 

estabelecimentos comerciais ou entidades sem fins lucrativos, como de interesse 

histórico e cultural local, relacionados com a sua atividade, património material e 

imaterial e património cultural e histórico. A referência a “histórico e cultural”, deverá 

ser substituída por histórico e/ou cultural”, para que possa ser qualquer uma delas por si 

só. Igualmente defendemos que possam haver outros critérios que possam justificar a 

aplicação deste regime e que não se consigam enquadrar nestes critérios, demasiado 

redutores (histórico/cultural), por exemplo, critérios que possam ter a ver com o cariz 

social ou emblemático do estabelecimento ou com aspetos de inovação. 

Assim, a intervenção da Direção-Geral do Património já não se justificaria para todos os 

casos. 

Ainda quanto aos critérios pode equacionar-se uma escala, valorando-se cada um deles. 

Alguns critérios que podem ser valorados prendem-se, por exemplo, com a antiguidade, 

a arquitetura, o património, a produção própria (por exemplo determinado doce que é 

feito apenas numa pastelaria mas que é identificado com uma determinada região), ou o 

significado para a história da região, lojas de referência presentes na memória coletiva 

dos cidadãos (marca propriedade industrial). 

A criação deste regime dá lugar a uma proteção ao nível do NRAU. Assim, quando o 

arrendatário é confrontado com a iniciativa do senhorio de se lhe aplicar o novo NRAU, 

com vista, nomeadamente a uma atualização da renda, este pode vir invocar que no 

locado existe um estabelecimento/entidade sem fins lucrativos, que está classificado 

como de interesse histórico ou cultural pelo município. Neste caso, o contrato só fica 

submetido ao NRAU mediante acordo entre as partes ou, na falta deste, no prazo de 10 

anos. 



Durante este período de 10 anos, o valor atualizado da renda tem como limite máximo o 

valor anual correspondente a 1/15 do valor do locado. Defendemos que este aumento 

seja mais limitado, à semelhança do previsto nas propostas analisadas mais adiante. 

Outra preocupação diz respeito aos estabelecimentos, que podem vir a ser classificados, 

e que já foram objeto de atualizações por parte dos senhorios, devendo estabelecer-se 

um mecanismo para que possam vir invocar a classificação que lhes venha a ser 

atribuída e respetivo regime de proteção. 

Quantos às outras propostas: 

�� Projeto de Lei 310/XIII, da autoria do Grupo Parlamentar do PCP  

�� Projeto de Lei 325/XIII, da autoria do Grupo Parlamentar do BE  

Salientamos novamente a necessidade de uma mais profunda reforma, não obstante 

apoiamos quaisquer medidas que possam minorar os efeitos negativos que se 

perspetivam, como é o caso do alargamento do período excecional transitório de cinco 

para dez anos  

Dadas as atuais dificuldades para muitos dos arrendatários, e relativamente à atualização 

da renda, defendemos a opção que comporte menos onerosidade para os arrendatários. 

Também relativamente a estes diplomas, há que criar uma cláusula de salvaguarda para 

os locados que já foram objeto de atualizações por parte dos senhorios, devendo 

estabelecer-se um mecanismo para que possam vir invocar agora a extensão deste 

regime mais benéfico (5 para 10 anos e eventual alteração dos máximos admissíveis 

para aumento da renda). 

Grata pela atenção, estarei ao dispor para quaisquer esclarecimentos julgados 

pertinentes. 

  

  

Melhores cumprimentos. 

  
Filomena Diegues | AHRESP | Lisboa 

GAI - Gabinete de Apoio à Instituição 

CLAIM - Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 
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4. Links para as audições realizadas 

 

1. 18.5.2016 - CAMAU – Comissão de Acompanhamento do Mercado de Arrendamento 
Urbano 
Link da gravação video: http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1055&title=audicao-
da-camau-comissao-de-acompanhamento-do-mercado-de-arrendamen 
Incluiu Representantes de: AIL - Associação dos Inquilinos Lisbonenses, APEMIP – 
Associações dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal e CCP - 
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal; 
 
2. 19.5.2016 - ALP – Associação Lisbonense de Proprietários  
Link da gravação video: http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1272&title=audicao-
da-alp-associacao-lisbonense-de-proprietarios 
 
3. 25.5.2016 – ANP - Associação Nacional de Proprietários 
Link da gravação video:  http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1078&title=audicao-
da-associacao-nacional-de-proprietarios-anp 
 
4. 28.9.2016 - Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas 
Não tem gravação vídeo 
Gravação áudio: CAOTDPLH_GT_HRUPC_CCCJD_GT_RCPLEIHC_20160928_1.mp3 
 
5. 28.9.2016 – CPCCRD - Confederação Portuguesa das Colectividades da Cultura, 
Recreio e Desporto 
Não tem gravação video 
Gravação áudio: CAOTDPLH_GT_HRUPC_CCCJD_GT_RCPLEIHC_20160928_2.mp3  
 
6. 29.9.2016 – DGPC - Direcção Geral do Património Cultural 
Não tem gravação video 
Gravação áudio: CAOTDPLH_GT_HRUPC_CCCJD_GT_RCPLEIHC_20160929.mp3 
 
7. 21.10.2016 – AICPN - Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal 
Link da gravação video:  http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1380&title=audicao-
da-associacao-dos-inquilinos-e-condominos-do-norte-de-portugal 
 
8. 21.10.2016 – APANP - Associação dos Proprietários e Agricultores do Norte de 
Portugal 
Link gravação video:  http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1381&title=audicao-da-
associacao-dos-proprietarios-e-agricultores-do-norte-de-por 
 
9. 21.10.2016 - Associação das Repúblicas de Coimbra 
Link gravação video:  http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1382&title=audicao-da-
associacao-das-republicas-de-coimbra 
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10. 26.10.2016 – ACP - Associação dos Comerciantes do Porto 
Link da gravação video:  http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1394&title=audicao-
da-associacao-dos-comerciantes-do-porto 
 
11. 2.11.2016 – CPPME - Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas 
Link da gravação video:  http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1403&title=audicao-
da-confederacao-portuguesa-das-micro-pequenas-e-medias-empres 
 
12. 2.11.2016 – UACS - União de Associações de Comércio e Serviços 
Link da gravação video:  http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1404&title=audicao-
da-uniao-de-associacoes-de-comercio-e-servicos 
 
13. 2.11.2016 – AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal 
Link da gravação video:   http://www.canal.parlamento.pt/?cid=1405&title=audicao-
da-associacao-de-hotelaria-restauracao-e-similares-de-portuga 

 


