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O Indexante de Apoios Sociais (IAS) foi criado em 2006, pela Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro, com o 
objetivo de substituir o salário mínimo mensal como valor base de referência para o cálculo e atualização das 
contribuições, pensões e demais prestações sociais atribuídas pela Segurança Social bem como constitui o 
referencial determinante para a fixação de outras despesas e receitas do Estado, designadamente o subsídio de 
desemprego, que passa a ter como limite máximo o valor de duas vezes e meia o IAS (2,5*IAS). 
 
O valor do IAS depende do valor do PIB e da inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação. O seu valor 
só é conhecido depois destes dados serem apurados pelo Instituto Nacional de Estatística. 
 
A atualização do IAS esteve suspensa ao longo de oito anos, mantendo-se o valor do mesmo em € 419,22, 
desde 2009 até ao ano de 2017, em que voltou a ser atualizado. 
 
 

Tabela de evolução histórica do Indexante dos Apoios Sociais - IAS 

 
 

2010 419,22 € Decreto-Lei n.º 323/2009, de 24 de dezembro 
2011  419,22 € Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro 
2012  419,22 € Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro 
2013  419,22 € Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
2014  419,22 € Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro 
2015  419,22 € Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
2016  419,22 € Decreto-Lei n.º 253/2015, de 30 de dezembro 
2017  421,32 € Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro 
2018  428,90 € Portaria n.º 21/2018, de 18 de janeiro 
2019 435,76 € Portaria n.º 24/2019, de 17 de janeiro 
2020 438,81 € Portaria n.º 27/2020, de 31 de janeiro 
2021 438,81 € (igual ao do ano anterior) 
2022 443,20 € Portaria n.º 294/2021, de 13 de dezembro 

 


