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Foi hoje publicada a Portaria n.º 424/2012, de 28 de 
dezembro, que mantém o valor médio de construção 
por metro quadrado para efeitos do artigo 39.º do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), 
em 482,40 Euros. 

Este valor faz parte da fórmula de cálculo do valor 
patrimonial tributário, aplicando-se a todos os prédios 
urbanos cujas declarações Modelo 1 sejam entregues a 
partir de 1 de janeiro de 2013. 

 

 

Decree 424/2012, dated 28 December 2012, 
maintains at EUR 482.40, the average value of 
construction per square meter, for the purposes of 
article 39 of the Property Tax Code ("Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis - CIMI"). 

This value is part of the formula of computation of 
the tax registered value of buildings, and applies to 
all urban property whose standard form "Modelo 1" 
is filed from 1 January 2013 onwards. 
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