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Assunto: IMI - CENTRAIS EÓLICAS OU SOLARES - PROCEDIMENTOS 

 
 

Em complemento à Circular n.º 2/2021, de 03-03-2021, divulgam-se as seguintes instruções: 

 

I.          ENQUADRAMENTO  

1. A Circular n.º 2/2021, de 03-03-2021, veio por um lado revogar a Circular n.º 8/2013, de 4-10-2013, e 

por outro enquadrar e esclarecer algumas matérias relacionadas com a avaliação fiscal e inscrição na 

matriz predial das centrais eólicas/parques eólicos e centrais solares. 

2. As centrais eólicas e as centrais solares são realidades que preenchem os elementos estruturais do 

conceito de prédio, devendo ser qualificadas como prédios urbanos industriais, em função do 

licenciamento das construções ou na falta de licenciamento do seu destino normal.  

3. As centrais eólicas e solares devem, por isso, ser inscritas na matriz predial urbana da freguesia onde 

estejam localizadas. 

4. Se esses prédios urbanos estiverem situados em mais de uma freguesia ou concelho, são inscritos na 

matriz predial da freguesia onde tenham a entrada principal ou, caso não sejam vedados, na freguesia 

onde esteja situado o maior número de construções, conforme determina o artigo 79.º do CIMI.  

 

II.        PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS MATRIZES PREDIAIS – ENQUADRAMENTO GERAL 

1. A inscrição de prédios na matriz e a sua atualização são da iniciativa do sujeito passivo, ou seja, do 

proprietário da central eólica ou solar, que deve apresentar a declaração modelo 1 do IMI no prazo de 60 

dias a contar de qualquer dos factos previstos no art.º 13º do CIMI, observando-se as regras do artigo 10.º 

do mesmo código. 

2. Verificando-se não ter sido efetuado o referido no ponto anterior, os titulares das centrais eólicas e das 

centrais solares devem ser notificados para apresentar a correspondente declaração modelo 1 de IMI, 
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conforme determina o artigo 13.º do CIMI, acompanhada dos elementos previstos no artigo 37.º, n.º 2, do 

mesmo código e dos seguintes elementos complementares: 

 Licença de produção de eletricidade, onde conste a identificação do processo de licenciamento; 

 Informação geográfica sobre a localização da central eólica ou solar; 

 Discriminação de custos dos bens que constituem a central eólica ou solar, nomeadamente no 

que respeita à sapata, à torre, ao edifício de comando ou outros de apoio. 

 

III.       INSCRIÇÃO OFICIOSA DE CENTRAIS EÓLICAS OU DE CENTRAIS SOLARES NAS MATRIZES PREDIAIS 

1. Caso os sujeitos passivos não cumpram a obrigação declarativa, apesar de notificados para o efeito, os 

serviços de finanças devem promover a inscrição oficiosa desses prédios nas matrizes, submetendo uma 

declaração modelo 1 de IMI nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do CIMI, com o motivo de prédio omisso e 

classificando o mesmo como prédio do tipo industrial. 

2. As Direções de Finanças colaboram entre si e com os serviços de finanças competentes na promoção 

oficiosa destas inscrições matriciais, nomeadamente, através da: 

 Identificação do serviço de finanças que deve promover a inscrição oficiosa do prédio na matriz, 

quando o mesmo se localize na área de mais do que um serviço de finanças;  

 Notificação dos sujeitos passivos para a apresentação da declaração modelo 1 do IMI; 

 Cooperação com os municípios para a obtenção dos elementos das operações urbanísticas 

aprovadas relativas às construções constituintes da central eólica ou solar; 

 Realização de diligências para a obtenção dos elementos necessários à avaliação destes prédios. 

3. Face à informação existente, a declaração modelo 1 do IMI deve ser submetida pelo serviço de 

finanças da área da situação do prédio, sendo que nos prédios que integram as áreas de diferentes 

freguesias ou concelhos: 

 Se o prédio estiver vedado, a submissão cabe ao serviço de finanças da área onde se localiza a 

entrada principal; 

 Se o prédio não estiver vedado, a submissão cabe ao serviço de finanças da área onde, 

previsivelmente, está localizado o maior número de construções. 

 Se o número de construções anteriormente referido for idêntico, a submissão é realizada pelo 

serviço de finanças da área onde está localizada a subestação/o posto de transformação e de 

entrada da eletricidade na Rede Nacional de Transporte. 
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4. Independentemente da iniciativa ser do sujeito passivo ou oficiosa, caso se verifique, no decurso 

do procedimento de inscrição oficiosa na matriz ou de avaliação, que o serviço de finanças que o promoveu 

não é territorialmente competente, face às evidências colhidas e ao disposto no artigo 79.º do CIMI, deve 

o procedimento ser extinto nesse serviço de finanças e de imediato iniciado o novo procedimento no 

serviço de finanças competente, através da submissão de outra declaração modelo 1 do IMI, com o motivo 

de prédio omisso e a tipologia “industrial”, aproveitando-se todos os elementos já recolhidos. 

5. Após a validação da declaração modelo 1 de IMI, a ficha de avaliação do prédio será atribuída ao 

perito local do correspondente serviço de finanças, para que seja realizada a avaliação.    

6. O perito local procederá à avaliação das centrais eólicas ou solares por aplicação do método do 

custo adicionado do valor do terreno previsto no artigo 46.º, n.º 2, do CIMI, tal como determinam os n.ºs 3 

e 4 do artigo 38.º do mesmo código, em conformidade com a Circular n.º 2/2021, de 03-03-2021. 

7. O procedimento de segunda avaliação, caso venha a existir, correrá os seus termos no serviço de 

finanças onde decorreu o procedimento de primeira avaliação. 

8. A Direção de Serviços de Avaliações irá emitir instruções mais específicas aos peritos avaliadores, 

relativas aos procedimentos a adotar na avaliação deste tipo de prédios, designadamente no que respeita 

aos critérios, metodologia e fatores de ponderação que devem ser seguidos, bem como à fundamentação 

a observar nas fichas de avaliação e termos das segundas avaliações. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Subdiretora-Geral 

 

 

Lurdes Silva Ferreira 

 

 


		2021-10-26T12:30:22+0100
	Lurdes Ferreira




