
QUEM SÃO OS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR 
 

O agregado familiar é composto diversamente, embora sempre com base na família 

nuclear - pais e filhos ou equiparados: 

a) Pelos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e pelos seus 

dependentes; 

b) Por cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges separados, viúvos ou divorciados 

e pelos dependentes a seu cargo; 

c) Pelo pai ou mãe solteiros e pelos dependentes a seu cargo; 

d) Pelo adoptante solteiro e pelos dependentes a seu cargo; 

e) Pelo separado de facto e pelos dependentes a seu cargo; 

f) Pelos unidos de facto e pelos dependentes a seu cargo. 

Excepto, nos casos em que ocorra o falecimento de um dos cônjuges, situação em 

que o cônjuge sobrevivo, será considerado para efeitos de tributação como sendo 

casado, a situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos é a que se verificar a 31 

de Dezembro do ano a que o imposto respeita.  

 

Para efeitos de integração no agregado familiar, consideram-se dependentes: 

 Os filhos, adoptados e enteados, menores não emancipados e menores sob 

tutela; 

 
 Os filhos, adoptados, enteados e ex-tutelados, maiores, que, não tendo mais de 

25 anos nem auferido anualmente rendimentos superiores ao salário mínimo 

nacional (€ 6 650,00), tenham frequentado no ano a que o imposto respeita o 11.° 

ou 12.° anos de escolaridade, em estabelecimento de ensino médio ou superior ou 

cumprido serviço militar obrigatório ou serviço cívico.  

 

Poderão, no entanto optar pela tributação separada, constituindo-se assim sujeitos 

passivos autónomos, estando neste caso sujeitos a obrigações declarativas 

próprias. 

 
 Os filhos, adoptados, enteados e ex-tutelados, maiores, inaptos para o trabalho 

e para angariar meios de subsistência, quando não aufiram rendimentos superiores 

ao salário mínimo nacional mais elevado.  

 

Os quais, poderão igualmente optar pela tributação como sujeitos passivos 

autónomos. 

 

 

A mesma pessoa não pode no entanto fazer parte de mais de um agregado familiar, 

ou seja, optando por ser sujeito passivo autónomo não pode integrar outro 

agregado na qualidade de dependente. 

 

 
Os sujeitos passivos, ou os membros do seu agregado familiar, que tenham um 

grau de incapacidade igual ou superior a 60% são considerados, em termos 

fiscais, como deficientes. O grau de incapacidade permanente e respectivo atestado 

médico de incapacidade multiusos, deverá ser determinado e comprovado pela 

autoridade competente, nomeadamente pelo delegado de saúde da área da 

residência. O certificado com o grau de incapacidade deverá referir se a invalidez é 

permanente e qual a sua percentagem. Este documento deverá sempre ficar em 

poder do sujeito passivo que possui a deficiência, para que este possa, sempre que 

a Administração Fiscal o solicite, comprovar que, efectivamente, pode usufruir das 

deduções previstas. 



 

 

Pessoas ligadas por laços de parentesco que não fazem parte do agregado 

familiar mas relevam para efeitos fiscais: 

 

 Ascendentes  

 Colaterais até ao 3º grau do sujeito passivo  

 Irmãos – 2º grau 

 Tios e sobrinhos – 3º grau 

 

Qualquer agregado familiar que integre ascendentes que vivam, efectivamente, em 
comunhão de habitação com os sujeitos passivos e desde que não aufiram 
rendimentos superiores à pensão mínima do regime geral (não podendo o mesmo 
ascendente ser incluído em mais de um agregado familiar) podem beneficiar de uma 
dedução à colecta. 
 
Para efeitos de dedução, são considerados os ascendentes em linha recta, ou seja, 

pais, avós e bisavós que vivam efectivamente em comunhão de habitação. O 

montante da pensão mínima do regime geral, para o ano de 2010, é de € 249,36, 

pelo que o seu valor anual será de € 3 449,04 (14x€246,36).  

 

O facto de um ascendente ser incluído, nessa qualidade, no agregado familiar do 

seu descendente, não o dispensa da apresentação da declaração de rendimentos, 

como sujeito passivo, nos termos gerais se assim estiver obrigado. 

 

Os rendimentos auferidos pelos ascendentes (inferiores ao valor da pensão mínima) 

não são incluídos na declaração dos seus descendentes. 

 
 


