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Aprovadas as tabelas relativas ao 

subsídio de renda e renda limite 

para vigorarem em 2007. 

Contactos 

João de Macedo Vitorino 

jvitorino@macedovitorino.com   

Susana Vieira 

svieira@macedovitorino.com     

Sónia Lopes Ribeiro 

sribeiro@macedovitorino.com   

Carla Pinelas 

cpinelas@macedovitorino.com   

Teresa Carvalho de Oliveira 

toliveira@macedovitorino.com   

Jorge Silva Sampaio 

jsampaio@macedovitorino.com 

Esta informação é de carácter 

genérico, pelo que não deverá ser 

considerada como aconselhamento 

profissional. Se precisar de 

aconselhamento jurídico sobre estas 

matérias deverá contactar um 

advogado. Caso seja nosso cliente, 

pode contactar-nos por email dirigido a 

um dos contactos acima referidos. 

Aprovadas novas tabelas relativas ao subsídio de renda e renda limite 

para vigorarem em 2007 

Acaba de ser aprovada a Portaria n.º 219/2007, de 28 de Fevereiro 

(“Portaria 219/2007”), que fixa as novas tabelas relativas ao subsídio de 

renda e às rendas limite para vigorarem durante o ano civil de 2007, no 

seguimento da publicação, pela Portaria n.º 1151/2006, de 30 de Outubro, 

dos coeficientes de correcção extraordinária das rendas para 2007.  

A Portaria 219/2007 destina-se a executar o disposto nos artigos 12.º, 

número 2, e 26º da Lei 46/85, de 20 de Setembro, que estabelece os 

regimes de renda livre, condicionada e apoiada nos contratos de 

arrendamento para habitação.  

A metodologia utilizada para o cálculo do subsídio de renda é semelhante à 

seguida em anos anteriores, considerando-se agora os rendimentos de 

2005 e as rendas corrigidas a partir de Janeiro de 2007. 

Estão previstas dez tabelas de subsídio de renda, aplicáveis consoante a 

dimensão do agregado familiar, composto por um número que varia entre 1 

e 10 pessoas. Estes subsídios calculam-se de acordo com o valor do 

rendimento auferido, cujo mínimo é de 35,87 Euros e o máximo de 295,55 

Euros, e o montante da renda paga, que poderá ir até ao montante máximo 

de 295,55 Euros. 

Tome-se em conta o seguinte exemplo: um agregado familiar constituído 

por quatro pessoas que aufira rendimentos mensais de 850 Euros e pague 

uma renda no valor de 180 Euros terá direito a um subsídio de renda no 

valor de 18,95 Euros. 

Como referido, também a Portaria 219/2007 estabelece o valor limite das 

rendas para vigorarem em 2007. Também aqui o valor limite da renda varia 

consoante a dimensão do agregado familiar, sendo que o valor limite, para 

um agregado familiar constituído por 10 pessoas é de 295,55 Euros.  
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