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Projeto de Lei 155/XIII (PS) – “Regime de classificação e proteção de lojas 

e entidades com interesse histórico e cultural” 

 

 

 



 
 

Projeto de Lei n.º 155/XIII 

Regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse 

histórico e cultural 

 

O comércio local e tradicional desempenha um papel fundamental e estruturante na 

vida das cidades, a ele se associando com frequência traços característicos e 

identificadores da matriz cultural e do imaginário dos seus residentes e visitantes. A 

existência de políticas públicas dirigidas ao apoio  a estas atividades económicas, 

dinamizadoras dos centros urbanos, criadores de emprego e fontes de atração de 

investimento e visitantes é hoje não só um imperativo, como também uma excelente 

oportunidade de valorização de recursos endógenos que enriquecem a malha urbana e 

a vida das cidades. 

Contudo, o Novo Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 

27 de fevereiro, particularmente na sua redação decorrente das alterações introuzidas 

em 2012 e 2014, não contempla quaisquer dispositivos que visem assegurar a 

proteção do comércio local tradicional quando este reveste características marcantes e 

traços identificadores da vivência histórica e cultural das cidades. Do mesmo modo, a 

legislação sobre obras em prédios arrendados, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

157/2006, de 8 de agosto, e já sucessivamente alterado, também se mostra insensível 

ao problema, sendo incapaz de acautelar a salvaguarda do comércio local e histórico 

em caso de demolição, remodelação ou restauro.  

Paralelamente ao problema vivido pelo comércio histórico, são também muitas as 

instiuições sem fins lucrativos e com missões fundamentais no plano cultural e da 

valorizaçao do património histórico e das vivêncis tradicionais das cidades que se 

deparam com os mesmos problemas, enfrentando o risco de perda das suas sedes e 

locais emblemáticos de realização de atividades quando confrontados com os efeitos 

negativos da legislação sobre arrendamento, em particular no que respeita ao período 

transitório de adaptação dos contratos ao novo regime jurídico.  

Assim sendo, o presente projeto de lei pretende definir um regime de classificação e 

de proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural, 

procedendo precisamente a uma alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que 



 
aprovou o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 

8 de agosto, que aprovou o Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados. 

Através do presente projeto, determina-se que compete à câmara municipal a 

classificação de um estabelecimento comercial ou de uma entidade sem fins lucrativos 

como de interesse histórico e cultural local, em função de critérios definidos em 

regulamento municipal, relacionados com a sua atividade, património material e 

imaterial e património cultural e histórico.  

Simultaneamente, define-se também que compete à assembleia municipal aprovar, 

após emissão de parecer da Direção-Geral do Património Cultural, o referido 

regulamento definidor dos critérios de classificação e desde já se determina que, sem 

prejuízo de outros critérios identificadores de elementos relevantes para a memória 

local a definir no referido regulamento, o interesse histórico-cultural relevante para 

efeitos de classificação de um estabelecimento ou entidade resulta da identificação na 

sua atividade, espólio, acervo, inserção e papel social:  

a) Da existência de valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exemplaridade dos elementos a classificar; 

b) Da presença de traços que constituam elementos estruturantes da identidade e 

da memória coletiva local, regional ou nacional. 

 

Consequentemente, fixa-se depois no artigo 51.º do Novo Regime de Arrendamento 

Urbano (NRAU) que esta nova realidade dos estabelecimentos e entidades 

classificadas se passa a incluir entre as matérias que o arrendatário pode invocar com 

vista a assegurar o regime transitório de proteção previsto no referido diploma, 

alargando-se também no respetivo artigo 54.º a duração do regime transitório de 

proteção para 10 anos. Já no que respeita ao Regime Jurídico das Obras em Prédios 

Arrendados, determina-se o afastamento da aplicação do normativo sobre despejos 

em caso de requalificação ou demolição perante estabelecimentos ou entidades 

classificados como de interesse histórico ou cultural local. 

Neste contexto das alterações introduzidas por força deste novo regime de proteção 

de lojas e entidades históricas e culturais ao Novo Regime do Arredamento Urbano, 

prolongando o prazo do regime transitório para esta realidade, importa assegurar o 

equilíbrio dos diversos regimes transitórios aí previstos, e proteger igualmente os 

inquilinos mais fragilizados, dando cumprimento tam bém ao que se encontra previsto 

no Programa do XXI Governo Constitucional.  



 
 

Aproveita-se, pois, a oportunidade para garantir desde já a prorrogação idêntica do 

período de atualização das rendas no caso do arrendamento para habitação, de modo 

a garantir o direito à habitação, em especial dos reformados, aposentados e maiores 

de 65 anos, alterando em conformidade o artigo 36.º do NRAU. 

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo-

assinados apresentam o seguinte projeto de lei:  

 

Artigo 1.º  

Objeto 

A presente lei define o regime de classificação e proteção de estabelecimentos e 

entidades de interesse histórico e cultural, procedendo à 3.ª alteração à Lei n.º 6/2006, 

de 27 de fevereiro, que aprovou o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e à 3.ª 

alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que aprovou o Regime Jurídico 

das Obras em Prédios Arrendados. 

Artigo 2.º 

Classificação de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural 

Compete à câmara municipal a classificação de um estabelecimento comercial ou de 

uma entidade sem fins lucrativos como de interesse histórico e cultural local, em 

função de critérios definidos em regulamento municipal, relacionados com a sua 

atividade, património material e imaterial e património cultural e histórico. 

 

Artigo 3.º 

Regulamento municipal de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e 

cultural 

1- Compete à assembleia municipal aprovar, sob proposta da câmara, após emissão de 

parecer da Direção-Geral do Património Cultural, a emitir no prazo máximo de 60 dias, 

regulamento definidor dos critérios de classificação de estabelecimentos comerciais ou 

de entidades sem fins lucrativos como de interesse histórico e cultural local, para 

efeitos da sua valorização e proteção.  



 
2 - Sem prejuízo de outros critérios identificadores de elementos relevantes para a 

memória local a definir no regulamento referido no número anterior, o interesse 

histórico-cultural relevante para efeitos de classificação de um estabelecimento ou 

entidade resulta da identificação na sua atividade,  espólio, acervo, espaço comercial, 

inserção e papel social:  

a) Da existência de valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exemplaridade dos elementos a classificar; 

b) Da presença de traços que constituam elementos estruturantes da identidade e 

da memória coletiva local, regional ou nacional. 

 

Artigo 4.º 

Alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro 

Os artigos 36.º, 51.º e 54.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 24/2006, de 17 de abril, e alterado pela Lei n.º 31/2012, 

de 14 de agosto e pela Lei n.º 79/2014, de 19 de Dezembro, passam a ter a seguinte 

redação: 

“Artigo 36.º 

[…] 

1 – […] 

2 - […] 

3 - […] 

4 - […] 

5 - […]  

6 - […] 

7 - Se o arrendatário invocar e comprovar que o RABC do seu agregado 

familiar é inferior a cinco RMNA:  

a) […];  

b) O valor da renda vigora por um período de dez anos, 

correspondendo ao valor da primeira renda devida;  



 
c) […].  

8 – […] 

9 - Findo o período de dez anos a que se refere a alínea b) do n.º 7:  

a) […] 

b) […]  

10 – […] 

 

Artigo 51.º 

[…] 

1 – […] 

2 – […] 

3 – […] 

4 - Se for caso disso, o arrendatário deve ainda, na sua resposta, nos 

termos e para os efeitos previstos no artigo 54.º, invocar uma das 

seguintes circunstâncias:  

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) Que existe no locado um estabelecimento comercial aberto ao 

público ou uma entidade sem fins lucrativos classif icado como de 

interesse histórico ou cultural pelo município. 

5 – […] 

6 – […] 

7 – […] 

 



 
 

Artigo 54.º 

[…] 

1 - Caso o arrendatário invoque e comprove uma das circunstâncias 

previstas no n.º 4 do artigo 51.º, o contrato só fica submetido ao NRAU 

mediante acordo entre as partes ou, na falta deste, no prazo de dez 

anos a contar da receção, pelo senhorio, da resposta do arrendatário 

nos termos do n.º 4 do artigo 51.º  

2 - No período de dez anos referido no número anterior, o valor 

atualizado da renda é determinado de acordo com os critérios 

previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 35.º  

3 – […] 

4 – […] 

5 – […] 

6 - Findo o período de dez anos referido no n.º 1, o senhorio pode 

promover a transição do contrato para o NRAU, aplicando-se, com as 

necessárias adaptações, o disposto nos artigos 50.º e seguintes, com 

as seguintes especificidades:  

a) […];  

b) No silêncio ou na falta de acordo das partes acerca do tipo ou 

da duração do contrato, este considera-se celebrado com prazo 

certo, pelo período de cinco anos;  

c) Durante o prazo de cinco anos previsto na alínea anterior e na 

falta de acordo das partes acerca do valor da renda, o senhorio 

pode atualizar a renda, de acordo com os critérios previstos nas 

alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 35.º, com aplicação dos 

coeficientes de atualização anual respetivos, definidos nos 

termos do artigo 24.º.” 

 

 

 

 



 
 

Artigo 5.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto 

Os artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 157/2006, 8 de Agosto, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 68/2006, de 3 de outubro, e alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 306/2009, de 23 de outubro e pela Lei n.º 30/2012, de 14 de agosto, passam a ter a 

seguinte redação: 

“Artigo 6.º 

[…] 

1 - […] 

2 - […] 

3 - […] 

4 - […] 

5 - […] 

6 - […] 

7 - O regime previsto no presente artigo não é aplicável nos casos em 

que um estabelecimento ou entidade sem fins lucrativos situados no 

locado tenham sido classificados como de interesse histórico ou 

cultural local, nos termos do respetivo regime jurídico, casos em que 

se mantém o espaço classificado no locado. 

 

Artigo 7.º 

[…] 

1 - […] 

2 - […] 

3 – […] 



 
4 - Nos casos em que um estabelecimento ou entidade sem fins 

lucrativos situados no locado tenham sido classific ados como de 

interesse histórico ou cultural local, nos termos do respetivo regime 

jurídico, não há lugar a denúncia do contrato pelo senhorio nos termos 

previstos no presente artigo.”  

 

Artigo 6.º 

Regime transitório 

Até à aprovação dos regulamentos previstos no artigo 2.º, podem as câmaras 

municipais proceder à classificação de estabelecimentos e entidades sem fins 

lucrativos como de interesse histórico ou cultural local com base nos critérios referidos 

no n.º 2 do artigo 3.º, e após parecer prévio da Direção-Geral do Património Cultural.  

 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação. 

 

Palácio de São Bento, 31 de março de 2016 

 

Os Deputados, 

 

(Pedro Delgado Alves) 

 

(Miguel Coelho) 

 

(Helena Roseta) 

 



 
 

 

(Tiago Barbosa Ribeiro) 

 

 

(Maria da Luz Rosinha) 

 

 

(Luís Vilhena) 
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Diplomas conexos 

Projecto de lei 310/XIII (PCP) - “Prorroga por 10 anos o prazo de aplicação do Novo 

Regime de Arrendamento Urbano para os arrendatários com Rendimento Anual Bruto 

Corrigido (RABC) inferior a cinco Retribuições Mínimas Nacionais Anuais (RMNA), para 

os arrendatários com idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência igual ou 

superior a 60% e para o Arrendamento não habitacional” 

 

Projecto de lei 325/XIII (BE) - “Prolonga para dez anos o período transitório no novo 

regime do arrendamento urbano para salvaguarda dos arrendatários com rendimento 

anual bruto corrigido inferior a cinco retribuições mínimas nacionais anuais, para os 

arrendatários com mais de 65 anos, para os arrendatários com deficiência com mais de 

60% de incapacidade e para lojas e entidades com interesse histórico e cultural” 

 



 

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 
Grupo Parlamentar 

 

Projeto de Lei n.º 310/XIII-2 .ª 

Prorroga por 10 anos o prazo de aplicação do Novo Regime de Arrendamento Urbano 

para os arrendatários com Rendimento Anual Bruto Corrigido (RABC) inferior a cinco 

Retribuições Mínimas Nacionais Anuais (RMNA), para os arrendatários com idade igual 

ou superior a 65 anos ou com deficiência igual ou superior a 60% e para o Arrendamento 

não habitacional 

 

(Terceira alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de 

agosto e pela Lei n.º 79/2014, de 19 de dezembro) 

 

I 

 

As alterações ao Regime de Arrendamento Urbano introduzidas pelo Governo PSD/CDS 

conduziram à precarização do direito à habitação, ao fragilizar os direitos dos inquilinos e 

arrendatários; e levaram ao encerramento de inúmeros estabelecimentos comerciais, em 

particular pequenas lojas dos bairros e das localidades em todo o território e criaram 

inúmeras dificuldades para centenas de coletividades. PSD e CDS impuseram normas para 

facilitar os procedimentos de despejo, através do Balcão Nacional do Arrendamento; 

aumentaram brutalmente os valores de renda, incomportáveis para muitas famílias face 

aos seus rendimentos; e retiraram garantias de transmissibilidade, reduzindo assim a 

estabilidade no direito à habitação. 

 

Nestes quatro anos de aplicação do regime do arrendamento urbano a avaliação é 

profundamente negativa. De março de 2014 a junho de 2016 deram entrada 10.405 

processos de despejo no Balcão Nacional de Arrendamento, tendo sido despejadas 4.423 

famílias. De facto não estamos perante uma lei que promove o acesso à habitação na 

vertente de arrendamento, mas uma lei de despejo, como o PCP e bem a caracterizou em 

2012. 
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É o direito à habitação, consagrado na Constituição  da República que é negado, com a 

liberalização do dito “mercado de arrendamento”. 

 

PSD e CDS foram aduzindo falsos argumentos para justificar estas alterações, como a 

dinamização do “mercado de arrendamento”, a promoção da mobilidade das pessoas, a 

redução do endividamento das famílias e do desemprego ou a requalificação das cidades e 

dinamização do setor da construção. Mas na verdade a verdadeira intenção do anterior 

Governo, como a realidade confirma, foi criar um instrumento que serve os interesses dos 

senhorios, do capital financeira e da sua atividade especulativa no imobiliário, em 

detrimento dos interesses dos inquilinos e dos arrendatários e do direito à habitação, 

consagrado constitucionalmente.  

 

O Novo Regime do Arrendamento Urbano imposto por PSD e CDS é injusto e desigual, ao 

retirar direitos à parte mais fraca no processo – os inquilinos e os arrendatários, ficando os 

senhorios com um poder desmesurado para unilateralmente aumentar o valor das rendas 

ou para despejar os inquilinos e arrendatários. Uma lei que conduziu ao agravamento das 

condições de vida de muitas famílias, a acrescer às inúmeras dificuldades já sentidas 

decorrente da degradação das condições económicas e sociais, para além de contribuir 

também para o crescimento da pobreza, do desemprego e da exclusão social. 

 

As famílias de mais baixos rendimentos, as famílias de idosos e as famílias, cujo agregado 

familiar integre um elemento com incapacidade superior a 60% são as mais afetadas. Por 

isso é também uma lei que introduz ainda mais assimetrias ao atirar milhares de famílias 

dos centros das vilas e cidades para as periferias. 

 

II 

 

O PCP entende que o direito à habitação deve ser concretizado através de adequadas 

políticas promovidas pelo Estado, assim como o Estado deve apoiar o pequeno comércio 

tradicional e as coleticvidades de desporto, cultura e recreio, pelo importante função social 

que desempenham.  

 



 

 3 

Consideramos que a solução definitiva para pôr fim às injustiças e desigualdades que 

resultam do regime de arrendamento urbano passa, naturalmente pela criação de um novo 

modelo assente numa perspetiva de salvaguardar o direito à habitação, as atividades 

económicas, as entidades de cariz comunitário e social e simultaneamente promover a 

reabilitação urbana e a dinamização das vilas e cidades, permitindo a fixação de novas 

pessoas nos centros das localidades. No entanto fase à emergência em que se encontram 

muitas famílias e à urgência de proteger os inquilinos e arrendatários, o Grupo Parlamentar 

do PCP propõe um conjunto de iniciativas legislativas que alteram cirurgicamente o regime 

de arrendamento urbano e que resolvem problemas concretos sentidos pelos inquilinos e 

arrendatários, sem perder de vista a necessidade de uma intervenção mais profundo, 

dando tradução institucional ao compromisso que ass umiu com os inquilinos e 

arrendatários. 

 

Temos conhecimento que muitas famílias vivem numa enorme ansiedade com a iminência 

de serem despejadas da habitação ou de terem de sair porque não têm condições 

económicas que permitam suportar os elevados valores de renda impostos pelos senhorios 

findo, em particular para aquelas abrangidas pelo período transitório que termina em 

2017.  

 

Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PCP propõe:  

 

- O alargamento do período transitório de cinco para dez anos para todos os inquilinos com 

rendimento anual bruto corrigido inferior a cinco vezes as retribuições mínimas garantidas 

anuais e a redução do valor máximo de renda de 1/15 do valor do locado para 1/25 do 

valor do locado; 

- O alargamento do número de escalões para a determinação do valor de renda em função 

do rendimento até à aprovação dos mecanismos de proteção e compensação social; 

- o alargamento do período transitório de cinco para dez anos para os idosos com mais de 

65 anos e para as pessoas com grau de incapacidade superior a 60%; 

- o alargamento do período transitório de cinco para dez anos no caso de arrendamento 

para fim não habitacional e determinação do valor atualizado da renda de acordo com os 

mesmos critérios do arrendamento para habitação.  
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Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do artigo 156.º da Constituição da República e da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, os Deputados 

abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do PCP, apresentam o seguinte Projeto de Lei:      

       

 

Artigo 1.º  

Alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro 

Novo Regime do Arrendamento Urbano 

 

São alterados os artigos 35.º, 36.º e 54.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, alterada 

pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto e pela Lei n.º 79/2014, de 19 de dezembro, que 

passam a ter a seguinte redação: 

  

«Artigo 35.º 

[Arrendatário com RABC inferior a cinco RMNA] 

1- Caso o arrendatário invoque e comprove que o RABC do seu agregado familiar é inferior 

a cinco RMNA, o contrato só fica submetido ao NRAU mediante acordo entre as partes.  

 

2- No período de 10 anos, a renda pode ser atualizada nos seguintes termos: 

 

a) O valor atualizado da renda tem como limite máximo o valor anual correspondente a 

1/25 do valor do locado; 

b) (…); 

c) O valor atualizado da renda corresponde, até à aprovação dos mecanismos de proteção 

e compensação social: 

i) A um máximo de 25% do RABC do agregado familiar do arrendatário, com o limite 

previsto na alínea a);  

ii) A um máximo de 22% do RABC do agregado familiar do arrendatário, com o limite 

previsto na alínea a), no caso de o rendimento do agregado familiar ser inferior a € 1500 

mensais; 
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iii) A um máximo de 17% do RABC do agregado familiar do arrendatário, com o limite 

previsto na alínea a), no caso de o rendimento do agregado familiar ser inferior a € 1000 

mensais; 

iv) A um máximo de 14% do RABC do agregado familiar do arrendatário, com o limite 

previsto na alínea a), no caso de o rendimento do agregado familiar ser inferior a € 750 

mensais; 

v) A um máximo de 10% do RABC do agregado familiar do arrendatário, com o limite 

previsto na alínea a), no caso de o rendimento do agregado familiar ser inferior a € 500 

mensais; 

 

3- (…). 

 

4- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o valor atualizado da renda, no período 

de 10 anos referido no n.º 1, corresponde ao valor da primeira renda devida. 

 

5- (…). 

 

6- Findo o prazo de 10 anos referido no n.º 1, o senhorio pode promover a transição do 

contrato para o NRAU, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 

30.º e seguintes, com as seguintes especificidades: 

 

a) (…); 

b) No silêncio ou na falta de acordo das partes acerca do tipo ou da duração do contrato, 

este considera-se celebrado com prazo certo, pelo período de cinco anos.     

        

Artigo 36. º[ 

[Arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência com grau de 

incapacidade igual ou superior a 60%.] 

1- (…). 

2- (…). 

3- (…). 

4- (…). 



 

 6 

5- (…). 

6- (…). 

 

7- Se o arrendatário invocar e comprovar que o RABC do seu agregado familiar é inferior a 

cinco RMNA: 

 

a) (…); 

b) O valor da renda vigora por um período de 10 anos, correspondente ao valor da primeira 

renda devida;  

c) (…).  

 

8- (…). 

 

9- Findo o período de 10 anos a que se refere a alínea b) do n.º 7: 

a) (…); 

b) Revogado.  

 

10- (…). 

 

Artigo 54.º 

[Invocação de circunstâncias pelo arrendatário) 

 

1- Caso o arrendatário invoque e comprove uma das circunstâncias previstas no n.º 4 do 

artigo 51.º, o arrendatário só fica submetido ao NRAU mediante acordo entre as partes ou, 

na falta deste, no prazo de 10 anos a contar da receção, pelo senhorio, da resposta do 

arrendatário nos termos do n.º 4 do artigo 51.º. 

 

2- No período de 10 anos referido no número anterior, o valor atualizado da renda é 

determinado de acordo com os critérios previstos nas alíneas a) e b) do n.º2 do artigo 35.º. 

3- […]. 

4- […]. 

5- […]. 
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6- Findo o período de dez anos referido no n.º 1, o  senhorio pode promover a transição do 

contrato para a NRAU, aplicando-se com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 

50.º e seguintes, com seguintes especificidades: 

 

a) (…); 

b) No silêncio ou na falta de acordo das partes acerca do tipo ou da duração do contrato, 

este considera-se celebrado com prazo certo, pelo período de cinco anos; 

c) Durante o prazo de cinco anos previsto na alínea anterior e na falta de acordo das partes 

acerca do valor da renda, o senhorio pode atualizar a renda, de acordo com os critérios 

previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 35.º, com aplicação dos coeficientes de 

atualização anual respetivos, definidos nos termos do artigo 24.º.» 

 

Artigo 2.º  

Regime transitório 

 

Aos contratos de arrendamento ainda existentes até à entrada em vigor do NRAU e que 

ainda se mantenham em regime vinculativo ou de perpetuidade, não lhes são aplicáveis as 

normas do NRAU. 

 

Artigo 3.º  

Entrada em vigor 

 

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

 

Assembleia da República, 3 de outubro de 2016 

 

Os Deputados, 

 

PAULA SANTOS; ANA VIRGÍNIA; JOÃO OLIVEIRA; ANTÓNIO FILIPE; CARLA CRUZ; RITA 

RATO; PAULO SÁ 
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Grupo Parlamentar 

 

 

PROJETO DE LEI N.º 325/XIII/2.ª 

 

 

PROLONGA PARA DEZ ANOS O PERÍODO TRANSITÓRIO NO NOVO 

REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO PARA SALVAGUARDA DOS 

ARRENDATÁRIOS COM RENDIMENTO ANUAL BRUTO CORRIGIDO 

INFERIOR A CINCO RETRIBUIÇÕES MÍNIMAS NACIONAIS ANUAIS, PARA 

OS ARRENDATÁRIOS COM MAIS DE 65 ANOS, PARA OS 

ARRENDATÁRIOS COM DEFICIÊNCIA COM MAIS DE 60% DE 

INCAPACIDADE E PARA LOJAS E ENTIDADES COM INTERESSE 

HISTÓRICO E CULTURAL 

(TERCEIRA ALTERAÇÃO À LEI N.º 6/2006, DE 27 DE FEVEREIRO, ALTERADA 

PELA LEI N.º 31/2012, DE 14 DE AGOSTO, E PELA LEI N.º 79/2014, DE 19 DE 

DEZEMBRO) 

 

Exposição de motivos 

 

A Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, que procedeu à revisão do regime jurídico do 

arrendamento urbano, alterando o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n.º 

6/2006, de 27 de fevereiro, da autoria do Governo PSD/CDS-PP causou um enorme 

impacto social negativo e constituiu um ataque ao direito à habitação. 

A referida lei ignorou mesmo o próprio programa de Governo PSD/CDS-PP onde 

constava um prazo de transição de 15 anos, no caso até 2027. O prazo estipulado na lei é 
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de cinco anos para os inquilinos com mais de 65 anos ou com deficiência que determine 

incapacidade de 60%. Este prazo apenas adiou por cinco anos o impacto da lei para as 

camadas da população mais desfavorecidas, para os idosos e para as pessoas com 

deficiência. É essencial alargar o prazo de transição até 2027 de forma a assegurar a 

proteção destes setores da sociedade e para garantir o direito à habitação. 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no processo de discussão na especialidade 

do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) apresentou desde logo uma proposta 

para alargar para 15 anos o período de transição. Propôs ainda que o valor atualizado da 

renda tivesse como limite máximo o valor anual correspondente a 4% do valor do 

locado (ao invés da proposta de 1/15). Consideramos que eram duas medidas essenciais 

para evitar um impacto social drástico na população mais idosa e nas pessoas 

deficientes. A medida continua a ser vital para a justiça social pelo que apresentamos 

essas medidas neste projeto de lei. 

O Bloco de Esquerda considera estas alterações ao Novo Regime de Arrendamento 

Urbano urgentes, pelo que no novo quadro político desenvolve todos os esforços para 

que a mesma seja realidade. Consideramos que a gravidade das situações causadas pelo 

NRAU exige uma resposta urgente e o alargamento do prazo transitório. A situação das 

lojas e entidades com interesse histórico deve levar também à aplicação do prazo de 

transição. 

Assim, no presente projeto de lei o período de transição é prolongado até 2027 e o valor 

atualizado da renda tem como limite máximo o valor anular correspondente a 4% do 

valor do locado. 

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados 

do Bloco de Esquerda, apresentam o seguinte Projeto de Lei: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei altera o Novo Regime de Arrendamento Urbano prolongando para 10 

anos o período transitório no novo regime do arrendamento urbano para a salvaguarda 

dos arrendatários com rendimento anual bruto corrigido inferior a cinco retribuições 
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mínimas nacionais anuais, para os arrendatários com mais de 65 anos, para os 

arrendatários com deficiência com mais de 60% de incapacidade e para lojas e entidades 

com interesse histórico e cultural. 

  

Artigo 2.º 

Alteração ao Novo Regime de Arrendamento Urbano 

Os artigos 35.º, 36.º e 54.º da Lei n.º º 6/2006, de 27 de fevereiro, com as alterações da 

Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto e da Lei n.º 79/2014, de 19 de dezembro, passam a ter 

a seguinte redação: 

«Artigo 35.º 

[…] 

1 - Caso o arrendatário invoque e comprove que o RABC (rendimento anual bruto 

corrigido) do seu agregado familiar é inferior a cinco RMNA (retribuição mínima 

nacional anual), o contrato só fica submetido ao NRAU mediante acordo entre as partes.  

2 - No período de dez anos referido no número anterior, a renda pode ser atualizada nos 

seguintes termos:  

a) O valor atualizado da renda tem como limite máximo o valor anual 

correspondente a 4% do valor do locado;  

b) […];  

c) […]. 

3 - […].  

4 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o valor atualizado da renda, no 

período de dez anos referido no n.º 1, corresponde ao valor da primeira renda devida. 

5 - […]. 

6 - Findo o período de dez anos referido no n.º 1, o senhorio pode promover a transição 

do contrato para o NRAU, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos 

artigos 30.º e seguintes, com as seguintes especificidades:  
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a) […];  

b) […]. 

 

Artigo 36.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5- […]. 

6 - […]. 

7- […]; 

a)  […]; 

b)  O valor da renda vigora por um período de dez anos, correspondendo ao valor da 

primeira renda devida; 

c) […]; 

8- […]; 

9- Findo o período de dez anos a que se refere a alínea b) do n.º 7: 

a) […]; 

b) […]. 

10- […]. 

Artigo 54.º 

[…] 

1 - Caso o arrendatário invoque e comprove uma das circunstâncias previstas no n.º 4 do 

artigo 51.º, o contrato só fica submetido ao NRAU mediante acordo entre as partes ou, 
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na falta deste, no prazo de dez anos a contar da receção, pelo senhorio, da resposta do 

arrendatário nos termos do n.º 4 do artigo 51.º. 

2 - No período de dez anos referido no número anterior, o valor atualizado da renda é 

determinado de acordo com os critérios previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 

35.º. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - Findo o período de dez anos referido no n.º 1, o senhorio pode promover a transição 

do contrato para o NRAU, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos 

artigos 50.º e seguintes, com as seguintes especificidades: 

a) […]; 

b) […]; 

c)  […].» 

 

Artigo 3.º 

Aditamento ao Novo Regime de Arrendamento Urbano 

É aditado o artigo 36.º-A, à Lei n.º º 6/2006, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 

31/2012, de 14 de agosto e pela Lei n.º 79/2014, de 19 de dezembro, com a seguinte 

redação: 

 

«Artigo 36.º-A 

Arrendatário de lojas e entidades com interesse histórico e cultural 

Caso o arrendatário invoque e comprove que a loja ou entidade esteja classificada como 

de interesse histórico e cultural, o contrato só fica submetido ao NRAU mediante acordo 

entre as partes, aplicando-se, no que respeita ao valor da renda, o disposto no artigo 

anterior.» 
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Artigo 4.º 

Norma transitória 

Aos contratos de arrendamento existentes à entrada em vigor do Novo Regime de 

Arrendamento Urbano (NRAU) e que ainda se mantenham em regime vinculativo ou de 

perpetuidade, não são aplicáveis as normas do NRAU. 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

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

 

Assembleia da República, 14 de outubro de 2016. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda, 

 

 



 
COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESCENTRALIZAÇÃO, PODER LOCAL E HABITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A 

 

Documentação entregue, pareceres e contributos 

 

 

A. Órgãos Regionais, Autarquias Locais e Entidades Públicas 

 





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SUBCOMISSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|2 
 

TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 22 de abril de 2016, na Delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de 

analisar e dar parecer sobre o Projeto de Lei n.º 155/XIII/1.ª (PS) – Regime de classificação e 

proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural. 

 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A apreciação do presente Projeto de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, da 

Constituição da República Portuguesa, e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro.  
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SUBCOMISSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|3 
 

2º .  CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO  NA GENERALIDADE 

 

O presente Projeto de Lei tem por objeto – conforme dispõe o artigo 1.º – definir “o regime de 

classificação e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural, 

procedendo à 3.ª alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprovou o Novo Regime do 

Arrendamento Urbano, e à 3.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que aprovou 

o Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados.” 

 

A iniciativa começa por salientar que “O comércio local e tradicional desempenha um papel 

fundamental e estruturante na vida das cidades, a ele se associando com frequência traços 

característicos e identificadores da matriz cultural e do imaginário dos seus residentes e visitantes.” 

 

Neste sentido, sustenta-se que “A existência de políticas públicas dirigidas ao apoio a estas 

atividades económicas, dinamizadoras dos centros urbanos, criadores de emprego e fontes de 

atração de investimento e visitantes é hoje não só um imperativo, como também uma excelente 

oportunidade de valorização de recursos endógenos que enriquecem a malha urbana e a vida das 

cidades.” 

 

Acontece que “o Novo Regime do Arrendamento Urbano […] não contempla quaisquer 

dispositivos que visem assegurar a proteção do comércio local tradicional quando este reveste 

características marcantes e traços identificadores da vivência histórica e cultural das cidades.” e, de 

igual modo,  “a legislação sobre obras em prédios arrendados […] também se mostra insensível ao 

problema, sendo incapaz de acautelar a salvaguarda do comércio local e histórico em caso de 

demolição, remodelação ou restauro.” 

 

Assim, pretende-se alterar o quadro legal vigente visando materializar os seguintes objetivos: 

 

1. Definir um regime de classificação e de proteção de estabelecimentos e entidades de interesse 

histórico e cultural; 

 

2. Determinar as competências das câmaras municipais; 

 

3. Definir as competências das Assembleias Municipais; 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SUBCOMISSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|4 
 

4. Fixar, no Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), que esta nova realidade dos 

estabelecimentos e entidades classificadas se passa a incluir entre as matérias que o arrendatário 

pode invocar com vista a assegurar o regime transitório de proteção previsto no referido diploma; 

 

5. Alargar a duração do regime transitório de proteção para 10 anos; 

 

6. Determinar, no que respeita ao Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados, o 

afastamento da aplicação do normativo sobre despejos em caso de requalificação ou demolição 

perante estabelecimentos ou entidades classificados como de interesse histórico ou cultural local; 

e 

 

7. Prorrogar o período de atualização das rendas no caso do arrendamento para habitação, de modo 

a garantir o direito à habitação, em especial dos reformados, aposentados e maiores de 65 anos. 

 

Atento o objeto da presente iniciativa, conclui-se que esta aplicar-se-á na Região.  

 

3º .  CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA ESPECI ALIDADE  

 

Considerando a aplicação à Região, os Deputados do PS apresentaram a seguinte proposta de 

aditamento: 

 

“Artigo 5.º-A 

Regiões Autónomas 

 

A aplicação do presente diploma às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira faz-se sem 

prejuízo das atribuições próprias, e do exercício das competências da Direção-Geral do Património 

Cultural pelos organismos competentes das respetivas administrações regionais autónomas.” 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 
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4º .  CAPÍTULO -  PARECER 

 

 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os 

votos a favor do PS, CDS-PP e BE e ainda a abstenção do PSD, dar parecer favorável ao 

presente Projeto de Lei, sendo este condicionado à aprovação da proposta de aditamento 

acima referida. 

 

 

                 O Relator 

 

                                    

                    _____________________________  

                                 José Ávila   

 

         

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                      O Presidente 

 

         

                                                                                    ____________________________ 

                               Francisco Vale César  
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8

9

I.ENQUADRAMENTO DA INICIATIVA LEGISLATIVA.10

11

A presente iniciativa legislativa pretende, através de alterações a introduzir no atual Regime do 12

Arrendamento Urbano e no Regime Jurídico dos Prédios Arrendados, contemplar um conjunto de 13

dispositivos legais que assegurem a proteção do comércio local tradicional, quando este revista 14

características marcantes e traços identificadores da vivência histórica e cultural das cidades, bem como 15

de instituições sem fins lucrativos e com missões fundamentais no plano cultural e da valorização do 16

património histórico.17

18

19

II.CONTEÚDO DA INICIATIVA LEGISLATIVA.20

21

O presente Projeto de Lei, pretendendo definir um regime de classificação e de proteção de 22

estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural, propõe, como já foi referido, uma alteração23

à Lei n.º6/2006, de 27 de Fevereiro, que aprovou o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e ao Decreto-24

Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto, diploma que aprovou o Regime Jurídico das Obras em Prédios 25

Arrendados.26

27

i. Competências do Município. Decisão de Classificação e Aprovação do Regulamento Municipal.28

29

É proposto que seja conferida à Câmara Municipal a competência para classificar um estabelecimento 30

comercial ou uma entidade sem fins lucrativos como de interesse histórico e cultural, de acordo com critérios 31

previamente definidos em sede de regulamento municipal (art.2.º).32

33
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À Assembleia Municipal é conferida a responsabilidade de aprovar, sob proposta da Câmara Municipal, e 34

após emissão de parecer da Direção-Geral do Património Cultural, o regulamento definidor dos critérios da 35

decisão que será tomada pelo órgão executivo do Município (art.3.º).36

37

38

ii. Critérios a englobar nos regulamentos Municipais.39

40

Sem prejuízo de outros critérios, o interesse histórico-cultural relevante para efeitos de classificação de um 41

estabelecimento ou entidade resulta da identificação na sua atividade, espólio, cervo, inserção e papel 42

social dos seguintes elementos (art.3º):43

44

- Da existência de valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, 45

singularidade ou exemplaridade dos elementos a classificar;46

- Da presença de traços que constituam elementos estruturantes da identidade e da memória 47

coletiva local, regional ou nacional.48

49

50

   iii. Alterações ao Regime do Arrendamento Urbano.51

52

Fixa-se, no artigo 51.º do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), que estes estabelecimentos e 53

entidades poderão gozar do regime transitório de proteção previsto no NRAU, alargando, ainda, a duração 54

do período transitório, nestes casos, para 10 anos (alteração ao artigo 54.º).55

56

iv. Alteração ao Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados.57

58

Nesta sede, determina-se o afastamento da aplicação do normativo sobre despejos em caso de 59

requalificação ou demolição perante estabelecimentos ou entidades classificados como de interesse60

histórico ou cultural local (alteração ao art.6º do Regime Jurídico das obras em Prédios Arrendados).61

62

v. Outras alterações ao regime habitacional.63

64

A presente iniciativa legislativa propõe, ainda, ao nível do regime habitacional, prorrogação idêntica do65

período de atualização das rendas, alargando o período transitório no caso de arrendamento para 66

habitação, para 10 anos, alterando, em conformidade, o art.36.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro.67

68
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  vi. Regime transitório.69

70

Até à aprovação dos regulamentos municipais, as Câmaras Municipais podem proceder à classificação como 71

de interesse histórico ou cultural local, com base nos critérios definidos na lei (n.º2 do art.3º da Proposta), 72

após parecer prévio da Direção-Geral do Património Cultural (art.6º).73

74

75

76

77

78

III.APRECIAÇÃO DA ANMP.79

80

A ANMP, desde a reforma operada pelo NRAU, manteve-se atenta e preocupada com o arrendamento não 81

habitacional, entendendo que as medidas propostas, à data, e as alterações posteriormente introduzidas 82

poderiam ser mais significativas, atento um objectivo integrado e mais estratégico -- comum, aliás, a todo o 83

território --, de regeneração da cidades e dinamização das economias locais.84

85

É do conhecimento público que as consequências ao nível do arrendamento não habitacional foram 86

dramáticas, pelo seu reflexo ao nível das economias locais, tendo implicada o fecho de estabelecimentos 87

comerciais emblemáticos radicados há décadas nos centros das cidades, diluindo-se com esta perda uma 88

parte significativa da identidade da cidade e da identidade das suas populações.89

90

Nesta medida, a ANMP reconhece a oportunidade e urgência da presente iniciativa legislativa, reforçando 91

a necessidade de aos Municípios deve ser, sempre, reconhecido um papel interventivo, desde logo, no 92

reconhecimento do interesse municipal de entidades com fins lucrativos ou não lucrativos, para efeitos de 93

aplicação deste regime, ou de qualquer outro, com implicações ao nível das economias locais.94

95

Aliás, a ANMP, aquando das alterações introduzidas ao regimes em análise, no ano de 2014, pugnou pela 96

criação de um modelo normativo que assegurasse a proteção de estabelecimentos comerciais (ou outros) 97

de valor identitário e patrimonial , nomeadamente cafés históricos e lojas de tradição, mediante intervenção 98

da Autarquia, no reconhecimento desta circunstância, sujeitando a um regime mais flexível as situações em 99

que nos locados se encontrassem, estabelecimentos ou entidades, com atividade declarada, pela 100

Autarquia, de interesse municipal.101

102
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No entanto, e sem prejuízo do exposto a ANMP não pode estar de acordo com a intervenção da Direção –103

Geral do Património Cultural no âmbito do exercício do poder regulamentar que, por força da Constituição, 104

cabe aos Municípios, manifestando o seu total desacordo relativamente à necessidade de emissão, nestas 105

condições, de pareceres por parte daquela entidade, devendo a sua previsão ser eliminada da proposta de 106

articulado.107

108

109

IV. Em face do exposto, a ANMP reforça a importância do conteúdo da presente iniciativa legislativa, 110

emitindo, desde que corrigidos os pontos críticos apontados acima e revisto o articulado em conformidade, 111

parecer favorável à presente iniciativa legislativa. 112

113

ANMP, 14 de Junho de 2016114
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 

«PROJETO DE LEI Nº 155/XIII-PS - REGIME DE CLASSIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE LOJAS 

E ENTIDADES COM INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL» 

APRECIAÇÃO E PARECER 

 

O Projeto de Lei em apreciação tange áreas do Direito – Civil e Constitucional - que não 

nos deixam indiferentes, atenta a análise que nos foi solicitada. 

Por isso, desde já, invocamos a figura da propriedade privada e o seu correspetivo 

direito – o direito de propriedade – que a ordem jurídica portuguesa cristalizou 

constitucionalmente como direito fundamental e plasmou no Código Civil, garantindo 

a sua proteção e a segurança jurídica dos bens (móveis ou imóveis), assegurando a sua 

manutenção na esfera jurídica do legítimo proprietário. 

Neste sentido, goza de relevância jurídica evidente, como direito real por excelência 

que é, reconhecido pela ordem jurídica nacional e internacional. 

Assim caraterizado, o direito de propriedade encerra em si um conjunto de amplos 

poderes que se manifestam na legitimidade de adquirir ou alienar; de usufruir e usar; 

de dispor ou destruir; de transmitir a terceiros por atos inter vivos ou mortis causa. 

Apesar deste amplo arco de poderes e disponibilidades, este “direito fundamental” 

não é, porém, um “direito absoluto”. 

Nem um direito perpétuo, sem prazo. 

O gozo e fruição dos bens que coisificam a propriedade são, apenas, tendencialmente 

plenos. 

A lei que reconhece e protege a propriedade, não a garante em termos absolutos. 

É a vida em sociedade que o impede.  
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O entendimento de que a propriedade deve atender uma função social é indiscutível. 

São razões juridicamente relevantes que o determinam (ambientais, urbanísticas, de 

segurança e comodidade rodoviária, etc.). 

Por isso, acompanhando a evolução dos conceitos que ditam novos paradigmas, 

afirmamos, sem hesitar, que o direito de propriedade já não tem o caráter absoluto 

com que, historicamente, era caraterizado mas é passível de limitações impostas pela 

vida em comum que o relativizam. 

É, por um lado, o primado do interesse coletivo ou público sobre o individual. 

Por outro, é a função social da propriedade a sobrepor-se, considerando que, perante 

ambos, deve facilitar-se a necessidade social de coexistência pacífica. 

As restrições, em virtude de interesse social, pressupõem a ideia de subordinação do 

direito de propriedade privada aos interesses públicos e às conveniências sociais, 

sendo imprescindíveis ao bem-estar coletivo e à própria segurança da ordem 

económica e jurídica. 

Todavia: 

A Proposta de Lei aprecianda parece, numa análise preliminar, opor-se erga omnes, 

colocando restrições ao direito de propriedade privada em nome de outros 

interesses que não nos parecem suficientemente justificados. 

Pretendendo introduzir alterações ao Novo Regime da Arrendamento Urbano (NRAU – 

Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro) e ao Regime Jurídico das obras em Prédios 

Arrendados (DL nº 157/2006, de 8 de agosto), sucessivamente alterados, o Projeto de 

Lei visa a proteção do comércio local tradicional e as instituições sem fins lucrativos 

que prosseguem objetivos de cariz cultural e interesse patrimonial e histórico. 

Ora,  
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Por não conter medidas absolutamente pacíficas, quer quanto à forma, quer quanto 

ao conteúdo, o Projeto de Lei tem merecido manifestações de reprovação e crítica que 

são do conhecimento público. 

Assim: 

- «A redação do diploma podia ter sido mais feliz. Assim como está, não tem 

condições para ser aprovado», admitiu Helena Roseta, Presidente da Assembleia 

Municipal de Lisboa. 

Por outro lado, 

O representante dos proprietários das lojas visadas expressou que «o projeto de lei é 

muito vago», e que «na proposta não existe qualquer regime de classificação e 

proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural». 

Anotámos que, de facto, o Projeto em apreço não contempla a definição de conceitos 

estruturantes para a boa interpretação e aplicação da Lei, tais como: 

Ø O conceito de loja, estabelecimento ou entidade com interesse histórico e 

cultural; 

Ø O ramo de comércio ou o tipo de atividade cujo interesse deva ser preservado; 

Ø O tempo necessário para que uma loja ou entidade adquiram a “patine” 

necessária ao merecimento de classificação; 

Ø Os factos, os acontecimentos, as vivências, relevantes que lhes imprimem 

“historicidade"; 

Deferindo essa prerrogativa, às Câmaras Municipais, sem, ele próprio, definir e 

preencher os critérios prevalecentes – não bastará a sua mera enumeração, presente 

no nº 2 do Artº 3º - o Legislador destitui-se do seu papel principal que consiste em 

legislar substantivamente e não, apenas, dispor adjetivamente. 
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A Assembleia da República é o Órgão de Soberania a quem, especialmente, cabe o 

Poder Legislativo. 

Pois, então, que legisle e não remeta para os Órgãos das Autarquias Locais no Projeto 

visados – Câmaras Municipais e Assembleias Municipais – ad limine, o exercício de um 

poder que a ela (Assembleia da República) compete por excelência. 

Entende a ANAFRE que a matéria em causa se reveste de caráter universal/nacional 

e que não basta ser vertida em Regulamentos Municipais, sob pena de se ver 

alienada a observância de princípios como o da universalidade, da igualdade, da 

transparência e da imparcialidade. 

Por outro lado, 

Reconhecendo-se, embora, que o comércio tradicional pode animar os espaços 

urbanos e projetar no tempo atividades em falência, importa ser clarividente e 

reconhecer que a história de hoje não acontece da frente para trás mas de agora para 

a frente; que jamais se escreverá a tinta permanente, em papel de 25 linhas. 

É preciso recriar, reinventar, reciclar ideias, ser prospetivo e comutar em vida nova, em 

respostas a novos gostos, o passado que cimentou os alicerces que nos sustentam. 

Mas não queiramos armazenar «azeite novo em odres velhos». Em breve estará 

rançoso e será rejeitado. 

Com isto se afirma que a presente iniciativa legislativa pode transportar em si a ideia 

saudosista de agarrar o passado que tem interesse histórico, projetando-o num futuro 

sem interesse e sem história. 

A classificação das lojas e entidades históricas obriga, necessariamente, a introduzir 

alterações nos Regimes Jurídicos acima referenciados, atentando contra a certeza do 

direito, criando instabilidade no Regime do Arrendamento Urbano e inviabilizando a 

reconstrução de imóveis degradados pelo tempo que provocou o seu envelhecimento.
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Tudo em nome da preservação de uma loja comercial ou de um espaço associativo 

cujo acervo histórico ou patrimonial não os salvaguardarão da ruína eminente. 

São as pessoas quem, pelo trabalho, faz progredir a economia. 

A riqueza é criada pela sua ação, cada uma procurando otimizar o seu talento e os seus 

recursos. 

Ao Estado que visa o progresso do país, compete criar um ambiente propício e 

favorável – por que não? - à iniciativa individual, prevenindo riscos e propiciando o 

sucesso de cada iniciativa. 

A ANAFRE entende que o presente Projeto de Lei, nos termos em que está delineado, 

é portador de riscos e pode ser fonte de conflito de interesses entre cidadãos que, de 

igual modo, devem gozar de proteção jurídica. 

Todavia, 

Prosseguindo o processo legislativo nos termos iniciados, não pode o Legislador 

esquecer o valor da proximidade e o conhecimento vivencial das Freguesias. 

Assim, 

Deve ordenar explicitamente, em disposição normativa própria, a audição prévia e 

recolha de Parecer, mesmo que não vinculativo, dos Órgãos da Freguesia em cuja 

circunscrição se localize a loja ou entidade a classificar. 

Lisboa, 05 de julho de 2016 
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CÂMARA  MUNICIPAL

Deliberações  (Reunião  Pública  de  Câmara  realizada  em  24  de  
fevereiro  de  2016):

- Voto  de  Congratulação  n.º  4/2016  (Subscrito  pela  
Vereadora  Paula  Marques  e  pelos  Vereadores  João  Afonso  
e  João  Paulo  Saraiva) - Congratulou  o  Governo  Português  
pela  aprovação  em  Conselho  de  Ministros  da  alteração  da  
denominação  Aeroporto  de  Lisboa  para  Aeroporto  Humberto  
Delgado,  nos  termos  do  Voto  de  Congratulação  [pág.  228  (86)]

- Moção  n.º  4/2016  (Subscrita  pela  Câmara) - Pela  preservação  
do  Comércio  Local  e  Tradicional  da  Cidade  de  Lisboa  (Alteração  
do  Novo  Regime  do  Arrendamento  Urbano  e  legislação  
complementar),  nos  termos  da  Moção  [pág.  228  (86)]

- Moção  n.º  5/2016  (Subscrita  pelo  Vereador  João  Gonçalves  
Pereira) - Aprovou  os  considerandos  sobre  a  reabilitação  do  
Bairro  da  Cruz  Vermelha,  nos  termos  da  Moção  [pág.  228  (87)]

- Voto  de  Pesar  n.º  5/2016  (Subscrito  pela  Câmara) - Aprovou  
o  Voto  de  Pesar  pelo  falecimento  do  Arquiteto  Diogo  Seixas  
Lopes,  nos  termos  do  Voto  de  Pesar  [pág.  228  (88)]

- Proposta  n.º  66/2016  (Subscrita  pelos  Vereadores  Duarte  
Cordeiro,  Catarina  Vaz  Pinto  e  Manuel  Salgado) - Aprovou  
os  critérios  de  atribuição  da  distinção  «Lojas  com  História»  e  
as  normas  de  concretização  do  Programa  «Lojas  com  História»,  
nos  termos  da  proposta  [pág.  228  (88)]
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- Proposta  n.º  67/2016  (Subscrita  pelo  Vereador  Jorge  
Máximo) - Aprovou  a  proposta  de  candidatura  de  Lisboa  
a  Capital  Europeia  do  Desporto  no  ano  de  2021,  nos  termos  
da  proposta  [pág.  228  (96)]

- Proposta  n.º  68/2016  (Subscrita  pelo  Vereador  Duarte  
Cordeiro) - Aprovou  e  submeteu  à  Assembleia  Municipal  
o  Plano  Municipal  de  Gestão  de  Resíduos  do  Município  de  Lisboa  
(2015-2020),  nos  termos  da  proposta  [pág.  228  (151)]

- Proposta  n.º  69/2016  (Subscrita  pelo  Vereador  Manuel  
Salgado) - Aprovou  a  ratificação  das  alterações  introduzidas  
pela  Assembleia  Municipal  de  Lisboa  na  Proposta  n.º  154/2015,  
alterada  pelas  Propostas  n.os  259/2015  e  389/2015,  relativa  
à  aprovação  da  versão  final  do  Plano  de  Pormenor  de  Reabilitação  
Urbana  da  Madragoa,  nos  termos  da  proposta  [pág.  228  (96)]

- Proposta  n.º  70/2016  (Subscrita  pelos  Vereadores  Manuel  
Salgado  e  João  Paulo  Saraiva) - Aprovou  e  submeteu  
à  Assembleia  Municipal  a  designação  do  Fiscal  Único  da  Lisboa  
Ocidental,  SRU  -  Sociedade  de  Reabilitação  Urbana,  E.M.,  S.A.,  
nos  termos  da  proposta  [pág.  228  (151)]

- Proposta  n.º  71/2016  (Subscrita  pelo  Vereador  José  Sá  
Fernandes) - Aprovou  a  classificação  de  «Património  Vegetal  
Municipal»  de  um  exemplar  arbóreo,  nos  termos  da  proposta  
[pág.  228  (136)]

- Proposta  n.º  72/2016  (Subscrita  pela  Vereadora  Catarina  
Vaz  Pinto) - Aprovou  a  atribuição  de  um  apoio  para  as  Associações  
e  Coletividades  organizadoras  das  Marchas  Populares,  nos  
termos  da  proposta  [pág.  228  (136)]

- Moção  n.º  4/2016  (Subscrita  pela  Câmara) -ra)ra) - Pela  preservação ra)
do  Comércio  Local  e  Tradicional  da  Cidade  de  Lisboa  (Alteração 
do  Novo  Regime  do  Arrendamento  Urbano  e  legislação 
complementar),  nos  termos  da  Moção  [pág.  228  (86)]

- Proposta  n.º  66/2016  (Subscrita  pelos  Vereadores  Duarte 
Cordeiro,  Catarina  Vaz  Pinto  e  Manuel  Salgado) o) - Aprovou o)
os  critérios  de  atribuição  da  distinção  «Lojas  com  História»  e 
as  normas  de  concretização  do  Programa  
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FEVEREIRO  201625

CÂMARA  MUNICIPAL

Deliberações

Reunião  Pública  de  Câmara  realizada  em  24  de  fevereiro  
de  2016

A  Câmara  Municipal  de  Lisboa,  reunida  no  dia  24  de  
fevereiro  de  2016,  deliberou  aprovar  o  seguinte  Voto  
de  Congratulação,  Voto  de  Pesar  e  as  seguintes  Moções  
e  Propostas,  que  lhe  foram  presentes  e  que  tomaram  
a  forma  de  Deliberações,  como  se  seguem:

- Voto  de  Congratulação  n.º  4/CM/2016 - Subscrito  pela  
Vereadora  Paula  Marques  e  pelos  Vereadores  João  Afonso  
e  João  Paulo  Saraiva:

Voto  de  congratulação  pela  aprovação  em  Conselho  de  Ministros  da  alteração  
da  denominação  Aeroporto  de  Lisboa  para  Aeroporto  Humberto  Delgado

Considerando  que:

Em  11  de  fevereiro  de  2015,  por  ocasião  do  50.º  aniversário  
do  assassinato  de  Humberto  Delgado,  o  Executivo  Municipal  
aprovou,  por  unanimidade,  uma  Moção  a  saudar  a  memória  
da  figura  ímpar  do  General  Humberto  Delgado  e  a  propor  
ao  Governo  Português  a  atribuição  do  nome  de  Humberto  
Delgado  ao  Aeroporto  da  Portela,  também  conhecido  por  
Aeroporto  de  Lisboa.

O  documento  lembra  o  percurso  de  Humberto  Delgado  
na  aeronáutica  militar  e  o  seu  contributo  crucial  para  
a  moderna  aviação  comercial,  sedo  responsável  pelo  
estabelecimento  das  bases  para  a  aviação  moderna  
em  Portugal,  e  «por  isso  justamente  apelidado  de  pai  
da  aviação  comercial  portuguesa»,  bem  como  a  sua  faceta  
de  luta  política  pelo  combate  determinado  e  corajoso  
contra  a  ditadura.

No  passado  dia  11  de  fevereiro  o  Conselho  de  Ministros  
aprovou  denominar  o  Aeroporto  de  Lisboa  de  Aeroporto  
Humberto  Delgado,  com  efeitos  a  15  de  maio,  data  em  
que  comemoram  110  anos  sobre  o  nascimento  do  General  
Humberto  Delgado,  no  concelho  de  Torres  Novas.

CÂMARA MUNICIPAL

- Proposta  n.º  73/2016  (Subscrita  pela  Vereadora  Catarina  Vaz  Pinto) - Aprovou  a  transferência  de  verba  para  a  Comuna - Teatro  
de  Pesquisa,  CRL,  no  âmbito  de  um  apoio  financeiro  a  realizar  no  ano  2016,  nos  termos  da  proposta  [pág.  228  (141)]

- Proposta  n.º  74/2016  (Subscrita  pelo  Vereador  Jorge  Máximo) - Aprovou  a  atribuição  de  apoio  financeiro  e  não  financeiro,  
no  âmbito  do  RAAML,  à  Federação  Portuguesa  de  Rugby  com  vista  à  realização,  no  ano  de  2016,  do  Campeonato  da  Europa  Sub-18  
(«U18  European  Championship»/«U18  European  Trophy»)  e  do  «Portugal  Rugby  Youth  Festival  2016»,  bem  como  aprovou  a  respetiva  Minuta  
de  Contrato-programa  de  Desenvolvimento  Desportivo,  nos  termos  da  proposta  [pág.  228  (141)]

- Proposta  n.º  76/2016  (Subscrita  pelo  Vereador  João  Afonso) - Aprovou  revogar  a  Deliberação  n.º  37/2016,  que  aprovou  as  Regras  do  
Procedimento  Concursal  e  do  Aviso  de  Abertura  para  atribuição  de  apoio  financeiro  municipal,  nos  termos  da  proposta  [pág.  228  (151)]

RESOLUÇÕES  DOS  ÓRGÃOS  DO  MUNICÍPIO

Pelo  exposto,  propõe-se  que  a  Câmara  Municipal  de  Lisboa  
aprove,  na  sua  sessão  pública  de  24  de  fevereiro  de  2016,  
o  seguinte  Voto  de  Congratulação:

- Congratular  o  Governo  Português  por,  em  associação  
à  proposta  da  Câmara  Municipal  de  Lisboa,  decidir  celebrar  
uma  figura  notável  da  história  da  aviação  e  da  democracia  
portuguesas,  numa  justa  e  merecida  homenagem  
ao  General  Humberto  Delgado.

(Aprovado  por  unanimidade.)

-  Moção  n.º  4/CM/2016  -  Subscrita  pela  Câmara:

Pela  preservação  do  Comércio  Local  e  Tradicional  da  Cidade  de  Lisboa

(Alteração  do  Novo  Regime  do  Arrendamento  Urbano  e  legislação  complementar)

O  Município  de  Lisboa  está a  desenvolver  o  denominado  
Programa  «Lojas  com  História»,  aprovado  pela  Deliberação  
n.º  99/CM/2015,  de  25  de  fevereiro  de  2015,  com  
o  propósito  de  preservar  e  promover  o  comércio  local  
e  tradicional  da  cidade  de  Lisboa,  posicionando-o  enquanto  
marca  diferenciadora  da  capital  portuguesa.

O  citado  programa  tem  como  objetivo  a  caraterização,  
mapeamento  e  definição  de  critérios  para  uma  classificação  
de  «Lojas  com  História»  da  cidade  de  Lisboa,  bem  como  
a  criação  de  uma  marca  ativa  e  identitária  de  comércio  
da  cidade.

O  Programa  «Lojas  com  História»  pretende,  assim,  despoletar  
uma  reflexão  sobre  a  atividade  económica  e  o  comércio  
local,  bem  como  sobre  o  património  e  o  imaginário  associado  
às  lojas  tradicionais  de  Lisboa,  com  o  objetivo  de  proteger  
a  sua  integridade  e  autenticidade,  através  de  medidas  
que  potenciem  o  seu  crescimento  e  que  sejam  geradoras  
de  novos  modelos  de  negócio  e  de  emprego,  garantindo  
o  continuar  renovado  de  um  sector  com  enorme  valor.

É  imperioso  que  o  comércio  mantenha  um  lugar  de  
destaque  na  vida  económica,  social  e  cultural  da  cidade,  
como  sempre  foi  seu.  
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Pretende-se  com  o  referido  programa  proteger  e  salvaguardar  
as  lojas  ainda  existentes  com  características  únicas  
e  diferenciadoras  da  atividade  económica  e  cuja  história  
se  confunde  com  a  própria  história  da  cidade.  

O  Novo  Regime  do  Arrendamento  Urbano  (NRAU),  aprovado  
pela  Lei  n.º  6/2006,  de  27  de  fevereiro,  na  sua  redação  
inicial,  bem  como  as  alterações  subsequentes  introduzidas  
no  que  se  refere  aos  contratos  de  arrendamento  para  fim  
não  habitacional,  não  contempla  qualquer  norma  que  vise  
especificamente  a  proteção  do  comércio  local  e  tradicional.

Do  mesmo  modo,  a  legislação  complementar  ao  NRAU  
aprovada,  nomeadamente  o  Regime  Jurídico  das  Obras  
em  Prédios  Arrendados,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  
n.º  157/2006,  de  8  de  agosto,  bem  como  as  alterações  
subsequentes  introduzidas,  não  se  mostra  capaz  de  assegurar  
a  manutenção  do  comércio  local  e  tradicional  nos  espaços  
objeto  de  demolição,  remodelação  ou  restauro.

As  normas  em  vigor  não  protegem  as  lojas  mais  antigas,  
muitas  delas  lojas  com  história,  pelo  que  se  tem  verificado  
o  encerramento  de  vários  estabelecimentos - uma  perda  
para  a  cidade  de  Lisboa  em  termos  históricos,  económicos  
e  culturais,  dissipando-se,  assim,  uma  parte  da  identidade  
de  Lisboa  e  do  próprio  País.

Pelas  razões  acima  expostas,  propomos  que  a  Câmara  
Municipal  de  Lisboa  delibere:

a)  Proceder  ao  envio  da  presente  Moção  à  Assembleia  
da  República;

b)  Submeter  à  apreciação  da  Assembleia  da  República  
as  seguintes  alterações  legislativas:

- No  n.º  4  do  artigo  51.º  da  Lei  n.º  6/2006,  de  27  de  
fevereiro  (NRAU),  com  a  redação  da  Lei  n.º  79/2014,  
de  19/12,  introduzir  uma  alínea  d)  que  contemple,  
para  os  efeitos  ali  previstos,  os  locados  que  venham  
a  ser  classificados  pelos  Municípios,  com  especial  
interesse,  em  função  de  critérios  relacionados  com  
atividade,  património  material  e  património  cultural  
e  histórico,  definidos  por  regulamento  próprio  ou  
validados  pelo  Ministério  da  Cultura;

- No  n.º  1  do  artigo  54.º  da  Lei  n.º  6/2006,  de  27  de  
fevereiro  (NRAU),  com  a  redação  da  Lei  n.º  79/2014,  
de  19/12,  sempre  que  o  arrendatário  invocar,  nos  
termos  previstos,  ser  detentor  de  classificação  atribuída  
por  Município,  com  especial  interesse,  em  função  de  
critérios  relacionados  com  atividade,  património  material  
e  património  cultural  e  histórico,  definidos  por  regulamento  
próprio  ou  validados  pelo  Ministério  da  Cultura,  
estabelecer  em  10  anos  o  prazo  de  submissão  
dos  contratos  ao  NRAU,  na  falta  de  acordo  entre  
as  Partes;

- Nos  artigos  6.º  e  7.º  do  Decreto-Lei  n.º  157/2006,  
de  8  de  agosto  (Regime  Jurídico  das  Obras  em  
Prédios  Arrendados),  com  a  redação  da  Retificação  
n.º  59-B/2012,  de  12/10,  prever  um  mecanismo  

de  manutenção  dos  contratos  de  arrendamento,  
referentes  aos  locados  que  venham  a  ser  classificados  
pelos  Municípios,  com  especial  interesse,  em  função  
de  critérios  relacionados  com  atividade,  património  
material  e  património  cultural  e  histórico,  definidos  
por  regulamento  próprio  ou  validados  pelo  Minis-
tério  da  Cultura,  no  imóvel  objeto  de  demolição,  
remodelação  ou  restauro.

(Aprovada  por  unanimidade.)

- Moção  n.º  5/CM/2016 - Subscrita  pelo  Vereador  João  
Gonçalves  Pereira:

Da  reabilitação  do  Bairro  da  Cruz  Vermelha  

Considerando  que:

O  Bairro  da  Cruz  Vermelha  foi  construído  na  década  
de  70,  para  o  realojamento  de  muitas  famílias;

Desde  2003  que  a  gestão  deste  Bairro  está  entregue  
à  GEBALIS - Gestão  do  Arrendamento  Social  em  Bairros  
Municipais  de  Lisboa,  empresa  municipal  que  pretende  
promover  a  qualidade  de  vida,  a  integração  social  
e  a  autonomia  das  populações  residentes,  tornando  
os  bairros  geridos,  nas  vertentes  social,  patrimonial  
e  financeira,  em  unidades  sustentáveis  e  com  forte  
sentimento  de  pertença;

Para  além  da  falta  de  segurança  referida  pela  maioria  dos  
seus  habitantes  relacionada  com  o  narcotráfico,  o  Bairro  
da  Cruz  Vermelha  apresenta  ainda,  ao  nível  das  habitações,  
iguais  problemas  de  segurança,  a  que  acrescem  os  óbvios  
perigos  para  a  saúde  pública  e  o  isolamento  a  que  
o  Bairro  está  votado;

Este  bairro,  como  se  comprova  com  o  Levantamento  
Fotográfico  em  anexo,  encontra-se  em  lamentável  estado  
de  abandono  com  evidente  penúria  de  condições  
de  habitabilidade  para  diversas  famílias;

O  objetivo  da  contratação  da  Câmara  Municipal  de  Lisboa  
com  a  SGAL  em  1984,  foi  entre  outros  o  da  recuperação  
das  áreas  degradadas  do  Alto  do  Lumiar  e  a  promoção  
do  realojamento  da  população  a  viver  em  condições  
degradadas;

Face  às  condições  de  vida  documentadas,  torna-se  evidente  
que  tal  propósito  não  foi  plenamente  alcançado,  sendo  
que  os  prazos  estabelecidos  para  a  execução  do  PUAL  que  
apontavam  o  ano  de  2010  para  a  sua  conclusão,  foram  
largamente  ultrapassados,  tendo  existido  a  necessidade  
de  rever,  por  diversas  vezes,  o  contrato  inominado  celebrado  
inicialmente;

Na  orla  poente  da  chamada  Alta  de  Lisboa,  em  frente  
ao  Bairro  da  Cruz  Vermelha,  se  encontra  por  concluir  
e  abandonado  o  Plano  de  Pormenor  da  Malha  14,  inserido  
no  Plano  de  Urbanização  do  Alto  do  Lumiar;
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Considerando  também  as  palavras  de  boas  intenções  
proferidas  por  parte  do  Sr.  Presidente  da  Câmara,  de  que  
se  destaca  a  seguinte  citação:

«A  moderna  habitação  municipal  seja  um  exemplo  
de  que  a  habitação  municipal  não  é  menos,  é  mais  
um  exemplo  do  que  é  a  moderna  construção  na  cidade  
de  Lisboa» - Presidente  Fernando  Medina,  in  reunião  
da  AML  de  2016/02/23;

Considerando  ainda  que  os  munícipes  do  Bairro  
da  Cruz  Vermelha  não  podem  ser  isolados  da  Cidade,  pela  
construção  de  condomínios  em  seu  redor  sem  que  nada  
se  faça  para  a  sua  plena  integração;  

A  Câmara  Municipal  de  Lisboa,  ao  abrigo  do  disposto  
no  n.º  2  do  artigo  7.º  do  seu  Regimento  e  pela  presente  
Moção  considera  que:

1 - Devem  os  Serviços  Municipais  com  competência  nas  
diferentes  áreas,  proceder  a  uma  avaliação  das  condições  
de  segurança  e  de  habitabilidade  do  Bairro  da  Cruz  
Vermelha,  apresentando  à  Câmara  o  respetivo  relatório  
no  prazo  máximo  de  60  dias;

2 - Devem  os  Serviços  Municipais  competentes  proceder  ao  
estudo  e  avaliação  das  soluções  de  reabilitação  profunda  
e  efetiva  do  Bairro  da  Cruz  Vermelha  no  prazo  de  três  
meses,  promovendo  a  integração  social  de  quem  lá  vive.

(Aprovada  por  unanimidade.)

- Voto  de  Pesar  n.º  5/CM/2016 - Subscrito  pela  Câmara:

Pelo  falecimento  do  Arquiteto  Diogo  Seixas  Lopes

Nascido  em  1972,  faleceu,  no  passado  dia  17  de  fevereiro,  
o  Arquiteto  Diogo  Seixas  Lopes,  tendo-se  fechado  prema-
turamente  um  ciclo  de  vida  que  foi  repleto  de  atividade  
singular  e  pujante  nas  mais  diversas  áreas  da  arquitetura,  
desde  a  conceção  de  projetos,  passando  pelo  ensino,  até  
à  produção  teórica  e  expositiva.

Licenciado  em  Arquitetura  pela  Faculdade  de  Arquitetura  
da  Universidade  Técnica  de  Lisboa  e  Doutor  pelo  Insti-
tuto  Federal  Suíço  de  Tecnologia  de  Zurique,  com  uma  
dissertação  de  doutoramento  sobre  Melancolia  na  Arquitetura,  
sob  o  título  Melancholy  and  Architecture.  On  Aldo  Rossi,  
aclamado  pela  crítica  de  arquitetura  como  um  dos  livros  
do  ano  na  área.

Desenvolve  também  a  atividade  como  professor  convidado  
na  Universidade  de  Coimbra,  na  Universidade  de  Carleton  
(Ottawa),  na  Escola  Politécnica  Federal  Lausanne  
e  Universidade  Autónoma  de  Lisboa.

Foi  um  dos  diretores  da  revista  Prototypo  e  vice-diretor  
do  «Jornal  Arquitetos».  É  autor  de  artigos  sobre  arquitetura  
para  diversas  publicações  periódicas  e  livros.  

Em  2006  funda  o  ateliê  Barbas  Lopes,  Arquitetos,  em  
parceria  com  Patrícia  Barbas.  Dentre  os  vários  projetos  
destacam-se  edifícios  públicos  e  privados,  remodelações,  

conceção  de  exposições,  bem  como  colaborações  com  
outros  arquitetos  como  Peter  Märkli,  ou  Gonçalo  Byrne,  
com  quem  concluiu  a  Requalificação  do  Teatro  Thalia,  em  
Lisboa,  nomeada  para  diversos  prémios  internacionais,  tal  
como  o  Prémio  FAD  de  Arquitetura  e  Interiores  e  Prémio  
Europeu  Mies  Van  der  Rohe  2013.  Mais  recentemente,  
através  deste  ateliê,  vence  um  concurso  de  ideias  para  
um  edifício  de  escritórios,  na  Avenida  Fontes  Pereira  
de  Melo,  e  era  um  dos  projetistas  convidados  a  desenvolver  
o  programa  Uma  Praça  em  Cada  Bairro.

Era  atualmente,  com  André  Tavares,  um  dos  responsáveis  
pela  curadoria  da  4.ª  edição  da  Trienal  de  Arquitetura  
de  Lisboa,  a  realizar  ainda  este  ano,  sob  o  título  
«A  Forma  da  Forma»;  e  também  consultor  da  «Garagem  
Sul»,  galeria  dedicada  à  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Centro  
Cultural  de  Belém.

O  seu  entendimento  abrangente  e  transversal  da  arquitetura,  
o  pensamento  e  reflexão  que  deixou  expressos  nos  escritos  
teóricos  que  produziu  a  respeito  da  disciplina,  o  envolvimento  
que  dedicou  a  cada  projeto  por  si  abraçado,  fazem  prova  
do  seu  importante  contributo  para  a  cultura  arquitetónica  
nacional.  Diogo  Seixas  Lopes  foi  um  arquiteto  com  
invulgares  capacidades  de  compreensão,  relacionamento  
e  crítica  independente.  

Por  tudo  isto,  prestamos  a  nossa  sentida  homenagem  
ao  Arquiteto  Diogo  Seixas  Lopes,  propondo  que  o  Município  
de  Lisboa  delibere:  

1 - Aprovar  o  presente  «Voto  de  Pesar»  pelo  falecimento;  
2 - Manifestar  à  sua  família  as  mais  sentidas  condolências,  
transmitindo  o  teor  deste  «Voto  de  Pesar».

(Aprovado  por  unanimidade.)

- Deliberação  n.º  66/CM/2016  (Proposta  n.º  66/2016) - 
Subscrita  pelos  Vereadores  Duarte  Cordeiro,  Catarina  Vaz  
Pinto  e  Manuel  Salgado:

Aprovar  os  critérios  de  atribuição  da  distinção  «Lojas  com  História»  
e  as  normas  de  concretização  do  Programa  «Lojas  com  História»

Pelouros:  Economia  e  Inovação,  Urbanismo  e  Cultura.
Serviços:  Direção  Municipal  de  Economia  e  Inovação,  Direção  
Municipal  de  Urbanismo  e  Direção  Municipal  de  Cultura.

Considerando  que:

O  Programa  «Lojas  com  História»  e  a  constituição  
do  respetivo  Grupo  de  Trabalho,  foram  aprovados,  por  
unanimidade,  em  reunião  pública  da  Câmara  Municipal,  
no  dia  25  de  fevereiro  (Proposta  n.º  99/2015).

Conforme  mencionado  na  proposta  «O  comércio  pode,  
e  deve,  ser  um  dos  elementos  distintivos  e  diferenciadores  
entre  cidades.  O  comércio  teve,  sempre,  ao  longo  da  História,  
um  papel  muito  relevante  na  cidade  de  Lisboa.  E  o  comércio  
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continua  a  ter  um  lugar  muito  relevante  na  vida  económica,  
social  e  cultural  da  cidade.  Posicionar  o  comércio  como  
marca  diferenciadora  de  cidade  e,  simultaneamente,  
atividade  económica  geradora  de  emprego,  exige  a  articulação  
de  diferentes  e  complementares  medidas,  no  âmbito  
de  uma  estratégia  que  ligue  três  áreas  de  atividade  municipal:  
planeamento  urbano  e  elementos  arquitetónicos,  património  
cultural  e  atividades  económicas».

Se  procedeu  à  constituição  de  um  Grupo  de  Trabalho  
multidisciplinar,  composto  por  elementos  dos  Serviços  
Municipais  envolvidos  em  razão  da  matéria - economia,  
cultura  e  urbanismo - e  elementos  externos  da  equipa  da  
Faculdade  de  Belas-Artes  da  Universidade  de  Lisboa,  com  
os  objetivos  centrais  de:

a)  Caracterização,  mapeamento  e  definição  de  critérios  
para  uma  distinção  de  «Lojas  com  História»  da  cidade  
de  Lisboa,  de  acordo  com  elementos  urbanísticos,  
culturais  e  económicos,  incluindo  as  oficinas  (dentro  
e  fora  das  lojas)  existentes  na  cidade  que  trabalhem  artes  
e  ofícios  ligados  ao  comércio  de  manufatura  ou  que,  
não  estando  ligadas  ao  comércio,  tenham  potencial  para  
fazer  parte  deste  projeto  e  desenvolver  a  sua  atividade;

b)  Levantamento  das  «Lojas  com  História»  existentes  
em  Lisboa,  nos  termos  dos  critérios  mencionados  no  
número  anterior;

c)  Desenvolvimento  e  aplicação  de  uma  marca  ativa  
e  identitária  de  comércio  da  cidade  de  Lisboa - «Lojas  
com  História» - a  partir  da  qual  diversos  conteúdos  
serão  produzidos,  nomeadamente  um  guia  de  «Lojas  
com  História»  de  Lisboa,  atividades  conjuntas  das  lojas,  
coleções  de  produtos,  prémios,  bem  como  a  definição  
de  um  conjunto  de  benefícios  associados  à  marca.

Na  sequência  da  Deliberação  acima  referida,  o  Grupo  
de  Trabalho  deu  início  à  tarefa  de  caracterização,  
mapeamento  e  definição  de  critérios  para  uma  distinção  
de  «Lojas  com  História»  da  cidade  de  Lisboa,  de  acordo  
com  elementos  urbanísticos,  culturais  e  económicos.

Em  simultâneo,  foi  criado  um  Conselho  Consultivo  
das  Lojas  com  História,  para  apoio  ao  desenvolvimento  
do  trabalho,  constituído  por  associações  representativas  
e  personalidades  com  forte  ligação  à  cidade,  à  sua  história  
e  ao  seu  comércio,  sendo  que  este  Conselho  Consultivo  foi  
ouvido  sobre  a  proposta  de  definição  de  critérios,  que  foi  
igualmente  submetida  a  discussão  no  âmbito  de  uma  sessão  
pública  com  os  lojistas  da  cidade,  em  outubro  passado.

Compete  à  Câmara  Municipal  de  Lisboa  assegurar  
a  classificação  do  património  cultural  e  urbanístico  
do  Município,  bem  como  promover  e  apoiar  o  desenvolvimento  
de  atividades  e  a  realização  de  eventos  relacionados  com  
a  atividade  económica  de  interesse  municipal.

Assim,  ao  abrigo  do  disposto  nas  alíneas  t)  e  ff)  do  
n.º  1  do  artigo  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,  
temos  a  honra  de  propor  que  a  Câmara  Municipal  delibere:

a)  Aprovar  a  definição  dos  critérios  para  atribuição  
da  distinção  «Lojas  com  História»,  nos  termos  constantes  
do  Anexo  I,  o  qual  faz  parte  integrante  da  presente  
proposta;

b)  Aprovar  as  normas  de  concretização  do  Programa  «Lojas  
com  História»,  nos  termos  do  Anexo  II,  o  qual  faz  parte  
integrante  da  presente  proposta.

(Aprovada  por  unanimidade.)
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ANEXO I 

[Critérios de atribuição da distinção !Lojas Com História"] 

 

Cotação 

Valorizam-se todos os critérios com 1 ponto cada, à exceção do critério 1.1, onde se valoriza 1 ponto por 

cada 25 anos de atividade, até um máximo de três pontos. 

 

Requisitos 

Para ser considerada Loja com História, a loja tem de satisfazer duas regras: 

1 - Cumprir obrigatoriamente um critério em cada núcleo; 

2 - Cumprir mais de 50% dos critérios, no total dos três núcleos. 

(Retalho=11 mínimo e Restauração e Bebidas=10 mínimo) 

 

 

/// CRITÉRIOS 

 

1. ATIVIDADE 

 

1.1. Longevidade reconhecida [aplicável a lojas com mais de 25 anos de actividade] 

Objetivos: Comprovar a longevidade do estabelecimento. 

 

1.2. Significado para a história comercial da cidade 

Objetivos: Premiar a inovação de negócios e produtos, em todas as épocas, e a resiliência de últimos 

representantes de actividades e ofícios. Promover os bons exemplos de gestão duradoura. 

 

1.3. Existência de oficinas e/ou produção própria [não aplicável à restauração] 

Objetivos: Identificar a produção local e promover o saber-fazer associado aos estabelecimentos 

comerciais. 

 

1.4. Produção nacional [não aplicável à restauração] 

Objetivos: Premiar e incentivar a utilização de produtos e matérias-primas nacionais. 
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1.5. Produto identitário e/ou existência de marca(s) própria(s) 

Objetivos: Incentivar o desenvolvimento de produtos próprios, no sentido da criação de identidade própria e 

da valorização pela diferença. Incentivar a criação e registo legal de marcas. 

 

2. PATRIMÓNIO MATERIAL 

 

2.1. Património artístico e/ou projetado 

Objetivos: Promover os bons exemplos da articulação entre o projeto (arquitectónico, interiores e design), o 

modelo de negócio e os serviços prestados, envolvendo diferentes disciplinas, empresas e fornecedores. 

2.1.1. Projeto de espacialidade 

2.1.2. Mobiliário e iluminação 

2.1.3. Suportes de comunicação 

2.1.4. Decoração 

2.1.5. Projeto total 

 

2.2. Espólio/Acervo 

Objetivos: Incentivar e promover a conservação organizada de artefactos e documentos relacionados com o 

estabelecimento e atividade. 

2.2.1. Utensílios e/ou matérias-primas 

2.2.2. Elementos documentais 

2.3. Salvaguarda e divulgação 

Objetivos: Sensibilizar os lojistas para a organização, documentação e conservação adequadas de acervo e 

espólio, assim como a sua utilização na promoção dos estabelecimentos e marcas. 

2.3.1. Salvaguarda 

2.3.2. Divulgação 

 

 

3. PATRIMÓNIO CULTURAL E HISTÓRICO 

 

3.1. Lojas de referência 

Objetivos: Destacar os factores sociais e culturais através dos quais alguns estabelecimentos se tornaram 

referências na memória coletiva dos cidadãos. 

3.1.1. Coesão e proximidade 

3.1.2. Significado para a história, cultura e memória coletiva dos cidadãos 
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3.2. Salvaguarda e divulgação 

Objetivos: Sensibilizar os lojistas para a documentação e registo de todos os conteúdos intangíveis que 

possam contribuir para a valorização do estabelecimento e marca(s), assim como a utilização dos mesmos 

na promoção dos estabelecimentos e marcas. 

3.2.1. Salvaguarda 

3.2.2. Divulgação 
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ANEXO II 

[Normas de concretização do Programa !Lojas com História"] 

 

Constituem objetivos estratégicos para a cidade de Lisboa a promoção da reabilitação e da 

regeneração urbana, bem como a promoção de uma cidade mais inovadora e mais criativa, 

capaz de competir num contexto global e gerar riqueza e emprego para o território municipal. 

O Município de Lisboa tem vindo a promover diversas iniciativas convergentes com estes 

objetivos, como a realização de ações para dinamização do comércio de rua e para a 

dinamização cultural destes espaços, bem como a definição de um conjunto de regras para as 

intervenções urbanísticas que privilegiem a conservação e a valorização do edificado. 

 

I. OBJETO DO PROGRAMA 

O Programa !Lojas Com História" tem por objeto a distinção das lojas que se destacam pelas 

suas características únicas e reconhecido valor para a identidade da cidade de lisboa, isto é, 

lojas que correspondem a espaços comerciais com particularidades arquitectónicas e/ou 

decorativas relevantes, e para as quais se exige a conservação da identidade arquitectónica e 

decorativa nas operações urbanísticas, nomeadamente as que visam a sua modernização ou 

alteração do uso, bem como as lojas que são únicas no quadro das atividades económicas 

(muitas delas pioneiras), e por vezes associadas ao seu uso original e especializadas na venda 

a retalho, restauração e bebidas ou na prestação de um serviço pessoal. Outras ainda, por 

serem as últimas do seu ramo de negócio ou que introduziram novos conceitos na sua 

atividade para responder às necessidades do público e/ou que mantêm ateliers de manufactura 

dos seus produtos. 

Assim, pretende-se incentivar a manutenção e reabilitação destes espaços, bem como a 

conservação das lojas localizadas na cidade de Lisboa que privilegiem a manutenção do 

mesmo uso, ou com uso diferente mas compatível com as características do espaço e da sua 

conceção, e contribuam para a dinamização das atividades económicas e culturais da cidade 

de Lisboa. 

 

II. GRUPO DE TRABALHO 

O Grupo de Trabalho # a funcionar na dependência direta do Vereador com o pelouro da 

economia e inovação e em articulação com os Vereadores com os pelouros da cultura e do 

urbanismo # deve garantir uma estreita articulação entre as áreas da atividade municipal 

(planeamento urbano e elementos arquitetónicos, património cultural e atividades económicas) 

e uma visão de conjunto relativamente às mesmas. 

O objetivo a alcançar com as atividades do Grupo de Trabalho consiste, fundamentalmente, no 

apoio e promoção do comércio tradicional local como marca diferenciadora da cidade, através 

de medidas geradoras de novos modelos de negócio e mais emprego, garantindo a 

continuação renovada de um setor com enorme valor patrimonial, cultural e económico. 
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Competências do Grupo de Trabalho 

O Grupo de Trabalho assume as seguintes competências: 

1. Caracterização, mapeamento e definição de critérios para uma classificação de !Lojas 

Com História" da cidade de Lisboa, de acordo com elementos urbanísticos, culturais e 

económicos, incluindo as oficinas (dentro e fora das lojas) existentes na cidade que 

trabalhem artes e ofícios ligados ao comércio de manufatura ou que, não estando 

ligadas ao comércio, tenham potencial para fazer parte deste projeto e desenvolver a 

sua atividade; 

2. Levantamento e elaboração da proposta de atribuição da distinção a um primeiro grupo 

de !Lojas Com História" existentes na cidade, nos termos dos critérios mencionados no 

número anterior; 

3. Apreciação de todos os processos de atribuição da distinção !Lojas Com História", de 

acordo com a metodologia definida para o efeito, propondo a decisão final aos 

Vereadores com competência nesta matéria; 

4. Abertura de processos de distinção, por iniciativa própria, dos Vereadores com 

competência ou do Conselho Consultivo; 

5. Apresentação de propostas de novas medidas de apoio e incentivo às lojas 

distinguidas; 

6. Emissão de parecer prévio não vinculativo no âmbito de operações urbanísticas que 

tenham impacto direto sobre as lojas distinguidas; 

7. Propor à Direção Municipal de Cultura a abertura de procedimentos de classificação do 

imóvel, mobiliário, outros elementos do espólio e/ou de bens imateriais como de 

Interesse Municipal; 

8. Propor a implementação de novas medidas de divulgação e promoção das lojas 

distinguidas pelo Programa, que possam abranger o comércio tradicional em geral; 

9. Desenvolvimento e aplicação de uma marca ativa e identitária de comércio da cidade 

de Lisboa # !Lojas com História" # a partir da qual diversos conteúdos serão 

produzidos; 

10. Promover uma rede de parcerias que visem apoiar a continuidade das atividades 

comerciais, do património e das artes e ofícios correlacionados, propondo a celebração 

de protocolos de colaboração com associações e entidades; 

11. Acompanhar as lojas distinguidas pelo Programa e centralizar o apoio necessário, 

nomeadamente nas áreas de restauro de espaços, mobiliário e património artístico; 

modernização e divulgação; design de comunicação, produto e interiores e 

aconselhamento sobre candidaturas a programas de financiamento; 

12. Gerir a comunicação com as lojas, incluindo o endereço de email 

lojascomhistoria@cm-lisboa.pt e o sítio da Internet. 
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Composição do Grupo de Trabalho 

Em face da transversalidade e complexidade do trabalho a desenvolver e na medida 

considerada necessária para a sua execução e concretização do objeto do Programa, integram 

o Grupo de Trabalho: 

‚ Um coordenador # a designar pelo Vereador com o pelouro da Economia e Inovação; 

‚ Representantes da Direção Municipal de Economia e Inovação e/ou das respetivas 

unidades orgânicas # a designar pelo Vereador com o pelouro da Economia e 

Inovação; 

‚ Representantes da Direção Municipal de Urbanismo e/ou das respetivas unidades 

orgânicas # a designar pelo Vereador com o pelouro do Urbanismo;  

‚ Representantes da Direção Municipal de Cultura e/ou das respetivas unidades 

orgânicas # a designar pela Vereadora com o pelouro da Cultura; 

‚ Outros membros cujo contributo seja considerado necessário, a mobilizar para o efeito.  

Os trabalhos desenvolvidos pelos membros internos do Grupo de Trabalho devem ser 

considerados para efeitos da respetiva avaliação de desempenho, no âmbito das orgânicas 

acima referidas. 

Ao coordenador compete promover a articulação e cooperação de todos os serviços municipais 

envolvidos, bem como de todos os serviços e entidades externas necessárias à implementação 

do programa. 

 

 

III. CONSELHO CONSULTIVO 

 

Competências do Conselho Consultivo  

Compete ao Conselho Consultivo apreciar quaisquer propostas de definição de critérios para a 

atribuição da distinção !Lojas com História", bem como de medidas de incentivo e apoio às 

lojas distinguidas e pronunciar-se sobre quaisquer questões relacionadas com o Programa, 

sempre que para tal sejam solicitados pelos Vereadores com os pelouros da Economia e 

Inovação, Urbanismo e Cultura. 

 

Composição e funcionamento do Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo do Programa !Lojas Com História" é composto por associações 

representativas e personalidades com forte e reconhecida ligação à cidade, à sua história e ao 

seu comércio. 

Os membros do Conselho Consultivo são convidados pelos Vereadores com os pelouros da 

Economia e Inovação, Urbanismo e Cultura. 

Os membros do Conselho Consultivo não são remunerados. 
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Anexo 12 – Resposta ao Requerimento 19-AC/XIII/2 sobre Pessoas Coletivas de 

Utilidade Pública  

link para a página da iniciativa  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePerguntaRequerim

ento.aspx?BID=96648 


