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MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO – ALTERAÇÃO DOS LIMITES
DOS HORÁRIOS DAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS 

Actualmente, a maioria, senão mesmo a globalidade, dos nossos hábitos de consumo vão
sendo fomentados de forma massiva  pela  publicidade cujos  contornos,  induzidos sob
formas  aparentes  de  incremento  económico  e  cultural,  não  se  concretizaram  sem  o
desnivelamento e a discriminação laboral de uma boa parte da população trabalhadora,
bem  como,  também,  não  se  concretizaram  sem  uma  propaganda  de  considerável
descrédito,  descaracterização  e  mesmo  desmembramento  do  comércio  local  e  de
proximidade  no  seu  formato  original,  de  onde  não  se  excluem  de  modo  algum,  por
exemplo,  os  cinemas,  os  teatros  ou  mesmo  aspectos  de  informalidade  nas  relações
culturais  e  comerciais  que  sempre  caracterizaram  a  iniciativa  local  numa  ordem  de
harmonia com as tradições das suas populações. Certo é que regressa, sobretudo nesta
década, uma ideia da necessidade daquilo a que já se chamou a “glocalização”, ou seja,
regressar ao contexto da proximidade, mas desta vez operada por grandes cadeias de
lojas,  instalando estruturas de menor dimensão,  mais próximas do público que visam
atingir, suportadas em grande medida por grandes e poderosas estruturas de comércio
on-line. Mesmo as grandes cadeias de distribuição – que são as visadas nesta proposta -,
suportam-se  hoje  nestes  dois  eixos:  a  distribuição  geográfica  de  mais  pequenas
estruturas  ditas  de  proximidade  e  a  forte  presença  de  mecanismos  de  comércio
electrónico. Não queremos estabelecer aqui uma diferenciação do conceito clássico de
comércio  local  e  a  sua  usual  forma  de  propriedade  com  os  novos  mecanismos  de
proximidade das grandes cadeias de distribuição. Urge pensar a oferta comercial como
um  todo  integrado  nas  várias  dimensões  que  aqui  pretendemos  equacionar.
Nomeadamente a questão que se prende com a igualdade de oportunidades e de direitos
que devem ser transversais a toda a comunidade. Contudo identificamos uma parcela
significativa  de  cidadãos  e  munícipes  do  nosso  concelho  que  são  abrangidos  pela
desregulamentação  dos  horários  das  grande  superfícies  comerciais  e  pelo  exagero
interpretativo por mero oportunismo

economicista  no  que diz  respeito  aos horários  e dias de encerramento  deste tipo  de
estabelecimentos. Ora, é precisamente, a nível da Administração Local que nos compete
a sensibilidade para este tipo de análises e a visão humana aliada à coragem para uma



abordagem comunitária e desenvolvimentista. Há que desmistificar e dizer com toda a
frontalidade  que  a  implementação  da  cultura  económica  das  grandes  superfícies
desumanizou  o  conceito  económico  e  relacional  de  proximidade,  empurrou  a
movimentação  das  pessoas  para  o  automóvel  e,  entre  tantos  outros  elementos  que
poderiam ser elencados, cabe-nos dar primazia aos horários de funcionamento que, por
um lado, do ponto de vista social, têm vindo a ser os grandes motivadores da deterioração
de hábitos saudáveis de vida e de consumo, e, por outro lado, do ponto de vista laboral,
como fonte de discriminação de género. Cerca de 70% dos trabalhadores das grandes
superfícies  comerciais,  incluindo  os  centros  comerciais  propriamente  ditos,  e  os
hipermercados âncora que neles se encontram, são mulheres. Quer a legislação laboral,
quer  as práticas regulares das empresas do sector,  quer,  sobretudo,  um certo  atraso
civilizacional  que  tem  precisamente  como  fonte  também  os  aspectos  juslaborais  e
economicistas de matiz neoliberal, não têm em consideração aquilo que hoje reaparece
na intervenção política como prioridade. A redução da população não está desligada das
más práticas laborais das empresas, pela precarização crescente, ou da desregulação
extrema  dos  horários  de  trabalho.  Mas  também,  e  é  aqui  que  nos  focamos  nesta
proposta, pelo exagero a que a lei se permite no que diz respeito aos horários e dias de
encerramento deste tipo de estabelecimentos. Sem que haja qualquer tipo de serviços de
primeira  necessidade,  a  estes  estabelecimentos,  por  força  de lei  e  por  anuência  dos
municípios, é permitido que encerrem todos os dias às 23 ou 24 horas. É-lhes permitida a
abertura em dias relevantes para a comunidade,  até por  razões às quais não somos
particularmente sensíveis, como comemorações religiosas, mas que constituem um pilar
fundamental da nossa cultura, mas também – e isso sim é o que nos move -, representam
mais tempo de usufruto de uma vida saudável, familiar e social, que vem sendo vedada a
estes  trabalhadores e  sobretudo  a  estas  trabalhadoras.  Referimo-nos,  por  exemplo  à
abertura em dia de Páscoa, à abertura em véspera de S. João até às 24 horas, à abertura
no no dia 1º de Maio. Consideramos que não faz qualquer sentido, tendo em conta até o
contexto europeu e as experiências de outros países, manter horários alargados todos os
dias,  nem permitir  a  abertura  em dias  que  são  relevantes  para  a  nossa  realidade  e
identidade  culturais,  ou  o  encerramento  em  horário  que  não  permita  às  pessoas  o
usufruto  do  divertimento  e  convívio  familiares.  Se  os  estudos  científicos  quanto  à
necessidade de mantermos as actividades humanas coordenadas para períodos diurnos,
excluindo-se  e  criando-se  excepções  para  as  actividades  estritamente  necessárias  a
laborar por turnos, de forma contínua ou muito para além do período situado entre as
20h00  e  as  22h00,  são  sobejamente  conhecidos  no  âmbito  da  saúde,  muito
provavelmente  a  maior  parte  de  nós  desconhece  que  a  população  trabalhadora  nas
grandes superfícies é, como já referimos, maioritariamente feminina e os

dados mais recentes, apontam para uma faixa etária, situada entre os 30 e os 49 anos de
idade, designada por rush hour of life, a qual, em Portugal, é maioritariamente vivida por
mulheres, com filhos pequenos e condições precárias de trabalho. Esta faixa etária não só
reflecte,  a  predominância  feminina  nas  formas  de  precariedade  laboral,  como  se
caracteriza por uma fase de maior gasto de tempo em manutenção de tarefas ligadas à
família  e  à  casa.  A maior  parte  das  mulheres  com formação  académica,  a  título  de



exemplo, adia e protela a constituição de família face aos horários de trabalho a que
muitas vezes estão sujeitas. Os fundamentos são evidentes e são todos, tanto a nível de
uma saúde preventiva que evite gastos desnecessários com tratamentos e medicação,
como  a  nível  de  uma  perspectiva  de  desenvolvimento  humano  e  comunitário,
requalificando a necessidade de se pensar os horários das grandes superfícies de modo a
assegurar melhores condições de vida, de segurança, até porque a deslocação faz-se
necessariamente a horas em que escasseiam os meios de transporte e acompanhando
os níveis de qualidade de vida que se impõem no âmbito da Comunidade Europeia, quer
pelo  encerramento  ao  Domingo,  quer  pela  redução  do  horário  nocturno  actualmente
praticado.

Assim, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, reunida em 7 de Junho de 2018,
delibera recomendar à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ao abrigo do disposto no
artigo 25, nº 2, alíneas a) e k) da lei 75/2013, de 12 de setembro: 

1)  Que altere os limites de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Tipo I
entre as 8 e a 22 horas, no máximo (Artigo 3º, número 1, alínea a) do Regulamento do
Horário de Funcionamento os Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços),
pelas  razões  supra-mencionadas  de  segurança,  igualdade  de  género,  direito  à  vida
familiar e ao são convívio social dos munícipes;

2) Encerramento do comércio do Tipo I, nomeadamente as grande superfícies comerciais
e centros comerciais ao domingo de Páscoa.

3) Encerramento do comércio do Tipo I, nomeadamente as grande superfícies comerciais
e centros comerciais, no máximo às 19 horas no dia 23 de Junho, véspera de S. João,
uma data culturalmente relevante em todo o Grande Porto.

4) Encerramento  do comércio do Tipo I, nomeadamente as grande superfícies comerciais
e centros comerciais, no dia 1º de Maio

Vila Nova de Gaia, 07 de Junho de 2018

Os Deputados eleitos pelo Bloco de Esquerda

Paulo Mouta

André Videira


