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24 de março de 2023

Medidas de resposta ao 
aumento do custo de vida



Fonte: INE e Banco de Portugal 2

2022 superou as melhores previsões

6,7%

PIB
real

0,4%

Défice
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113,9%

Dívida 
% PIB
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Resultado orçamental 2022 permite atribuir mais apoios

mil milhões de euros

em apoios adicionais

2,5



Fonte: OE 2023 4

Medidas de resposta ao aumento do custo de vida

Apoio às famílias mais vulneráveis

Aumento extraordinário dos trabalhadores das AP

Reforço do subsídio de refeição

Redução IVA dos bens alimentares essenciais

Apoio à produção agrícola

580 M€

195 M€

250 M€

410 M€

140 M€

Mais habitação e outras medidas 900 M€



Redução do IVA dos bens 
alimentares essenciais
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• Toda a população

0%
de IVA num cabaz 

alimentar de 

bens essenciais

Beneficiários

• Diminuir e estabilizar os preços, 

reduzindo os encargo para as 

famílias com a alimentação

Objetivo

• Abril a outubro de 2023 (6 meses)

Período

410 M€



Apoio à produção agrícola
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• Produtores agrícolas

Novo apoio 

à produção
Beneficiários

• Apoio direto aos produtores 

agrícolas para fazer face ao 

aumento dos custos de produção

Objetivo

• Ao longo do ano de 2023

Período

140 M€



Reforço do subsídio 
de refeição
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• 742 mil trabalhadores públicos

• Poupança fiscal para trabalhadores 

do setor privado

Subsídio de 

refeição

+18€
por mês 
(+15%)

Beneficiários

• Aumento da rendimento dos 

trabalhadores das AP, 

compensando o agravamento dos 

preços dos alimentos

Objetivo

Período

250 M€

• A partir de abril de 2023



Aumento extraordinário 
dos trabalhadores das AP
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+1,0% 
de atualização 

salarial1

Beneficiários

Objetivo

Período

195 M€

• Aumento da rendimento dos 

trabalhadores das AP

• 742 mil trabalhadores

• A partir de abril de 2023

1 Atualização para além dos pressupostos do Acordo de Rendimentos



Apoio às famílias 
mais vulneráveis
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• +1 M de agregados familiares

• +1,1 M de crianças e jovens 

abrangidos

30€ 
por agregado/mês

+

15€
majoração por 

criança/mês

Beneficiários: ~3 M de pessoas

• Apoio às famílias mais vulneráveis 

para mitigar os efeitos da inflação

Objetivo

• Janeiro a dezembro de 2023

• Pagamento automático e trimestral

Período

580 M€



Valorização das remunerações na Administração Pública

+2,9%

+3,6%

Alteração da BRAP e atualização do valor 

das remunerações na AP

738 M€ despesa total para  924 M€

+0,2%

+0,7%

Aumento subsídio de refeição

► 5,20 € valor para 6,00 € a partir de abril

 56M € 1 despesa total para 174M € 2

 742 mil 
trabalhadores

 742 mil 
trabalhadores

1. Não inclui perda de receita fiscal e com efeitos a outubro de 2022 – 21M €
2. Não inclui perda de receita fiscal

+3,1%

+4,3%
Aumento dos salários e subsídio de refeição

794M € despesa total para  1 098M €



Valorização das remunerações na Administração Pública

+5,1%

+6,3%
Aumento da massa salarial

1 320M € despesa total para  1 624 M €

+1,1%
Promoções e progressões

284M € despesa total

+0,9%
Valorização de carreiras pressionadas 

pela BRAP

242 M€ despesa total

 205 mil 
trabalhadores

 121 mil 
trabalhadores

+3,1%

+4,3%
Aumento dos salários e subsídio de refeição

794M € despesa total para  1 098M €



Administração
Publica
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Administração 

Pública 

em 2023 

Aumentos na TRU e do subsídio de 

refeição

• Na base da tabela remuneratória única, os 

trabalhadores têm um aumento de 10,3%

• No topo da tabela da tabela remuneratória única, os 

trabalhadores têm um aumento de 3,1%



Administração
Publica
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Administração 

Pública 

em 2023 

Aumentos na TRU e do subsídio  de 

refeição – exemplos:

• Um trabalhador na primeira posição de assistente 

operacional receberá um aumento de 25,22€ (17,6€ do 

subsídio de refeição + 7,62€ de remuneração ilíquida)

• Um trabalhador na primeira posição de técnico superior 

receberá um aumento de 30,80€ (17,6€ do subsídio de 

refeição + 13,20€ de remuneração ilíquida)



Aumento estrutural da 
Proteção Social
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OSS 2023

Aumento das prestações sociais
• IAS +8,4%

• PSI +10%

• RSI +12% 

• CSI +50€ (valor de referência) 

Limites subsídio desemprego: +8,4%

Abono de família: +18% (600€/ano)

Garantia para a infância: 1.200€/ano

Gratuitidade Creches: 53 mil crianças

430 M€



Exemplos



Casal com 2 filhos beneficiário dos apoios às rendas e às 
famílias vulneráveis terá apoio anual superior a 2 772€
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Mãe: salário bruto (AP) 761,6 €/mês

Pai: subsídio de desemprego 552 €/mês

Filho: 5 anos

Filha: 8 anos

• Renda: 500€

• Cabaz alimentar: 300€ 

(dos quais 200€ em bens essenciais) 

• Rendimento anual: 17 292€

1. Apoio às famílias mais vulneráveis

2. IVA dos bens alimentares essenciais

3. Aumento Subsídio de Refeição

4. Aumento extraordinário AP

5. Apoio à renda

720

62

158

84

1 748

= 2 772

+16% do Rendimento Anual

Fonte: Ministério das Finanças



Pai solteiro com 1 filho com bonificação de juros e apoio 
às famílias mais vulneráveis terá apoio de 985€
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Pai: salário bruto 1 450 €/mês

Filho: 1 ano

• Prestação Habitação: 700€

• Cabaz alimentar: 250€ 

(dos quais 143€ em bens essenciais) 

• Rendimento anual: 19 600€

1. Apoio às famílias mais vulneráveis

2. IVA dos bens alimentares essenciais

3. Bonificação juros

540

35

410

= 985

+5% do Rendimento Anual

Fonte: Ministério das Finanças



Casal sem filhos que trabalhe nas Administrações 
Públicas terá apoio de 732 € 
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Ambas com salário bruto (AP) 1 528,6 €/mês

• Renda: 450€

• Cabaz alimentar: 250€ 

(dos quais 120€ em bens essenciais) 

• Rendimento anual: 42 801€

1. IVA dos bens alimentares essenciais

2. Aumento Subsídio de Refeição

3. Aumento extraordinário AP

79

317

336

= 732

+2% do Rendimento Anual

Fonte: Ministério das Finanças
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24 de março de 2023

Medidas de resposta ao 
aumento do custo de vida


