
Livros escolares contam para “IVAucher” e acumulam com despesas do IRS 

As famílias que tiverem comprado manuais e livros escolares entre 1 de junho e 31 de agosto, numa livraria ou 

editora, poderão incluir esse valor no IVAucher, assim como deduzir essa despesa de educação no IRS.

Para tal suceder, o número de contribuinte dos dependentes deverá ser associado a um cartão bancário e é 

necessário que seja feita a adesão ao programa do IVAucher.
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Média salarial subiu quase 7% face a 2019

A média salarial aumentou 6,9%, em junho, quando comparada com o início do último verão, tendo o salário médio 

bruto atingido os 1395 euros.

Estes números poderão representar, deste modo, uma recuperação global do nível de emprego na economia. 

Na indústria e comércio registou-se uma subida expressiva da média salarial. Na indústria, o salário médio sobe 

8,4%, para os 1214 euros, enquanto que no comércio, este cresce 6,5%, para os 1212 euros. A construção também viu 

o salário médio crescer em 6,4%. As atividades de informação e de comunicação registaram um crescimento, de 

14,5%, com uma valorização da média salarial para os 2191 euros. 

Criado mecanismo de antecipação do PT 2030 para garantir financiamento

Foi criado um mecanismo extraordinário de antecipação do programa Portugal 2030, a fim de garantir o 

financiamento de medidas de política pública que visam melhorar a coesão social e territorial e a competitividade.

O programa PT 2020, com uma dotação global de cerca de 26 mil milhões de euros, consiste num acordo de 

parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, em que se alinham princípios e prioridades de programação para a 

política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020.
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