
Apoio extraordinário às famílias 

No dia 05/09, o 1º ministro anunciou medidas de apoio às famílias para fazer face à inflação. Foi definido um 

pagamento de 125,00€ para todos os cidadãos que no ano de 2021 o seu rendimento mensal não tenha sido 

superior a 2700,00€.

Para além disso, o governo propõe se ainda a atribuir mais 50,00€ por cada dependente a cargo.

Quem começou a trabalhar profissionalmente este ano, não terá direito aos 125,00€, pois os valores foram 

determinados com base nos valores auferidos em 2021.

Os pensionistas não terão direito a este valor
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Apoio extraordinário às empresas 

No dia 15/09 foi anunciado pelo governo um apoio extraordinário às empresas para fazer face à inflação causada 

pela guerra. 

As principais medidas caracterizam-se por um incentivo à inovação, desenvolvimento humano e descarbonização.

Esta medida tem previsto um custo total de 1,4 mil milhões de euros e entrou em vigor no próprio dia aquando da 

publicação em diário da república.
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Euribor ultrapassou a barreira dos 1% a 3M

Com a inflação a caminhar a passos largos, o BCE numa tentativa de atenuar as consequências já instauradas, 

continua a subir as taxas de juro, tendo a Euribor a 3 meses, a mais utilizada para crédito bancário, ultrapassado os 

1% neste mês.

Este valor tem sido fortemente sentido na carteira dos cidadãos que têm prestações para pagar, aumentando em 

alguns casos em mais de 100,00€ o valor das prestações.

Como consequência e numa tentativa de diminuir tais custos os portugueses podem tentar renegociar os seus 

créditos de forma a pagar menos mensalmente. 
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