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Revisão de Preços em Portugal
Histórico de Legislação

• A lei 1578 de 10 de abril de 1924, a revisão passou a ser 
possível nos contratos desde que o respetivo caderno de 
encargos incluísse uma cláusula nesse sentido.

• Principal alteração legislativa ocorre em 1967 com o 
Decreto-Lei n.º 47945 de 16 de setembro.

• Com o referido Decreto-Lei n.º 47945 nasce o regime 
jurídico da revisão de preços, ficando instituída a 
obrigatoriedade da revisão em obras com mais de 180 
dias.
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Revisão de Preços em Portugal
Histórico de Legislação

• Em 1975, o decreto-lei n.º 273-B/75, de 3 de junho (que 
corrigiu e substituiu o decreto-lei n.º 781/74, de 31 de 
dezembro, por neste terem sido encontrados lapsos e 
dúvidas) revogou o anterior decreto-lei n.º 47945 de 1967 
introduzindo alterações importantes no regime da revisão 
de preços das empreitadas;

• Prevê-se a criação de uma comissão permanente (futura 
CIFE), com representantes dos industriais da construção 
civil e obras públicas
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Revisão de Preços em Portugal
Histórico de Legislação

• Em 1986, com a publicação do decreto-lei n.º 348-A/86, 
de 16 de outubro, o regime de revisão de preços é 
alterado, sofrendo ajustamentos e melhorias resultantes 
da evolução da conjuntura económica e da experiência 
adquirida com a aplicação da legislação anterior.

• Em 1988, pelo decreto-lei n.º 99/88, de 23 de março, foi 
criado o Conselho de Mercados de Obras Públicas e 
Particulares (CMOPP), junto do qual passou a funcionar, 
como comissão especializada a Comissão de Índices de 
Fórmulas e Empreitadas (CIFE). 



Enquadramento Legal 
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• Em 2004, com o Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, 
surge o regime da revisão de preços atualmente em vigor.

• Alarga o âmbito de aplicação às empreitadas de obras 
particulares, com as devidas adaptações.

• Introduz aperfeiçoamentos às soluções trazidas pelos dois 
diplomas anteriores, de 1975 e 1986, aproveitando a 
experiência da sua aplicação para as melhor adequar à 
realidade atual.

Enquadramento Legal
Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro
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No Decreto-Lei n.º 73/2021 de 18 de agosto, foram 
introduzidas alterações ao Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 
janeiro, da qual foi pretendido adequar este regime ao CCP 
com as seguintes alterações:

• Adaptação e compatibilização com as disposições do 
Código dos Contratos Públicos;

Enquadramento Legal
Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto
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• Possibilidade de os concorrentes apresentarem a pedidos 
de correção ou de alteração do regime de revisão de 
preços, no caso da sua eventual omissão no caderno de 
encargos, ou caso entendam que a constante do caderno 
de encargos não se ajusta às especificidades da 
empreitada, sendo o período mais indicado para a sua 
apresentação o primeiro terço do prazo concedido para a 
apresentação de propostas;

Enquadramento Legal
Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto
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• Manutenção da possibilidade da revisão por garantia de 
custos, facto que tem a ver com a evolução tecnológica do 
setor da construção da qual resultam novas soluções 
construtivas e novas categorias profissionais, situação que 
dificulta a utilização das fórmulas tradicionais;

• Substituiu-se a necessidade de homologação da 
atualização dos índices de revisão de preços pelo membro 
do Governo com a tutela das obras públicas, pela sua 
submissão à aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC.

Enquadramento Legal
Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto
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• Foi introduzido o ponto n.º 5 do artigo 1.º:…” O valor 
apurado, em termos de revisão de preços, no final do 
prazo de execução contratualmente estabelecido, 
acrescido das prorrogações legais, não está sujeito ao 
limite imposto pelo preço base, nem aos limites que 
determinaram a escolha do procedimento”…

Enquadramento Legal
Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto
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Quanto ao artigo 15.º sobre o “Processamento” foi reformulado, ganhando

dois novos pontos, 5. e 6. com a mesma redação, respetivamente, dos

anteriores pontos 3. e 4., os quais passaram a ter a seguinte leitura:…”3.

O dono da obra dispõe de 60 dias para se pronunciar sobre os cálculos da 

revisão de preços apresentados pelo empreiteiro, nos termos do disposto

no número anterior, podendo, em caso de não aceitação dos mesmos,

apresentar uma contraproposta, aplicando-se com as necessárias

adaptações o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do CCP”…e…”4. Se o

dono da obra não efetuar nenhuma comunicação ao empreiteiro dentro do

prazo previsto no número anterior, considera-se que os cálculos foram

aceites”…

Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto

Enquadramento Legal
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Enquadramento Legal

• No que respeita às empreitadas de obras públicas o CCP 
consagra a obrigatoriedade da revisão de preços no n.º 1 
do artigo 382.º, remetendo-a para os termos contratual-
mente estabelecidos dentro da lei. O decreto-lei n.º 
73/2021 (regime da revisão de preços em vigor) também 
determina a obrigatoriedade da revisão de preços (n.º 1 
do artigo 1.º). 

Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto
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Enquadramento Legal
Revisão de Preços 

• A revisão de preços é obrigatória nas Empreitadas de 
Obras Públicas. 

• Existem 3 métodos de revisão de preços: fórmula, 
garantia de custos ou ambos. 

• Não é obrigatório o uso das fórmulas tipo previstas na 
revisão de preços (número 3 do art. 1º).
“No caso de eventual omissão do contrato e dos documentos que o integram relativamente à 
fórmula de revisão de preços, aplica -se a fórmula tipo para obras da mesma natureza ou que mais 
se aproxime do objeto da empreitada”.



Modelo de cálculo 
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O método da fórmula baseia-se na aplicação de uma fórmula 
para calcular o fator de atualização (Ct) do valor dos 
trabalhos da empreitada.

A fórmula da revisão de preços é do tipo polinomial e 
apresenta a seguinte forma geral:

Ct = aSt/So +b1M1t/M1o + b2M2t/M2o +… biMit/Mio … + 
bnMnt/Mno + cEt/Eo + d

Modelo de cálculo
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• Se o contrato estabelecer como método de cálculo da 
revisão de preços o método por fórmula e esta estiver, 
eventualmente, omissa no contrato, a fórmula de revisão 
a aplicar será a fórmula-tipo legalmente estabelecida para 
obras da mesma natureza (n.º 2 do artigo 382.º do CCP e 
n.º 3 do artigo 1.º do decreto-lei n.º 73/2021).

Modelo de cálculo
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Modelo de cálculo

A revisão de preços por garantia de custos (art.º 10º) 
pretende garantir ao empreiteiro os custos de determinados 
tipos de mão-de-obra e materiais mais significativos, desde 
que esteja previsto cláusulas contratuais.

As revisões a efetuar nos termos deste artigo limitam -se aos 
tipos de mão-de-obra e materiais cujos custos tenham sido 
garantidos.

O dono da obra tem direito a exigir a justificação dos custos 
apresentados pelo empreiteiro para efeito de revisão
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Índices atualmente publicados no âmbito da CIFE

• Custos de mão-de-obra (13) – base 100 de janeiro de 
2004. 

• Custos de materiais (55) – base 100 de dezembro de 1991, 
os índices de M01 a M42; base 100 de janeiro de 2004, os 
índices de M42 a M51 e base 100 de dezembro de 2019, 
índices de M52 a M57.

• Custos de equipamento de apoio – base 100 de janeiro de 
2004. 

Modelo de cálculo
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Custos de mão-de-obra 

• Os índices do 1º trimestre de 2021, foram já calculados 
com base nas DMRSS (Declaração Mensal de 
Remunerações á Segurança Social).

Custos de materiais e equipamentos de apoio

• Os índices dos materiais (55) e equipamentos de apoio, 
são calculados com base em pesquisas de mercado 
realizadas pelo INE.

Modelo de cálculo
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A Comissão de Índices e Fórmulas de Empreitadas

• A Comissão de Índices e Fórmulas de Empreitadas é uma 
comissão técnica especializada que funciona no âmbito do 
Conselho Consultivo do Instituto dos Mercados Públicos, 
do Imobiliário e da Construção - IMPIC, I.P. nos termos do 
n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2015, de 3 de 
outubro.

• As funções e trabalhos desenvolvidos pela CIFE validam os 
instrumentos técnicos e jurídicos (índices e fórmulas) 
necessários à utilização dos métodos de cálculo pelos 
contratantes.

Modelo de cálculo
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A Comissão de Índices e Fórmulas de Empreitadas

Atualmente a CIFE é composta por representantes dos 
seguintes organismos:

• Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 
Construção (IMPIC);

• Instituto Nacional de Estatística (INE);

• Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSSS (GEP);

• Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC);

• Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras 
Públicas do Norte (AICCOPN);

Modelo de cálculo
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A Comissão de Índices e Fórmulas de Empreitadas

• Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e 
Serviços (AECOPS);

• Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de 
Construção (APCMC);

• Governo Regional dos Açores;

• Governo Regional da Madeira;

• Associação Nacional de Municípios Portugueses*.

* ainda sem representante

Modelo de cálculo
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Fórmulas tipo e Índices

Modelo de cálculo
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Fórmulas tipo e Índices

Modelo de cálculo



27

Índices de Mão de Obra

Modelo de cálculo
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Índices de Materiais

Modelo de cálculo
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Índices de Materiais

Modelo de cálculo
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Fórmulas tipo

Modelo de cálculo
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Fórmulas tipo

Modelo de cálculo



Regime Excecional de 
Revisão de Preços
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Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

• Aprovação do Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

• Publicação de Guia de Boas Práticas pelo IMPIC

• Publicação de perguntas frequentes (FAQ) no portal do 
IMPIC 



34

Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

Perguntas Frequentes

1. O que é pretendido pela Revisão Extraordinária de Preços

2. A que tipologias contratuais é possível fazer uma revisão 
extraordinária de preços?

3. Qual o enquadramento legal para a revisão de preços?

4. A revisão extraordinária de preços aplica-se a todos os contratos 
presentes e futuros?

5. Se a receção provisória ocorrer depois de 31.12.2022, tendo sido o 
contrato celebrado na vigência do Decreto-Lei n.º 36/2022, ainda 
assim pode ser feita a revisão extraordinária de preços?

6. Quais as condições de elegibilidade para se poder aplicar o regime 
extraordinário de revisão de preços previsto no Decreto-Lei n.º 
36/2022?
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Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

O que é pretendido com o Regime Excecional e Temporário 
de Revisão de Preços? 

A revisão Extraordinária de Preços nas empreitadas de obras 
públicas, pretende adequar a forma de revisão de preços 
existente no contrato à estrutura de custos real da 
empreitada, criando assim um mecanismo de revisão que 
acomode as alterações dos preços dos materiais, mão de 
obra e equipamentos de apoio nos termos já definidos no 
Decreto-Lei 6/2004 de 6 de janeiro
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Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

A que tipologias contratuais é possível fazer uma revisão 
extraordinária de preços?

O Regime excecional e temporário de revisão extraordinária de preços 
depende da iniciativa do empreiteiro e foi concebido especialmente para 
os contratos de empreitadas de obras públicas cuja revisão ordinária de 
preços é obrigatória por força do disposto no artigo 382.º do Código dos 
Contratos públicos (CCP). No entanto, este regime aplica-se, com as 
necessárias adaptações, aos contratos públicos de aquisição de bens e de 
aquisição de serviços. Quanto aos contratos de aquisição de serviços, a 
sua aplicação está dependente da definição das categorias abrangidas a 
serem determinadas por portaria conjunta pelos membros do governo 
responsáveis pela área das finanças e pela área das infraestruturas e 
habitação.
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Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

Quais as condições de elegibilidade para se poder aplicar o 
regime extraordinário de revisão de preços previsto no 
Decreto-Lei n.º 36/2022?

Nem todos os contratos podem ser objeto de revisão extraordinária de 
preços. Para que tal aconteça, é necessário estarem reunidos critérios de 
elegibilidade. Os pressupostos cumulativos (i.e., basta faltar um para já 
não ser possível) para que o empreiteiro possa apresentar um pedido de 
revisão extraordinária de preços são os seguintes:

a) Um determinado material, tipo de mão de obra ou equipamento de 
apoio que represente, ou venha a representar durante a execução, pelo 
menos 3% do preço contratual, e 
b) a taxa de variação homóloga do custo seja igual ou superior a 20%;
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Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

7. Havendo lugar a revisão extraordinária de preços, tendo em conta 
que um determinado material, mão de obra ou equipamento de apoio 
representa pelo menos 3% do preço contratual e cuja taxa de 
variação homóloga do custo seja igual ou superior a 20%, a revisão 
de preços incide apenas sobre esse material, mão de obra ou 
equipamento de apoio, ou sobre todos os materiais, mão de obra ou 
equipamento de apoio existentes na obra?

8. O pedido de revisão extraordinária de preços apresentado pelo 
Empreiteiro, que elementos deve conter?

9. Como se contam os prazos para o contraente público (por 
exemplo o dono de obra) se pronunciar sobre o pedido de revisão de 
preços por parte do cocontratante (por exemplo o empreiteiro)?

10. O que acontece se o contraente público (v.g. dono de obra) nada 
disser sobre a proposta apresentada pelo cocontratante (v.g. 
empreiteiro)?
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Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

O pedido de revisão extraordinária de preços 
apresentado pelo Empreiteiro, que elementos deve 
conter?

O pedido apresentado deverá conter a demonstração de 
elegibilidade da revisão extraordinária de preços. A proposta 
apresentada pelo Empreiteiro sobre a forma revisão de 
preços, de acordo com o referido na alínea b) do número 2 do 
artigo 3º deverá ser devidamente fundamentada e terá de 
demonstrar que este novo mecanismo de revisão é mais 
adequado à estrutura de custos da empreitada, comparando 
com a revisão de preços contratualmente estabelecida.
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Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

11. O que acontece se o contraente público (v.g. dono de obra) 
contrapropor uma forma de revisão de preços?

12. Pode a revisão extraordinária de preços ser acumulada com a 
revisão ordinária de preços prevista no artigo 382.º do Código dos 
Contratos Públicos?

13. Se um cocontratante tiver obtido um apoio financeiro destinado a 
compensar o aumento dos custos dos materiais, mão de obra ou 
equipamento de apoio, pode ainda solicitar uma revisão 
extraordinária de preços?

14. Quais os métodos de revisão de preços previstos no Decreto-Lei 
nº 36/2022 de 20 de maio?

15. Se o contrato de empreitada tiver já uma forma de revisão de 
preços que inclua uma fórmula, pode ser apresentada nova fórmula?

16. A revisão extraordinária de preços pode incluir ambos os 
métodos referidos na pergunta anterior?
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Regime Excecional de Revisão de Preços
Decreto-Lei 36/2022 de 20 de maio

17. Quando for definido o modelo de revisão de preços de "garantia 
de custos", como se pode comprovar a variação dos custos?

18. A revisão extraordinária de preços é aplicada a todo o período de 
execução de empreitada?

19. Quando se aplica a revisão extraordinária de preços?

20. Caso não existam índices no mês seguinte ao acordo entre o 
dono da obra e o empreiteiro, pode ser aplicada a revisão 
extraordinária de preços?

21. Quando é possível pedir uma prorrogação do prazo do 
cumprimento do contrato?

22. Havendo um pedido de prorrogação, o contraente público tem de 
o aceitar?

23. Quais as consequências de uma prorrogação de prazos?

24. Existindo uma prorrogação de prazos deve ser apresentado um 
novo plano de pagamentos reajustado?
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