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O presente guia foi redigido e atualizado em estrita colaboração com os 

correspondentes nacionais do Sistema de Informação Mútua sobre a Proteção Social 

(MISSOC). Estão disponíveis mais informações sobre a rede MISSOC em: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=815 

 

O presente guia apresenta uma descrição geral do regime de segurança social 

aplicável no respetivo país. Pode obter mais informações através de outras 

publicações MISSOC disponíveis na hiperligação supramencionada; pode igualmente 

contactar as autoridades e instituições competentes enunciadas no anexo do presente 

guia. 

 

A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa que atue em seu nome, declina toda a 

responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações constantes da 

presente publicação. 
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Capítulo I: Introdução, organização e financiamento 

Introdução 

O sistema de segurança social português, assente no princípio da universalidade, 

garante o acesso de todas as pessoas à proteção social nele contemplada e congrega 

três sistemas: sistema de proteção social de cidadania, sistema previdencial e sistema 

complementar. 

 

O sistema de proteção social de cidadania 

O sistema de proteção social de cidadania visa garantir direitos básicos dos cidadãos e 

a igualdade de oportunidades, bem como promover o bem-estar e coesão sociais e 

compreende os seguintes subsistemas:  

 

 ação social, que visa prevenir e combater situações de pobreza socioeconómica, 

marginalização e exclusão social;  

 solidariedade, que visa proteger as pessoas e as famílias em situações de carência;  

 proteção familiar, que visa assegurar a compensação parcial por encargos 

familiares acrescidos, designadamente nos domínios da deficiência e da 

dependência.  

 

O sistema previdencial 

O sistema previdencial, de base contributiva obrigatória, financiado pelas 

contribuições pagas pelos assalariados e pelas entidades patronais, garante 

prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho perdidos ou reduzidos 

em consequência de doença, maternidade, paternidade e adoção, invalidez, velhice, 

morte, acidentes de trabalho, doenças profissionais e desemprego.  

 

Integram este sistema os seguintes regimes:  

 

 regime geral de segurança social, obrigatório para os trabalhadores por conta de 

outrem e os trabalhadores independentes; 

 regime do seguro social voluntário, que abrange as pessoas consideradas aptas 

para o trabalho que não estejam abrangidos pelo regime obrigatório.  

 

Os funcionários públicos que não estão abrangidos pelo regime geral de segurança 

social e os advogados têm regimes especiais e organizações específicas.  

 

O sistema complementar 

O sistema complementar é constituído pelos seguintes regimes:  

 

 um regime público de capitalização, de adesão voluntária individual que visa a 

atribuição de prestações complementares das concedidas pelo regime geral de 

segurança social; 

 regimes complementares de iniciativa coletiva, que são regimes de instituição 

facultativa a favor de um grupo determinado de pessoas (integrando-se nestes os 

regimes profissionais complementares);  
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 regimes complementares de iniciativa individual e facultativa, assumindo a forma 

de planos de poupança-reforma, seguros de vida e outros tipos de seguros. 

 

Organização da proteção social 

O sistema de proteção social português é uma organização autónoma do ponto de 

vista legal, administrativo e financeiro, sob a tutela do Ministério da Solidariedade e da 

Segurança Social (MSSS). 

 

O Instituto da Segurança Social tem por missão a gestão dos regimes de segurança 

social (contributivos ou não) e das respetivas prestações, assim como o exercício da 

ação social. 

O Instituto integra:  

 

 o Centro Nacional de Pensões, que é o serviço de âmbito nacional responsável pela 

gestão das prestações a longo prazo; 

 o Centro Nacional de Proteção contra os Riscos Profissionais, que é o serviço de 

âmbito nacional responsável pela gestão do tratamento e da reabilitação de 

incapacidades emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais; 

 os Centros Distritais de Segurança Social (CDSS), que são responsáveis pela 

atribuição e gestão das prestações do sistema de segurança social. 

 

O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social é responsável pela gestão 

financeira de todos os recursos do sistema. 

 

O seguro de acidentes de trabalho é obrigatório para as empresas e para a maioria 

dos trabalhadores independentes, que o devem subscrever junto das companhias de 

seguros, sob a tutela do Ministério das Finanças. 

 

Os cuidados de saúde são prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, que faz parte do 

Ministério da Saúde. A sua gestão descentralizada é assegurada pelas administrações 

regionais de saúde organizadas segundo a divisão administrativa do território 

português. 

 

Financiamento 

O financiamento do sistema de segurança social português obedece ao princípio da 

diversificação das fontes de financiamento, tendo em vista a redução dos custos não 

salariais da mão-de-obra, e ao princípio da adequação seletiva que consiste na 

determinação das fontes de financiamento e na afetação dos recursos financeiros, de 

acordo com a natureza e os objetivos das modalidades de proteção social. 

 

O pagamento das contribuições para a segurança social é obrigatório para a entidade 

empregadora e para o trabalhador. Em geral, a entidade empregadora paga ao Centro 

Distrital a totalidade das contribuições, deduzindo do salário do trabalhador a 

quotização que lhe compete. Os trabalhadores independentes pagam eles próprios as 

respetivas quotizações.  

 

O financiamento do seguro contra acidentes de trabalho cabe inteiramente à entidade 

patronal, e é também obrigatório para os trabalhadores independentes.  
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O seguro de saúde geral é financiado pelo Orçamento do Estado. O sistema de 

proteção social de cidadania é financiado pelo Orçamento do Estado e por consignação 

de receitas fiscais. 

 



 
 

Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 
Os seus direitos de segurança social em Portugal 

Julho de 2012  7 

Capítulo II: Cuidados de saúde 

Aquisição do direito aos cuidados de saúde 

Têm direito a cuidados de saúde os cidadãos portugueses, os cidadãos nacionais de 

qualquer dos Estados-Membros da UE ou do EEE ou da Suíça, os cidadãos nacionais de 

países terceiros residentes na UE, os apátridas ou refugiados residentes no território 

de um dos Estados-Membros, que estejam ou tenham estado sujeitos à legislação de 

segurança social de um ou vários Estados-Membros, bem como os membros da sua 

família e sobreviventes, desde que sejam beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. 

Não existe requisito de residência. Os cuidados de saúde são prestados enquanto 

durar a doença, sem limite de tempo.  

 

Cobertura 

Tem acesso a cuidados preventivos e curativos, incluindo as consultas e visitas de 

clínica geral e de especialistas, os cuidados de enfermagem, os elementos 

complementares de diagnóstico, os tratamentos especializados, os produtos 

farmacêuticos, o internamento hospitalar e os aparelhos complementares 

terapêuticos, como óculos e próteses dentárias e oculares. 

 

Acesso aos cuidados de saúde 

O acesso às unidades de saúde rege-se principalmente por critérios geográficos.  

 

Em geral, os cuidados de saúde são prestados nos centros de saúde e suas extensões. 

Se necessitar de uma consulta de especialidade hospitalar, tem de ser referenciado no 

prazo de 72 horas. 

 

Em caso de urgência, o doente pode dirigir-se ao Serviço de Atendimento Permanente 

(S.A.P.) mais próximo ou a um estabelecimento hospitalar. Se o período de espera 

para a admissão num hospital público for superior a três meses, o doente tem o 

direito de recorrer a uma clínica privada convencionada por aprovação do Ministério da 

Saúde.  

 

A concessão da maior parte dos cuidados de saúde, nomeadamente as consultas (num 

centro de saúde ou num hospital) e os elementos complementares de diagnóstico, é 

feita mediante o pagamento de uma taxa moderadora. Todas as despesas que 

excedam essa taxa moderadora ficam a cargo do serviço de saúde. Todavia, muitas 

pessoas estão isentas do pagamento da taxa moderadora: em especial grávidas e 

parturientes, as crianças cate aos 12 anos, pessoas em situação de carência e cujos 

rendimentos não excedam 1,5 vezes o indexante dos apoios sociais (IAS), os 

desempregados registados no Centro de Emprego e cujo fundo de desemprego não 

exceda 1,5 vezes o IAS, bem como os respetivos dependentes.  

 

O internamento em regime de enfermaria nos hospitais públicos (ou em quartos 

privados por indicação do médico) não está sujeito ao pagamento de taxas 
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moderadoras. Se o beneficiário optar pelo internamento em quarto privado, terá de 

suportar todos os custos, para além dos encargos do hospital ou da clínica particular. 

 

As taxas moderadoras variam de acordo com os diferentes tipos de consulta médica, 

isto é, consulta ao domicílio, consulta normal ou consulta de urgência, consulta nos 

hospitais centrais e regionais, ou consulta no centro de saúde. Podem também variar 

em função dos meios complementares de diagnóstico e de tratamento. 

 

Se necessitar de cuidados dentários, pode escolher livremente um especialista do 

setor privado. Será reembolsado de acordo com o quadro estabelecido pelo Governo. 

As despesas com próteses dentárias têm de ser pagas pelo beneficiário, podendo ser 

reembolsadas em 75%, de acordo com a tabela oficial.  

 

Os medicamentos prescritos pelas entidades que asseguram os cuidados de saúde 

podem ser adquiridos em qualquer farmácia mediante apresentação da receita. 

Dependendo do tipo de doença, o Estado comparticipa entre 15% e 90% do preço dos 

medicamentos incluídos na tabela oficial elaborada pelos serviços de saúde, devendo o 

restante ser pago pelo doente. Existem regras específicas aplicáveis a alguns 

pensionistas com rendimentos baixos, em que a comparticipação do Estado aumenta 

entre 5% e 15%. Para os titulares de pensões, certos medicamentos genéricos são 

comparticipados a 100% pelo Estado. 

 

No que se refere aos aparelhos complementares terapêuticos e às próteses (por 

exemplo, óculos), o serviço de saúde contribui para o seu custo até um limite máximo 

estabelecido, segundo determinadas percentagens e condições. O custo dos 

tratamentos termais pode ser reembolsado de acordo com as tabelas oficiais, desde 

que o tratamento tenha sido autorizado previamente.  

 

Se viver numa área remota, pode receber o reembolso dos custos de transporte, 

desde que estejam reunidas todas as condições. 
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Capítulo III: Prestações pecuniárias por doença 

Aquisição do direito a prestações pecuniárias por doença 

Se for segurado e totalmente incapacitado para o trabalho por uma causa que não 

resulte de acidente de trabalho ou de doença profissional pode ter direito a um 

subsídio de doença. O regime abrange obrigatoriamente os trabalhadores por conta de 

outrem e os trabalhadores independentes. 

 

Para haver direito ao subsídio de doença, deve ser cumprido um período mínimo de 

seis meses civis, seguidos ou interpolados, e ter sido cumprido o índice de 

profissionalidade de 12 dias por atividade efetivamente prestada durante os quatro 

meses imediatamente anteriores à data de início da incapacidade. A entidade patronal 

não tem obrigação de assumir prestações pecuniárias por doença. 

 

Cobertura 

Prestações pecuniárias por doença 

Está previsto um período de espera de três dias a contar do início da incapacidade. Em 

regra, o subsídio de doença é pago a partir do quarto dia. O subsídio é pago desde o 

primeiro dia em caso de tratamento hospitalar ou de cirurgia de ambulatório, doença 

iniciada no período de atribuição do subsídio parental, e incapacidade decorrente de 

tuberculose. 

 

O montante do subsídio de doença varia em função da duração e da natureza da 

doença. É igual a 55% da sua remuneração média diária (dos seis meses que 

antecedem o segundo mês anterior ao mês em que a incapacidade foi confirmada), 

nas situações de incapacidade temporária para o trabalho de duração igual ou inferior 

a 30 dias, 60% nas situações de incapacidade temporária para o trabalho com 

duração entre 31 e 90 dias, e a 70% nas situações de incapacidade com duração entre 

91 e 365 dias. 

 

Se o período de incapacidade exceder um ano, isto é, 365 dias consecutivos, a 

percentagem é aumentada para 75%. Em caso de tuberculose, o montante do 

subsídio é de 80% ou 100% da remuneração, dependendo da composição do 

agregado familiar (o montante será inferior se a pessoa segurada tiver até dois 

dependentes a cargo e superior se tiver mais de dois dependentes a cargo). 

 

As taxas de 55% e 60% são aumentadas em 5% nas situações em que a remuneração 

de referência não excede os €500, se a pessoa segurada tiver três ou mais 

descendentes a cargo com idade inferior a 16 anos, ou inferior a 24 anos se 

beneficiarem de abono de família, ou se a pessoa segurada tiver descendentes a cargo 

a beneficiarem da bonificação por deficiência ao abono de família para crianças e 

jovens. 

 

O montante das prestações pecuniárias por doença não pode ser inferior a 30% do 

indexante dos apoios sociais, IAS. Se a remuneração de referência da pessoa for 

inferior ao IAS, o montante das prestações pecuniárias por doença será igual ao valor 
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da remuneração de referência. O subsídio não pode ser superior à remuneração de 

referência. 

 

O subsídio tem a duração máxima de três anos, isto é, 1 095 dias, após os quais o 

beneficiário passa a estar coberto pelo regime de seguro de invalidez. Em caso de 

tuberculose, o subsídio é pago enquanto o trabalhador continuar incapacitado para o 

trabalho. 

 

O subsídio de doença para os trabalhadores independentes tem a duração máxima de 

365 dias (exceto em caso de tuberculose) e não é pago durante os primeiros 30 dias 

de incapacidade, exceto em caso de hospitalização ou de tuberculose. 

Subsídio para assistência a filho 

O subsídio para assistência a filho é concedido ao pai ou à mãe em caso de doença ou 

acidente de um filho menor de 12 anos. É concedido independentemente da idade se o 

filho for deficiente ou sofrer de doença crónica. O subsídio para assistência a filho será 

pago por um período máximo de 30 dias em cada ano civil no caso de menores de 12 

anos e até 15 dias por ano civil se o filho tiver mais de 12 anos.  

 

Subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica 

O subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica é concedido ao 

pai ou à mãe por um período máximo de seis meses, prorrogável até ao limite de 

quatro anos.  

 

O montante diário do subsídio para assistência a filho e do subsídio para assistência a 

filho com deficiência ou doença crónica é igual a 65% da remuneração de referência 

do beneficiário. O montante máximo das prestações é de duas vezes o valor do IAS. 

 

Acesso às prestações pecuniárias por doença 

Se de uma doença ou de um acidente resultar uma incapacidade temporária para o 

trabalho, o centro de saúde da área de residência do beneficiário atesta a 

incapacidade. O beneficiário tem de enviar o certificado de incapacidade temporária, 

no prazo de cinco dias úteis a contar da data em que é emitido, para o Centro Distrital 

de Segurança Social em que está inscrito, que calculará o montante das prestações e 

efetuará o respetivo pagamento ao beneficiário. 
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Capítulo IV: Prestações por maternidade e por 
paternidade 

Aquisição do direito a prestações por maternidade ou por paternidade 

As mulheres residentes em Portugal têm direito aos cuidados de saúde (cuidados e 

exames médicos, cuidados hospitalares de maternidade) prestados pelo Serviço 

Nacional de Saúde. Não é exigida comparticipação. 

 

Podem ser concedidos certas prestações pecuniárias. 

 

A incapacidade ou indisponibilidade para o trabalho por motivo de gravidez, 

interrupção da gravidez, riscos específicos durante a gravidez, maternidade, 

paternidade, adoção, assistência a filhos menores ou deficientes, assistência a 

deficientes profundos ou doentes crónicos ou por nascimento de netos podem conferir 

direito a certas prestações. A segurança social paga prestações pecuniárias à 

população ativa (trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes), 

associadas às remunerações registadas. 

 

As prestações são extensivas aos beneficiários do regime de seguro social voluntário, 

desde que o respetivo esquema de proteção social integre a eventualidade, aos 

titulares de prestações de pré-reforma abrangidos por um esquema de proteção social 

que integre a eventualidade, aos adotantes, tutores, pessoas a quem for deferida a 

confiança judicial ou administrativa do menor, bem como aos cônjuges ou pessoas em 

união de facto com qualquer daqueles ou com o progenitor desde que vivam em 

comunhão de mesa e habitação com o menor. 

 

As pessoas em situação de carência socioeconómica têm igualmente direito a 

subsídios sociais por risco clínico durante a gravidez, por interrupção da gravidez, por 

maternidade, paternidade, por adoção e por riscos específicos, desde que cumpram as 

condições de residência e de recursos. 

 

Cobertura 

Subsídio parental inicial 

O subsídio parental inicial é concedido pelo período de 120 ou 150 dias consecutivos, 

consoante opção dos progenitores, cujo gozo podem partilhar após o parto, sem 

prejuízo da licença exclusiva da mãe. O período de licença é acrescido de 30 dias nas 

situações de partilha da licença, no caso de cada um dos progenitores gozar, em 

exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias 

consecutivos, após a licença parental exclusiva da mãe. O período é prorrogado por 30 

dias por criança em caso de nascimentos múltiplos.  
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Subsídio parental inicial exclusivo da mãe 

O subsídio parental inicial exclusivo da mãe é concedido por um período facultativo até 

30 dias antes do parto e seis semanas obrigatórias após o parto, os quais se integram 

no período de concessão correspondente ao subsídio parental inicial. 

 

Subsídio parental inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do 

outro 

O subsídio parental inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do outro é 

concedido até ao limite do período remanescente que corresponda à licença parental 

inicial não gozada em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de um dos 

progenitores.  

 

Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da mãe, o pai tem direito a um 

subsídio parental inicial com a duração mínima de 30 dias. A mesma regra se aplica 

em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de mãe não trabalhadora nos 120 

dias a seguir ao parto.  

 

Subsídio parental inicial exclusivo do pai 

O subsídio parental inicial exclusivo do pai é uma licença de gozo obrigatório com 

duração de dez dias, dos quais cinco têm de ser gozados de modo consecutivo 

imediatamente após o nascimento e os restantes cinco nos 30 dias seguintes a este. 

Após este período, pode ser gozada uma licença facultativa de dez dias, seguidos ou 

interpolados, em simultâneo com a licença parental inicial por parte da mãe. 

 

Subsídio parental largado 

O subsídio parental alargado destina-se à prestação de cuidados aos filhos. É 

concedido por um período até três meses a qualquer um ou a ambos os progenitores 

alternadamente, desde que gozado imediatamente após o período de concessão do 

subsídio parental inicial ou subsídio parental alargado do outro progenitor. 

 

Subsídio de adoção 

O subsídio por adoção corresponde, com as devidas adaptações, ao subsídio parental 

inicial e ao subsídio parental alargado. Em caso de morte ou incapacidade física ou 

psíquica do adotante sem que este tenha esgotado o direito ao subsídio, o cônjuge 

(que seja beneficiário) tem direito ao subsídio pelo período remanescente ou a um 

mínimo de 14 dias (acrescido de 30 dias por cada menor adotado). 

 

Subsídio por risco clínico durante a gravidez 

O subsídio por risco clínico durante a gravidez é concedido durante o período de 

tempo considerado necessário para prevenir esse risco. 
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Subsídio por interrupção da gravidez 

O subsídio por interrupção da gravidez é concedido durante um período variável entre 

14 e 30 dias. 

 

Subsídio por riscos específicos 

O subsídio por riscos específicos é concedido às beneficiárias grávidas expostas a 

condições de trabalho, que constituam risco para a sua segurança e saúde. É 

igualmente concedido em caso de desempenho de trabalho noturno. 

 

Subsídio para assistência a neto 

O subsídio para assistência a neto é concedido aos avós por um período até 30 dias 

consecutivos após o nascimento de neto que resida com o beneficiário em comunhão 

de mesa e habitação e seja filho de adolescente menor de 16 anos. O subsídio pode 

ser concedido aos avós em vez dos pais, se um dos progenitores estiver doente, pelo 

período correspondente aos dias de faltas remanescentes não gozados por esse 

progenitor. 

 

Cálculo das prestações 

O montante diário do subsídio parental inicial de 120 dias, do subsídio parental 

exclusivo do pai, do subsídio por adoção, do subsídio por risco clínico durante a 

gravidez e do subsídio por interrupção da gravidez equivale a 100% da remuneração 

de referência do beneficiário (incluindo subsídios de Natal e de férias). 

 

No caso de opção pelo período de licença de 150 dias, o montante diário do subsídio 

parental inicial é igual a 80% da remuneração de referência do beneficiário. Nos casos 

de partilha de licença de 150 ou 180 dias, o montante do subsídio equivale, 

respetivamente, a 100% e 83% das remunerações de referência. 

 

O montante diário do subsídio parental alargado e por adoção por licença alargada é 

igual a 25% da remuneração de referência do beneficiário. 

 

O montante diário do subsídio por riscos específicos durante a gravidez é igual a 65% 

da remuneração de referência do beneficiário.  

 

O montante diário do subsídio para assistência a neto é igual a 100% da remuneração 

de referência do beneficiário, para assistência em caso de nascimento de neto, ou a 

65% para assistência a neto com deficiência ou doença crónica. 

 

O montante diário mínimo dos subsídios atrás referidos não pode ser inferior a 80% 

de um 30 avos do valor do IAS. O montante diário mínimo dos subsídios parental 

alargado e por adoção por licença alargada não pode ser inferior a 40% de um 30 

avos do valor do IAS. 
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Acesso às prestações por maternidade e paternidade 

O direito às prestações acima referidas é condicionado ao cumprimento de um prazo 

de garantia de seis meses civis com registo de remunerações (não são considerados 

os subsídios de férias e de Natal para o cálculo). As prestações devem ser requeridas 

ao Centro Distrital de Segurança Social no prazo de seis meses a contar do primeiro 

dia de falta ao trabalho sem remuneração, utilizando os formulários próprios para esse 

efeito.  

 

Quando apresenta o pedido, o requerente deve comprovar as situações e os factos 

que conferem direito às prestações. Deve também apresentar declarações dos 

serviços de saúde e/ou certidões de registo de nascimento, de casamento e de óbito.  
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Capítulo V: Prestações por invalidez 

Aquisição do direito a prestações por invalidez 

Os trabalhadores por conta de outrem ou independentes considerados em situação de 

incapacidade permanente para o trabalho podem ter direito a uma pensão de invalidez 

do regime geral de segurança social. Certos grupos podem inscrever-se 

voluntariamente neste regime. Se a incapacidade permanente for determinada após o 

decurso do período máximo de concessão do subsídio de doença (1.095 dias), o 

beneficiário pode passar para o regime de seguro de invalidez. 

 

Considera-se em situação de invalidez relativa um trabalhador que, em 

consequência de incapacidade permanente, não possa auferir na sua profissão mais de 

um terço da remuneração correspondente ao seu exercício normal. 

 

Considera-se em situação de invalidez absoluta um trabalhador que se encontre 

numa situação de incapacidade permanente e definitiva para toda e qualquer profissão 

ou trabalho. A situação de invalidez pode ser sujeita a exame de revisão a pedido da 

instituição gestora ou do próprio beneficiário. 

 

Não tem direito a pensão se a invalidez resultar de um acidente de trabalho ou de 

uma doença profissional, ou se preencher as condições de concessão de uma pensão 

de reforma.  

 

Cobertura 

Pensão de invalidez 

Para ter direito a uma pensão de invalidez, os segurados devem dispor, no mínimo, de 

cinco anos (no caso de pensão de invalidez relativa) ou, mínimo, de três anos (no caso 

de invalidez absoluta) de quotizações pagas ou creditadas (por exemplo, períodos de 

maternidade, doença ou serviço militar). A atribuição da pensão de invalidez originada 

por doenças crónicas (p. ex., HIV, cancro, esclerose múltipla) está sujeita a um prazo 

de garantia de três anos civis. 

 

São considerados apenas os anos civis em que o total de dias com registo de 

remunerações seja igual ou superior a 120. O reconhecimento do direito à pensão 

depende ainda da certificação da situação de invalidez pelo Serviço de Verificação de 

Incapacidades. Continua a ter direito às prestações enquanto subsistirem as razões 

que motivaram o reconhecimento da invalidez, ou até que a sua pensão seja 

convertida em pensão por velhice. 

 

Montante da pensão de invalidez 

O montante da pensão é calculado com base na carreira contributiva, na média das 

remunerações durante o período de seguro (até um máximo de 40 anos) e no fator de 

sustentabilidade (relacionado com a evolução da esperança média de vida). 

 



 
 

Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 
Os seus direitos de segurança social em Portugal 

Julho de 2012  16 

Para os beneficiários com uma carreira contributiva igual ou inferior a 20 anos, a taxa 

de formação da pensão é de 2% da base de cálculo (média das remunerações durante 

toda a carreira) por cada ano civil relevante para o cálculo, com o limite mínimo de 

30% da remuneração de referência. O valor da pensão não pode ser inferior ao limite 

mínimo fixado por lei. 

 

Para os beneficiários com uma carreira contributiva superior a 20 anos, a taxa de 

formação da pensão é regressiva e varia entre 2,3% e 2% por referência à parcela 

correspondente da respetiva remuneração de referência. É indexada ao montante do 

indexante dos apoios sociais (IAS), variando entre 1,1 e 8 vezes o seu valor.  

 

Até ao final do atual período de transição que se estende até 2017, é pago ao 

beneficiário o montante mais favorável que resultar da aplicação das regras fixadas 

em 1993 (que consideram, por exemplo, a média das remunerações dos 10 anos com 

remunerações mais elevadas, nos últimos 15 anos, e que o montante da pensão não 

pode ser inferior a 30% nem superior a 80% da remuneração média anterior), das 

novas regras de cálculo introduzidas em 2002, ou da aplicação proporcional das novas 

e das anteriores regras de cálculo. 

 

Nos meses de julho e dezembro, os pensionistas recebem, além da pensão, um 

montante adicional (subsídios de férias e de Natal) de igual valor. Isso significa que, 

na prática, os pensionistas recebem 14 pagamentos por ano civil.  

 

No caso de o montante da pensão ser inferior aos valores mínimos garantidos, 

acresce-lhe um complemento social correspondente à diferença entre o valor 

garantido e a pensão do regime geral. 

 

Além disso, é concedido um montante suplementar por cônjuge a cargo.  

 

O complemento por dependência é concedido aos titulares de pensões de invalidez 

que necessitem de assistência permanente de outra pessoa. 

 

Acesso às prestações por invalidez 

O interessado pode requerer a pensão por invalidez enviando o respetivo formulário 

ao Centro Nacional de Pensões ou ao Centro Distrital de Segurança Social da área de 

residência, acompanhado dos documentos de prova nele indicados (por exemplo, 

fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte do requerente). 

 

O complemento por dependência deve ser requerido nos serviços da segurança social 

da área da residência do requerente, em impresso de modelo próprio, acompanhado 

dos documentos referidos para a pensão por invalidez. Além disso, é necessário 

indicar os elementos de identificação da pessoa ou entidade que presta assistência.  

 

A pensão de invalidez é paga desde o primeiro dia do mês em que foi apresentado o 

requerimento ou a partir da data de deliberação da Comissão de verificação da 

incapacidade permanente, até o beneficiário atingir a idade de reforma.  

 

A cumulação da pensão por invalidez do regime geral com outras pensões de invalidez 

ou de velhice de outros regimes de proteção social, designadamente os relativos a 

acidentes de trabalho e a doenças profissionais, é permitida. Podem igualmente 

beneficiar de uma pensão de invalidez relativa as pessoas que exercem uma atividade 
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remunerada que, neste caso, está sujeita a um determinado limite. Se esse limite for 

ultrapassado, o montante da pensão de invalidez é reduzido proporcionalmente. 
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Capítulo VI: Pensões e prestações por velhice 

Aquisição do direito a prestações por velhice 

Têm direito a uma pensão de velhice os trabalhadores por conta de outrem e os 

trabalhadores independentes que atingiram a idade da reforma e reúnam outras 

condições. O mesmo se aplica aos segurados a título voluntário.  

 

A pensão pode ser requerida a partir dos 65 anos, desde que se tenha cumprido 

período mínimo exigido de 15 anos de remunerações registadas. É necessário 

comprovar uma densidade contributiva de 120 dias com registo de remunerações por 

cada ano civil relevante para o cálculo.  

 

Tem direito à antecipação da idade de pensão o beneficiário entre os 55 e 65 anos de 

idade que, tendo cumprido o prazo de garantia, tenha uma carreira contributiva de 30 

anos civis (este regime fica suspenso durante a vigência do Programa de Ajustamento 

Económico e Financeiro). 

 

Os desempregados podem antecipar o pedido da pensão por velhice para os 62 anos, 

se tiverem idade igual ou superior a 57 anos à data do desemprego e tiverem 

cumprido o prazo de garantia (de pelo menos 15 anos). Os beneficiários com uma 

carreira contributiva de 22 anos civis e com idade igual ou superior a 52 anos à data 

do desemprego podem requerer a pensão por velhice aos 57 anos.  

 

Os beneficiários que exercem determinadas profissões podem, por motivo da natureza 

penosa ou desgastante da atividade, requerer a pensão por velhice aos 55 anos. A 

idade de reforma é igualmente fixada nos 55 anos em caso de medidas de proteção 

específica a atividades ou empresas por razões conjunturais. 

 

Não existe a possibilidade de reforma parcial.  

 

Cobertura 

Pensão de velhice 

O montante da pensão de velhice tem por base os rendimentos do trabalho 

revalorizados de toda a carreira contributiva, com o limite de 40 anos.  

 

Para os beneficiários com uma carreira contributiva igual ou inferior a 20 anos, a taxa 

de formação da pensão é de 2% da base de cálculo (média das remunerações durante 

toda a carreira) por cada ano civil relevante para o cálculo. Existe um limite mínimo de 

30% da remuneração de referência. 

 

Para os beneficiários com uma carreira contributiva superior a 20 anos, a taxa de 

formação da pensão varia entre 2,3% e 2% por referência à parcela correspondente 

da respetiva remuneração de referência. É indexada ao montante do indexante dos 

apoios sociais (IAS), variando entre 1,1 e 8 vezes o seu valor.  

 

Até ao final do atual período de transição que se estende até 2017, é pago ao 

beneficiário o montante mais favorável que resultar da aplicação das regras fixadas 
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em 1993 (que consideram, por exemplo, a média das remunerações dos 10 anos com 

remunerações mais elevadas, nos últimos 15 anos, e que o montante da pensão não 

pode ser inferior a 30% nem superior a 80% da remuneração média anterior), das 

novas regras de cálculo introduzidas em 2002, ou da aplicação proporcional das novas 

e das anteriores regras de cálculo. 

 

Se requerer a pensão depois dos 65 anos (desde que tenha completado 40 anos civis 

com registo de remunerações), pode ter direito a uma bonificação que acresce ao 

valor da pensão. É concedida uma bonificação até ao limite de 70 anos. A taxa mensal 

de bonificação varia entre 0,33% e 1%, de acordo com o número de anos da carreira 

contributiva. Por outro lado, se a pensão por velhice for requerida antes da idade de 

65 anos, o montante da pensão pode ser reduzido (com exceção da pensão 

antecipada por motivo da natureza penosa ou desgastante da atividade profissional) 

(esta medida fica suspensa durante a vigência do Programa de Ajustamento 

Económico e Financeiro). Os beneficiários com menos de 65 anos, que possam 

requerer pensão de velhice antecipada sem redução e não o façam, recebem uma 

bonificação da pensão de 0,65% por mês. 

 

É garantido um valor mínimo de pensão. O montante varia em função da carreira 

contributiva e oscila entre 60,58% e 90,41% do IAS. No caso de o montante da 

pensão ser inferior aos valores mínimos garantidos, acresce-lhe um complemento 

social correspondente à diferença entre o valor garantido e a pensão do regime geral. 

 

A pensão por velhice pode ser concedida mesmo que a pessoa ainda exerça uma 

atividade remunerada. 

 

Prestações complementares 

Nos meses de julho e dezembro, os pensionistas recebem, além da pensão, um 

montante adicional (subsídios de férias e de Natal) de igual valor. Isso significa que, 

na prática, os pensionistas recebem 14 pagamentos por ano civil. O pagamento destes 

subsídios fica suspenso (para pensões de valor superior a €1.100) ou é reduzido (para 

pensões de valor entre €600 e €1.100) durante a vigência do Programa de 

Ajustamento Económico e Financeiro. 

 

O complemento por dependência é concedido aos titulares de pensões de velhice que 

necessitem de assistência permanente de outra pessoa. 

 

O complemento solidário para idosos é atribuído aos pensionistas com idade igual ou 

superior a 65 anos. Para o efeito, têm de residir em território nacional, pelo menos, 

nos últimos seis anos antes de lhes ser reconhecido o direito ao complemento e o seu 

rendimento anual tem de ser inferior a um determinado limite (€5.022 para uma 

pessoa ou €8.788,50 para um casal). Esta prestação de natureza não contributiva e 

sujeita a condição de recursos corresponde à diferença entre o montante dos recursos 

do pensionista e o valor de referência do complemento. 

 

Acesso às prestações por velhice 

Os pedidos de pensão de velhice devem ser apresentados em impresso de modelo 

próprio. O pedido deve ser acompanhado pelos documentos de prova nele indicados 

(por exemplo, fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte do 
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requerente) e enviado ao Centro Nacional de Pensões ou ao Centro Distrital de 

Segurança Social da área de residência. 

 

O complemento por dependência deve ser requerido nos serviços da segurança social 

da área da residência do requerente, em impresso de modelo próprio, acompanhado 

dos mesmos documentos necessários para requerer a pensão de velhice. Além disso, 

devem ser indicados os elementos de identificação da pessoa ou entidade que presta 

assistência.  
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Capítulo VII: Prestações por sobrevivência 

Aquisição do direito a prestações por sobrevivência 

A morte de beneficiários dos regimes contributivos de segurança social pode conferir 

aos seus sobrevivos direito a uma pensão de sobrevivência.  

 

Têm direito às prestações de sobrevivência, em primeiro lugar, o cônjuge, ex-cônjuge 

ou pessoa em situação idêntica à do cônjuge (que vivia com o cônjuge 

ininterruptamente há pelo menos dois anos) e os filhos ou equiparados. Os filhos ou 

equiparados têm direito à pensão até completarem 18 anos, mantendo-se o direito até 

aos 25 ou até aos 27 anos, se forem estudantes a tempo inteiro. Não há limite de 

idade tratando-se de deficientes que nessa qualidade sejam destinatários de 

prestações. 

 

Na falta destes, os ascendentes (pais, por exemplo) ou afins que estavam a cargo do 

beneficiário à data da morte podem ter direito às prestações.  

 

Além disso, o beneficiário falecido deve ter completado pelo menos 36 meses de 

quotizações pagas ou creditadas. 

 

Cobertura 

Pensão de sobrevivência 

O montante da pensão de sobrevivência consiste numa percentagem da pensão que o 

segurado recebia ou teria recebido se estivesse inválido ou reformado à data do 

falecimento.  

 

O montante corresponde a 60% para o cônjuge (ou companheiro) ou ex-cônjuge, ou a 

70% se, para além do cônjuge ou companheiro, existir um ex-cônjuge com direito à 

pensão. 

 

No caso de ex-cônjuges, ou nos casos em que tenha ocorrido uma separação judicial 

ou a anulação do casamento, o montante da pensão de sobrevivência não pode 

exceder o montante da pensão de alimentos recebida à data do falecimento do 

segurado. 

 

A pensão de orfandade é atribuída aos filhos da família e o seu montante corresponde 

a 20%, 30% ou 40%, consoante o número de filhos for de um, dois ou mais. Estas 

percentagens são aumentadas para 40%, 60% ou 80% quando não existe cônjuge 

(parceiro) ou ex-cônjuge sobrevivo. 

 

Os ascendentes a cargo do beneficiário falecido têm direito a 30% (uma pessoa), 50% 

(duas pessoas) ou 80% (três ou mais pessoas) da sua pensão. 

 

O limite máximo dos montantes pagos aos familiares do segurado falecido é de 100% 

da pensão do segurado. Excecionalmente, o montante pode chegar aos 110% em caso 

de divórcio, se existirem dois (ex-) cônjuges com direito à pensão.  
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Subsídio por morte 

O subsídio por morte é geralmente atribuído às mesmas pessoas que a pensão de 

sobrevivência, independentemente da verificação do prazo de garantia (não é exigido 

o período mínimo de contribuições). Trata-se de um montante fixo igual a seis vezes o 

valor da remuneração de referência correspondente aos dois anos com remunerações 

mais elevadas, dentro dos últimos cinco anos civis (o montante máximo do subsídio 

por morte é igual a seis vezes o valor do IAS - €2.515,32).  

 

O subsídio por morte pode ser partilhado pelos beneficiários na mesma proporção que 

a pensão de sobrevivência. Metade do montante é pago ao cônjuge ou ex-cônjuge e 

metade aos filhos ou equiparados. Na falta de uma destas categorias de familiares, o 

montante total do subsídio é pago à outra categoria de familiares. 

 

Reembolso das despesas de funeral 

Na falta de familiares com direito ao subsídio por morte, pode haver lugar ao 

reembolso das despesas com o funeral do beneficiário do regime geral de segurança 

social a quem prove tê-las efetuado. O montante do reembolso não pode ser superior 

ao subsídio por morte (não atribuído), com o limite de 4 vezes o valor do IAS 

(€1.676,88). 

 

Prestações complementares 

Nos meses de julho e dezembro, os pensionistas recebem, além da pensão, um 

montante adicional (subsídios de férias e de Natal) de igual valor. Isso significa que, 

na prática, os pensionistas recebem 14 pagamentos por ano civil. O pagamento destes 

subsídios fica suspenso (para pensões de valor superior a €1.100) ou é reduzido (para 

pensões de valor entre €600 e €1.100) durante a vigência do Programa de 

Ajustamento Económico e Financeiro. 

 

O complemento por dependência é concedido aos titulares de pensões de 

sobrevivência que necessitem de assistência permanente de outra pessoa. 

 

O complemento solidário para idosos é atribuído aos pensionistas com idade igual ou 

superior a 65 anos. Para o efeito, têm de residir em território nacional, pelo menos, 

nos últimos seis anos antes de lhes ser reconhecido o direito ao complemento e o seu 

rendimento anual tem de ser inferior a um determinado limite (€5.022 para uma 

pessoa ou €8.788,50 para um casal). Esta prestação de natureza não contributiva e 

sujeita a condição de recursos corresponde à diferença entre o montante dos recursos 

do pensionista e o valor de referência do complemento. 

 

Acesso às prestações por sobrevivência 

O impresso de modelo próprio para requerer a pensão de sobrevivência deve ser 

preenchido e enviado para o Centro Nacional de Pensões ou para o Centro Distrital de 

Segurança Social da área de residência num prazo de seis meses após a data do 

falecimento, acompanhado da certidão de nascimento do beneficiário, com 

averbamento do óbito e fotocópia do seu bilhete de identidade.  
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O complemento por dependência deve ser requerido nos serviços da segurança social 

da área da residência do requerente, em impresso de modelo próprio, acompanhado 

de fotocópia do seu bilhete de identidade e dos elementos de identificação da pessoa 

ou entidade que presta assistência. 

 

Existe também um impresso de modelo próprio para requerer o subsídio por morte, 

que o beneficiário deve preencher e enviar para o Centro Nacional de Pensões ou para 

o Centro Distrital de Segurança Social da área de residência num prazo de 180 dias a 

partir da data do falecimento, acompanhado da certidão de nascimento do 

beneficiário, com averbamento do óbito e fotocópia do seu bilhete de identidade.  

 

Para o reembolso das despesas de funeral, é necessário que o requerente (que deverá 

solicitar o mesmo num prazo de 90 dias após a data do falecimento) prove ter 

efetuado as despesas com o funeral e que o cidadão falecido tenha sido residente e 

não enquadrado por regime obrigatório de proteção social que confira direito a 

subsídio por morte.  
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Capítulo VIII: Prestações por acidentes de trabalho e 
doenças profissionais 

Aquisição do direito a prestações por acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 

É obrigação da entidade empregadora assegurar a proteção dos seus trabalhadores 

contra o risco de acidentes de trabalho. Em regra, a responsabilidade é transferida 

para companhias de seguros, uma vez que os regimes de segurança social não 

abrangem este risco. Os trabalhadores independentes também são obrigados a 

subscrever um seguro que os proteja em caso de acidente de trabalho.  

 

Em contrapartida, o regime geral de segurança social abrange a proteção em caso de 

doença profissional. 

 

Em regra, para que se considere que existiu um acidente de trabalho, este deve ter 

ocorrido no local e durante o horário de trabalho e causar uma lesão física, uma 

perturbação funcional ou uma doença de que resulte a morte ou a redução da 

capacidade de trabalho ou de ganho, temporária ou permanente, parcial ou total. 

Também podem ser considerados acidentes de trabalho os acidentes ocorridos no 

trajeto de ida e de regresso para e do local de trabalho.  

 

As doenças profissionais podem ocorrer na sequência da exposição a um risco 

associado à natureza da atividade ou do ambiente de trabalho habitual. A doença deve 

ter-se manifestado durante um período fixado na lista oficial de doenças profissionais. 

Além disso, é possível defender e comprovar, caso a caso, que uma doença está 

relacionada com o trabalho, mesmo que não conste da lista (sistema misto de 

caracterização de doenças profissionais.  

 

Têm direito a estas prestações os trabalhadores por conta de outrem e os 

trabalhadores independentes em qualquer atividade profissional, lucrativa ou não. Em 

caso de morte, os membros do agregado familiar do segurado podem também ter 

direito a certas prestações. 

 

Cobertura 

As prestações concedidas em caso de acidente de trabalho são quase idênticas às 

concedidas em caso de doença profissional, embora sejam diferentes as entidades 

responsáveis pela sua prestação. 

 

Em regra, os cuidados de saúde são prestados mediante o reembolso das despesas 

efetuadas. Os cuidados médicos também podem ser prestados pelo Serviço Nacional 

de Saúde, ficando o beneficiário isento do pagamento da taxa moderadora. Além 

disso, podem ser atribuídas prestações pecuniárias por doença durante o tratamento 

médico e a reabilitação profissional.  

 

Os graus de incapacidade permanente constam da Tabela Nacional de Incapacidades 

por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. Em caso de incapacidade 

permanente absoluta para todo e qualquer trabalho, pode ser atribuída uma pensão 
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correspondente a 80% da remuneração de referência, acrescida de 10% por cada 

dependente a cargo, com um limite máximo fixo. 

 

Em caso de incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual, o montante 

da pensão é fixado entre 50% e 70% da remuneração de referência, conforme a 

maior ou menor capacidade funcional residual para o exercício de outra profissão 

compatível. Em caso de incapacidade parcial, o montante da pensão anual é de 70% 

da redução sofrida na capacidade geral de ganho.  

 

A entidade empregadora tem a obrigação de integrar os trabalhadores que sofram de 

incapacidade temporária parcial ou de incapacidade permanente parcial ou absoluta 

para o trabalho habitual resultante de acidente de trabalho ou de doença profissional. 

Os trabalhadores têm igualmente direito a formação profissional, adaptação do posto 

de trabalho, trabalho a tempo parcial e licença para formação ou novo emprego, bem 

como a um subsídio para frequência de cursos de formação profissional, 

correspondente ao montante das despesas incorridas. O montante do subsídio é 

limitado para cursos organizados por outras entidades que não o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional. 

 

Nos meses de julho e dezembro, os pensionistas recebem (férias e Natal), além da 

pensão, um montante adicional de igual valor. Isso significa que, na prática, os 

pensionistas recebem 14 pagamentos por ano civil. 

 

A prestação suplementar por assistência de terceira pessoa é concedida aos 

pensionistas atingidos por deficiência grave que carecem de assistência permanente. 

Em caso de incapacidade permanente pode ser pago um subsídio para readaptação de 

habitação. 

 

Se a pessoa segurada falecer na sequência de um acidente de trabalho ou de uma 

doença profissional, os membros do agregado familiar terão direito a uma pensão de 

sobrevivência. 

 

É igualmente pago um subsídio por morte igual a 12 vezes 110% do valor do 

indexante dos apoios sociais (IAS). O reembolso das despesas de funeral é atribuído 

até um certo montante. 

 

Acesso às prestações por acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 

Em caso de acidente de trabalho, deve dirigir-se à companhia de seguros para a qual 

a sua entidade empregadora transferiu a responsabilidade ou ao organismo por esta 

indicado. Normalmente, existem prazos a respeitar e formalidades que podem variar 

de companhia para companhia. Por esse motivo, é aconselhável informar-se 

previamente sobre o que deve fazer em caso de acidente no trabalho.  

 

Se contrair uma doença profissional, deve dirigir o seu pedido ao Centro Nacional de 

Proteção contra os Riscos Profissionais.  

 

Normalmente, os cuidados de saúde são prestados pelos serviços públicos de saúde. O 

médico que o trata determinará se a sua doença é de natureza profissional. Essa 

confirmação é essencial para a concessão das prestações em questão.  
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Se pedir prestações relacionadas com um falecimento, deve apresentar a certidão de 

óbito e uma fatura das despesas de funeral. 

 



 
 

Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 
Os seus direitos de segurança social em Portugal 

Julho de 2012  27 

Capítulo IX: Prestações familiares 

Aquisição do direito a prestações familiares 

Têm direito ao abono de família as crianças e jovens residentes em território nacional 

(ou em situação equivalente), que se insiram em agregados familiares cujos 

rendimentos de referência não sejam superiores a 1,5 vezes o IAS e com valores 

patrimoniais inferiores ao limite estabelecido, que não exerçam atividade laboral e 

preencham as condições de atribuição. Ao abono de família a crianças e jovens 

acresce uma bonificação em caso de deficiência e de famílias monoparentais.  

 

O abono de família é pago geralmente até aos 16 anos (ou 24 anos, tratando-se de 

crianças ou jovens portadores de deficiência, podendo ser alargado até três anos). No 

entanto, pode ser concedido a partir dos 16 anos até aos 18, 21 ou 24 desde que 

estejam matriculados no ensino básico, secundário ou superior, respetivamente, ou 

em curso de formação profissional e desde que não beneficiem de bolsas de estudo, 

subsídios de formação ou remunerações de estágio superiores a um montante 

determinado. 

 

Cobertura 

Abono de família 

O montante do abono de família é determinado tendo em conta o rendimento de 

referência do agregado familiar (soma do total de rendimentos de cada elemento do 

agregado familiar a dividir pelo número de elementos acrescido de um), a composição 

do agregado familiar e a idade da criança.  

 

Existem quatro escalões de rendimentos indexados ao valor do IAS, que vão desde 

0,5 vezes o IAS, no primeiro escalão, até mais de 1,5 vezes o IAS no quarto escalão 

(em que não há lugar ao pagamento do abono). Em cada escalão, os montantes são 

superiores para as crianças até aos 12 meses e inferiores para as crianças mais 

velhas.  

 

O montante do abono de família atribuído a cada criança entre os 12 e os 36 meses de 

idade é majorado em dobro do seu valor com o nascimento ou integração de uma 2.ª 

criança no mesmo agregado familiar. O nascimento ou integração de uma criança 

subsequente no mesmo agregado familiar triplica o valor das prestações, sendo que as 

condições de atribuição no que se refere às idades são idênticas. 

 

Subsídio especial para criança com deficiência 

A bonificação por deficiência do abono de família para crianças e jovens destina-se aos 

descendentes portadores de deficiência com idade inferior a 24 anos que frequentem 

ou estejam internados em estabelecimento especializado ou necessitem de apoio 

individualizado pedagógico e ou terapêutico específico. O montante varia consoante a 

idade da criança ou jovem (três escalões etários). É aumentado em 20% para as 

famílias monoparentais. 
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O subsídio mensal vitalício é atribuído aos descendentes de beneficiários, maiores de 

24 anos, portadores de deficiência grave que os impossibilite de assegurar a sua 

subsistência através do exercício de uma atividade profissional. Os titulares deste 

subsídio beneficiam ainda do complemento extraordinário de solidariedade, que é uma 

prestação mensal que acresce ao subsídio e cujo montante varia conforme o titular 

tenha menos de 70 anos ou idade igual ou superior a 70.  

 

Podem ainda ter direito ao complemento solidário para idosos, prestação de natureza 

não contributiva e sujeita a condição de recursos. Este complemento é pago aos 

pensionistas com idade igual ou superior a 65 anos, beneficiários do subsídio mensal 

vitalício, que residam em Portugal há seis anos e tenham recursos inferiores a um 

certo limite anual.  

 

O subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial é atribuído aos 

descendentes portadores de deficiência com idade inferior a 24 anos que frequentem 

estabelecimento de educação especial particular, com ou sem fins lucrativos, e que 

necessitem de apoio individualizado fora do estabelecimento.  

 

O subsídio por assistência de terceira pessoa é concedido aos descendentes que 

estejam a receber o subsídio familiar a crianças e jovens com bonificação por 

deficiência ou o subsídio mensal vitalício e dependam e tenham assistência de terceira 

pessoa de, pelo menos, 6 horas diárias, para assegurar as suas necessidades básicas.  

 

Outros subsídios 

Os titulares do direito ao abono de família a crianças e jovens, correspondente ao 

escalão de rendimentos mais baixo, de idade compreendida entre 6 e 16 anos durante 

o ano civil que estiver em curso, têm direito a receber, no mês de setembro, além do 

subsídio que lhes corresponde, um montante adicional de igual quantitativo que visa 

compensar as despesas com encargos escolares, desde que matriculados em 

estabelecimento de ensino. O montante deste complemento é igual ao montante do 

abono de família normal.  

 

O abono de família pré-natal é uma prestação mensal paga a partir do mês seguinte 

àquele em que se atinge a 13.ª semana de gestação, sendo concedido por 6 meses. 

Se o período de gestação for superior a 40 semanas, é pago até ao mês do 

nascimento, inclusive. Se o período de gravidez for inferior a 40 semanas (em virtude 

de nascimento prematuro), o abono é garantido pelo período correspondente a 6 

meses, podendo ser acumulado com o abono de família para crianças e jovens devido 

após o nascimento. O montante é determinado de acordo com as mesmas regras que 

o abono de família. O montante do abono de família pré-natal pode se majorado em 

20%, se a beneficiária viver sozinha ou o seu agregado familiar for composto apenas 

por crianças e jovens com direito ao abono de família. 

 

A bolsa de estudos é uma prestação atribuída mensalmente aos jovens com menos de 

18 anos inseridos em agregado familiar com rendimentos de referência 

correspondentes ao 1.º ou 2.º escalão, que frequentam o ensino secundário ou 

equivalente. O montante é igual a duas vezes o valor do abono de família que o aluno 

esteja a receber. 

 

O subsídio de funeral é uma prestação paga de uma só vez ao requerente do subsídio 

que prove ter pago as despesas com o funeral de qualquer membro do seu agregado 

familiar ou de qualquer outra pessoa, que tenha sido residente em Portugal e não 
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tenha direito ao subsídio por morte, no âmbito de um regime obrigatório de segurança 

social. 

Acesso às prestações familiares 

Deve requerer as prestações familiares no Centro Distrital de Segurança Social que o 

abrange, no prazo de 6 meses a contar da data em que ocorreu o facto determinante 

da proteção, em impresso próprio, acompanhado dos documentos de prova nele 

indicados, nomeadamente:  

 

Estes documentos podem ser: 

 

 certidão de registo civil, bilhete de identidade e boletim de nascimento do filho para 

o qual pede a prestação;  

 fotocópia do cartão de estudante ou documento comprovativo da matrícula passado 

no estabelecimento de ensino (abono de família a crianças e jovens dos 16 aos 24 

anos);  

 certificado médico passado pelos serviços competentes, se o filho for portador de 

deficiência;  

 declaração médica certificando que o filho deficiente necessita de cuidados 

especiais;  

 uma certidão de óbito para requerer prestações por morte;  

 informação médica e fotocópia do Bilhete de Identidade da pessoa que presta 

assistência. 
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Capítulo X: Desemprego 

Aquisição do direito a prestações de desemprego 

Para ter direito às prestações por desemprego, o interessado deve encontrar-se em 

situação de desemprego involuntário, estar em condições de trabalhar e estar 

disponível para o trabalho, deve estar inscrito para emprego no centro de emprego da 

sua área de residência e não receber pensão de invalidez ou de velhice. 

 

Subsídio de desemprego 

Tem direito ao subsídio de desemprego se trabalhou por conta de outrem durante, 

pelo menos, 360 dias nos 24 meses imediatamente anteriores à data do desemprego. 

 

Assistência no desemprego 

Têm direito ao subsídio social de desemprego os beneficiários que tenham completado 

180 dias de trabalho com registo de remunerações num período de 12 meses 

imediatamente anterior à data do desemprego. O subsídio é igualmente pago aos 

beneficiários que continuem desempregados após terem esgotado o período de 

concessão do subsídio de desemprego, mas apenas se os rendimentos mensais per 

capita do agregado familiar e o valor do seu património mobiliário forem inferiores a 

um determinado montante, por referência ao indexante dos apoios sociais (IAS). 

 

Subsídio de desemprego parcial 

Têm direito ao subsídio de desemprego parcial os beneficiários que, estando a receber 

ou tendo requerido subsídio de desemprego, celebrem contrato de trabalho a tempo 

parcial (a média de horas de trabalho semanais é inferior ao período normal de 

trabalho a tempo completo) ou iniciem uma atividade independente, na condição de o 

valor da retribuição do trabalho a tempo parcial ou independente ser inferior ao 

montante do subsídio de desemprego.  

 

Prestações por pré-reforma 

Os trabalhadores por conta de outrem cobertos pelo sistema geral de segurança 

social, exceto aqueles que, embora cobertos por este sistema, não tenham seguro de 

invalidez, velhice e morte com 55 ou mais anos, podem celebrar um acordo de pré-

reforma com a entidade patronal. Além disso, podem requerer a pensão os 

desempregados idosos. 
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Cobertura 

Subsídio de desemprego 

O montante do subsídio de desemprego é calculado com base na remuneração média 

mensal (sem limite máximo e incluindo as prestações substitutivas de rendimentos de 

trabalho) auferida durante os 12 últimos meses que precedem a rescisão de um 

contrato de trabalho. 

 

Sujeito a determinadas limitações, o montante diário do subsídio de desemprego é 

igual a 65% da remuneração de referência, correspondente à remuneração média 

diária do total das remunerações dos primeiros 12 meses civis que precedem o 

segundo mês anterior ao da data do desemprego. Não pode ser superior a 75% do 

valor líquido da remuneração de referência ou a 2,5 vezes o valor do IAS e não pode 

ser inferior ao IAS, a não ser que a remuneração de referência do trabalhador seja 

inferior a esse valor. Neste caso, o montante corresponde à remuneração média. O 

montante do subsídio é sujeito a uma redução de 10% após um período de 180 dias 

de pagamento.  

 

Até ao dia 31 de dezembro de 2012, o montante do subsídio é majorado em 10% se 

ambos os cônjuges ou ambas as pessoas em união de facto estiverem a receber 

subsídio de desemprego ou tiverem filhos a seu cargo, ou nos casos em que o 

beneficiário do subsídio de desemprego seja o parente único de um agregado 

monoparental e não receba pensão de alimentos decretada ou homologada pelo 

tribunal. 
 

A duração do pagamento do subsídio de desemprego depende da idade do segurado e 

do número de meses de remuneração registada em sistema de segurança social 

obrigatório imediatamente antes da data do desemprego.  

 

Assistência no desemprego 

O montante do subsídio social de desemprego é igual a 100% do valor do IAS para os 

desempregados com agregado familiar e a 80% para os que vivem sozinhos. 

 

O subsídio social de desemprego é concedido durante o mesmo período que o subsídio 

de desemprego, salvo se for concedido após terminar o direito ao subsídio de 

desemprego, caso em que a duração é reduzida a metade. O subsídio social de 

desemprego pode ser pago até o beneficiário ter direito à pensão por velhice, ter 52 

ou mais anos à data do desemprego e ter completado as condições de atribuição do 

subsídio social de desemprego à data do início do prolongamento.  

 

Subsídio de desemprego parcial 

O montante do subsídio de desemprego parcial corresponde à diferença entre 135% 

do subsídio de desemprego e o valor da remuneração por trabalho a tempo parcial. 

Em caso de redução do trabalho a tempo parcial, a remuneração é mantida até um 

certo nível. É devido desde a data do início do contrato de trabalho a tempo parcial e 

tem a duração correspondente a período igual ao remanescente do subsídio de 

desemprego em curso.  
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Montante global do subsídio de desemprego 

O subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego podem ser pagos 

globalmente, por uma só vez, nos casos em que os beneficiários apresentem um 

projeto de criação do próprio emprego. Nesse caso, o montante pode igualmente ser 

pago de forma parcial com a condição das despesas elegíveis não ultrapassarem o 

montante total do subsídio.  

 

Prestações por pré-reforma 

A entidade patronal é responsável pelo pagamento da prestação de pré-reforma. Este 

pagamento pode ser partilhado com o Instituto do Emprego e Formação Profissional 

numa percentagem de até 50% e durante um período de seis meses. Este período 

pode ser prolongado até seis meses, no máximo, se o acordo for celebrado num 

determinado âmbito e se a entidade patronal estiver numa situação económica e 

financeira instável.  

 

Acesso às prestações por desemprego 

As prestações de desemprego devem ser requeridas no Centro Distrital de Segurança 

Social que o abrange, no prazo de 90 dias consecutivos a contar da data do 

desemprego, em impresso de modelo próprio.  

 

Deve ser acompanhado de declaração da entidade empregadora comprovativa da 

situação do desemprego e da data da última remuneração paga, bem como de 

declaração do centro de emprego da área de residência, comprovativa da avaliação da 

capacidade e da disponibilidade para o trabalho. 
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Capítulo XI: Recursos mínimos 

Aquisição do direito a prestações de recursos mínimos 

Em geral, as prestações de recursos mínimos são concedidas a pessoas que não 

estejam abrangidas pelos regimes contributivos ou que, ainda que o estejam, não 

preencham as condições exigidas para a cobertura do risco. Além disso, as prestações 

só são concedidas a pessoas residentes em Portugal que se encontram em condições 

económicas difíceis, isto é, cujos rendimentos não ultrapassem determinados limites. 

 

Regime geral 

Todas as pessoas com residência legal em Portugal (pelo menos três anos de 

residência em certos casos) com idade superior a 18 anos (as pessoas com idade 

inferior podem ter direito se tiverem menores a seu cargo, forem casadas ou viverem 

em união de facto, ou estiverem grávidas) que se encontrem em situação de carência 

socioeconómica (o que também implica que não tenham património mobiliário ou 

outro com valor superior a um certo montante por referência ao indexante dos apoios 

sociais, IAS) podem receber o rendimento social de inserção.  

 

Prestações especiais de caráter não contributivo 

Em certas condições, as pessoas que não têm direito às prestações contributivas 

podem ter direito a uma pensão do regime não contributivo. Esta pode ser atribuída 

sob a forma de pensão social de invalidez e de velhice, pensão de viuvez e pensão de 

orfandade.  

 

Têm direito a uma pensão social as pessoas de idade igual ou superior a 65 anos e as 

pessoas maiores de 18 anos que sofram de incapacidade permanente para toda e 

qualquer profissão. Os titulares de uma pensão social de invalidez e de velhice têm 

direito ao complemento extraordinário de solidariedade, que acresce ao montante das 

respetivas pensões e varia conforme o titular tenha menos de 70 anos ou 70 e mais 

anos.  

 

Têm direito à pensão de viuvez os cônjuges de pensionistas falecidos que, antes da 

morte, recebiam uma pensão não contributiva, se o interessado não tiver direito a 

uma pensão própria. A pensão de orfandade é concedida aos órfãos menores.  

 

Aos residentes não abrangidos por qualquer regime de proteção social de 

enquadramento obrigatório ou cujo esquema de proteção não integre a eventualidade 

de maternidade, paternidade e adoção pode ser reconhecido o direito a subsídios 

sociais de proteção na parentalidade.  

 

Os desempregados que não tenham direito ao subsídio de desemprego podem 

beneficiar do subsídio social de desemprego, desde que cumpram a condição de 

recursos. 

 

Os pensionistas com idade igual ou superior a 65 anos podem ter direito ao 

complemento solidário para idosos. Para o efeito, têm de residir em território nacional, 

pelo menos, nos últimos seis anos antes de lhes ser reconhecido o direito ao 



 
 

Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 
Os seus direitos de segurança social em Portugal 

Julho de 2012  34 

complemento e o seu rendimento anual tem de ser inferior a um determinado limite 

(€5.022 para uma pessoa ou €8.788,50 para um casal). Esta prestação de natureza 

não contributiva e sujeita a condição de recursos corresponde à diferença entre o 

montante dos recursos do pensionista e o valor de referência do complemento. 

 

Os pensionistas com rendimentos inferiores à retribuição mínima mensal garantida do 

ano anterior, ou inferiores ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS) quando este 

é superior à retribuição mínima garantida, estão isentos do pagamento de taxas 

moderadoras no acesso à prestação de cuidados de saúde e beneficiam de uma 

comparticipação acrescida do Estado no preço dos medicamentos. 

 

Cobertura 

Regime geral 

O rendimento social de inserção é uma prestação pecuniária atribuída em conjunto 

com um contrato de inserção, que tem por objetivo assegurar que os indivíduos e as 

suas famílias disponham de recursos suficientes para satisfazer as suas necessidades 

básicas, promovendo ao mesmo tempo a sua progressiva integração social e 

profissional.  

 

O beneficiário tem de declarar a sua disponibilidade para requerer outras prestações 

que lhe sejam devidas, para exercer a cobrança de eventuais créditos ou para 

reconhecimento de direito a alimentos. 

 

O rendimento social de inserção corresponde à diferença entre o montante teórico do 

rendimento social de inserção, calculado em função da composição do agregado 

familiar, e o rendimento de todos os elementos do agregado familiar. Portanto, é pago 

como compensação. 

 

O montante teórico é indexado ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS). É 

calculado como 100% do IAS para o titular, 50% por cada indivíduo maior e 30% por 

cada indivíduo menor. 

 

O rendimento social de inserção pode ser acumulado com outras prestações da 

segurança social, tais como o complemento por dependência, o complemento solidário 

para idosos e o subsídio por assistência de terceira pessoa. 

 

O rendimento social de inserção é concedido por períodos de 12 meses. Pode ser 

renovado mediante solicitação do beneficiário e apresentação dos documentos 

comprovativos. 

 

Prestações especiais de caráter não contributivo 

O montante das pensões sociais de invalidez e de velhice não contributivas é fixo, e é 

indexado ao indexante dos apoios sociais. A pensão social de invalidez é devida 

durante todo o período de incapacidade. 

 

Pode ser acumulada com o complemento por dependência e com o complemento 

extraordinário de solidariedade. Este último varia consoante o beneficiário tenha mais 

ou menos de 70 anos. 
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O montante da pensão de orfandade é igualmente fixo, mas depende do número de 

filhos. Corresponde a 20%, 30% ou 40% da pensão social. A pensão de viuvez 

representa 60% do montante da pensão social. 

 

O montante dos subsídios sociais de parentalidade é indexado ao valor do IAS. Trata-

se de prestações sujeitas a condição de recursos, classificadas de forma semelhante 

às do regime geral. A duração das prestações é semelhante.  

 

O montante do subsídio social de desemprego é igual a 100% do valor do IAS para os 

desempregados com agregado familiar.  

 

Acesso às prestações de recursos mínimos 

Para ter acesso ao rendimento social de inserção, o requerente tem de aceitar as 

obrigações assumidas no contrato de inserção, elaborado pelos serviços competentes 

da área de residência em conjunto com o requerente. A inscrição junto do serviço de 

emprego competente é obrigatória. Algumas categorias estão isentas de participar no 

contrato de inserção e de se inscrever no Centro de Emprego.  

 

A decisão sobre o reconhecimento do direito à prestação e sobre a atribuição da 

prestação é da responsabilidade do Instituto da Segurança Social através da entidade 

da segurança social competente da área de residência do requerente. A incapacidade 

que confere ao beneficiário o direito à pensão social de invalidez tem de ser 

confirmada pelo sistema de verificação de incapacidades. 

 

Regra geral, o pedido tem de ser apresentado em impresso devidamente preenchido, 

acompanhado dos meios de prova legalmente exigidos, tais como fotocópia do 

documento de identificação e dos documentos comprovativos de rendimentos e, se for 

caso disso, um atestado médico, para além de outros elementos relevantes que 

permitam aos serviços de segurança social competentes identificar a situação de 

carência. 

 

A atribuição de algumas prestações pode estar sujeitas à apresentação de documentos 

específicos. Para requer o rendimento social de inserção e a pensão social, por 

exemplo, é necessário um relatório sobre a situação socioeconómica da pessoa em 

causa, elaborado pelos serviços competentes. A atribuição do complemento solidário 

para idosos está sujeita à confirmação do rendimento dos descendentes que têm 

obrigação de prestar alimentos nos termos do Código Civil. 
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Capítulo XII: Cuidados de longa duração 

Aquisição do direito a cuidados de longa duração 

Têm direito a prestações para cuidados de longa duração as pessoas que não possam 

satisfazer autonomamente as necessidades básicas da vida quotidiana e careçam de 

assistência permanente de outra pessoa. 

 

No regime geral de segurança social, os titulares de pensões de invalidez, de velhice e 

de sobrevivência, assim como alguns beneficiários de prestações familiares (ou seja, 

filhos portadores de deficiência) podem ter direito a prestações para cuidados de longa 

duração. 

 

De igual modo, no regime não contributivo podem ser atribuídas prestações para 

cuidados de longa duração, sujeitas a condição de recursos, aos titulares de pensões 

sociais de invalidez, de velhice e de sobrevivência, assim como a alguns beneficiários 

de prestações familiares (ou seja, filhos portadores de deficiência). 

 

Nos regimes não contributivos e de seguro social são considerados dois graus de 

dependência para os pensionistas. O primeiro grau abrange as pessoas sem 

autonomia para satisfazer as necessidades básicas da vida quotidiana; o segundo grau 

abrange as pessoas que, além da dependência de 1.º grau, se encontrem acamadas 

ou com demência grave. Os filhos portadores de deficiência em situação de 

dependência têm de precisar da assistência permanente de outra pessoa durante pelo 

menos 6 horas diárias. 

 

As pessoas residentes em Portugal que se encontrem em situação de dependência 

(temporária ou permanente, ligeira ou grave) de natureza física, psíquica ou social 

podem ter direito a prestações do sistema de segurança social e do Serviço Nacional 

de Saúde.  

 

Cobertura 

Prestações em espécie 

As prestações em espécie abrangem diferentes formas de assistência no domicílio, 

semi-residencial ou residencial. O apoio domiciliário engloba, por exemplo, cuidados 

de higiene e conforto pessoal, limpeza, distribuição de refeições, assim como o 

acompanhamento do utente a consultas médicas. As famílias de acolhimento 

providenciam a integração temporária ou permanente de pessoas idosas e adultas 

com deficiência (no máximo, três pessoas), garantindo-lhes a satisfação das suas 

necessidades básicas, incluindo os cuidados de saúde. 

 

Os cuidados semi-residenciais podem ser prestados de várias formas. Os centros de 

noite garantem o acolhimento noturno das pessoas idosas que vivem isoladas e 

precisam de acompanhamento durante a noite (das 18h00 às 8h00). Os centros de dia 

cuidam dos idosos durante pelo menos oito horas por dia. As unidades de dia e de 

promoção da autonomia prestam assistência durante oito horas por dia. Os centros de 

atividades ocupacionais cuidam de pessoas com deficiência grave, enquanto os fóruns 
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sócioocupacionais se destinam a pessoas com problemas de saúde mental. Os lares 

temporários acolhem crianças e jovens deficientes entre os 6 e 16 anos. 

 

Os cuidados residenciais são prestados em vários tipos de instituições: 

 

 lares de idosos para pessoas idosas que se encontram ou podem vir a encontrar-se 

em situação de dependência grave; 

 residências para pessoas com mais de 16 anos em situação de invalidez 

permanente ou temporária; 

 unidades de vida apoiada para pessoas com doença mental crónica; 

 unidades de vida protegida para adultos com problemática psiquiátrica grave e de 

evolução crónica; 

 unidades de vida autónoma para adultos com problemática psiquiátrica grave 

estabilizada e de evolução crónica mas com capacidade autonómica; 

 centros de acolhimento temporário de emergência para pessoas idosas em 

situações sociais difíceis. 

 

As unidades de convalescença e unidades de média duração e reabilitação prestam 

cuidados clínicos de reabilitação, na sequência de internamento hospitalar, bem como 

apoio psicossocial, no caso das unidades de média duração. As unidades de longa 

duração e manutenção prestam apoio social e cuidados de saúde de manutenção a 

pessoas com doenças ou processos crónicos. As unidades de cuidados paliativos 

prestam apoio e supervisão em ambiente hospitalar a doentes em fase terminal. 

 

Além disso, a intervenção precoce consiste numa medida de apoio integrado que 

combina serviços no âmbito da educação, da saúde e ação social destinados a crianças 

até aos seis anos de idade com deficiência ou risco grave de atraso de 

desenvolvimento. 

 

Prestações pecuniárias 

O complemento por dependência é atribuído aos titulares de pensões de invalidez, 

velhice e sobrevivência enquadrados em qualquer esquema de proteção social que 

necessitem de assistência permanente de outra pessoa. O montante mensal é 

indexado ao montante da pensão social e depende do grau de dependência. Na 

prática, a prestação é paga 14 meses por ano (incluindo subsídios de Natal e de 

férias). 

 

O subsídio por assistência de terceira pessoa é uma prestação atribuída mensalmente 

às crianças portadoras de deficiência. 

 

Acesso a cuidados de longa duração 

Tanto no regime geral de segurança social como no regime não contributivo, a 

incapacidade tem de ser atestada por uma junta médica para ser reconhecida pela 

segurança social. No sistema de segurança social e no Serviço Nacional de Saúde, as 

equipas médicas trabalham no âmbito da rede nacional de cuidados continuados 

integrados.  

 

Os cuidados de longa duração são essencialmente assegurados por prestadores 

profissionais pertencentes à rede nacional de cuidados continuados integrados. 
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Os prestadores profissionais englobam diferentes tipos de pessoas coletivas, tais como 

hospitais, centros de saúde, centros distritais de segurança social, instituições 

particulares de solidariedade social, ONG, autarquias locais e entidades privadas com 

fins lucrativos.  

 

Os cuidados informais são reconhecidos, mas não ao ponto de tal constituir um fator 

determinante na decisão de manter as pessoas nos seus lares. Os prestadores de 

cuidados não profissionais são habitualmente familiares, amigos e vizinhos da pessoa 

dependente ou voluntários. 

 

A dependência é avaliada por meio de exames específicos para verificar a capacidade 

de uma pessoa praticar, com autonomia, os atos indispensáveis à satisfação de 

necessidades básicas da vida quotidiana (p. ex., serviços domésticos, locomoção e 

cuidados de higiene pessoal).  

 

Os titulares do complemento por dependência podem ser sujeitos a reavaliações a 

pedido do próprio beneficiário ou por decisão da entidade competente. 
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Anexo: Informações de contacto das instituições e 
endereços úteis na Internet 

Para questões de segurança social que respeitem a mais do que um país da UE, 

poderá procurar uma instituição de contacto na Europa no diretório de instituições 

gerido pela Comissão Europeia, disponível em: http://ec.europa.eu/social-security-

directory. 

 

Poderão ser obtidas informações mais detalhadas sobre as condições de atribuição e 

as prestações de segurança social em Portugal junto dos institutos públicos 

responsáveis pela gestão do sistema de proteção social. 

 

Os pedidos de informações relativos à incidência nas prestações dos períodos de 

seguro cumpridos em dois ou mais Estados-Membros devem ser dirigidos a: 

 

Direcção-Geral da Segurança Social 

Largo do Rato, 1 

1296-144 Lisboa 

Tel.: +351 21 381 7300 

Fax: + 351 21 388 9517 

E-mail: dgss@seg-social.pt 

http://www.seg-social.pt  

 

Instituto da Segurança Social  

Rua Rosa Araújo, 43 

1250-194 Lisboa 

http://www.seg-social.pt  

 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP 

Av. José Malhoa, 11 

1099-018 Lisboa 

Tel.: +351 21 861 4100Fax: +351 21 861 4603 

E-mail: dem@iefp.pt 

http://www.iefp.pt 

 

Direcção-Geral da Saúde 

Alameda D. Afonso Henriques, 45 

1040-005 

Tel.:+ 351 21 843 0500 

Fax: + 351 21 843 0530 

E-mail: geral@dgs.pt 

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://ec.europa.eu/social-security-directory
mailto:dgss@seg-social.pt
http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/
mailto:dem@iefp.pt
http://www.iefp.pt/
mailto:geral@dgs.pt
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Para obter mais informações, pode também contactar os ministérios responsáveis:  

 

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social 

Praça de Londres, 1 

1049-056 Lisboa 

http://www.mtss.gov.pt 

 

Ministério da Saúde  

Av João Crisóstomo, 9 

1049-062 LISBOA 

http://www.min-saude.pt 

 

Ministério das Finanças 

Av Infante D Henrique, 1 

1100-278 LISBOA 

http://www.min-financas.pt 

 

http://www.mtss.gov.pt/
http://www.min-saude.pt/
http://www.min-financas.pt/

