
 
 

 
 

                                                                                                                             

Prestações atribuídas no âmbito do subsistema de proteção familiar 
Atualização 2023 

 
 

ABONO DE FAMÍLIA 
 
Prestação em dinheiro, paga mensalmente, para compensar os encargos familiares relativos ao sustento 

e educação das crianças e jovens.  

Portaria n.º 34/2023 de 25 de janeiro em Diário da República - 1.ª série 
 
Foi publicado o diploma legal que procede à atualização dos montantes do abono de família para 

crianças e jovens, do abono de família pré-natal, do subsídio de funeral, da bonificação por 

deficiência do abono de família, do subsídio por assistência de terceira pessoa e reforça as 

majorações do abono nas situações de famílias monoparentais, para o ano 2023. 

Com efeito e de acordo com a referida portaria, passam a vigorar os seguintes valores mensais (com 

efeitos ao dia 1 de janeiro de 2023): 

 
ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E JOVENS 

 

 

1.º Escalão de rendimentos: 

€ 161,03 para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses; 

€ 50,00 para crianças e jovens com idade superior a 36 meses;  

2.º Escalão de rendimentos: 

€ 132,92 para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses; 

€ 50,00 para crianças e jovens com idade superior a 36 meses; 

3.º Escalão de rendimentos: 

€ 104,57 para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses; 

€ 34,86 para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses; 

€ 30,09 para crianças e jovens com idade superior a 72 meses; 
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4.º Escalão de rendimentos: 

€ 62,75 para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses; 

€ 20,91 para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses. 

 
ABONO DE FAMÍLIA PRÉ-NATAL 

 

1.º Escalão de rendimentos: € 161,03. 

2.º Escalão de rendimentos: € 132,92. 

3.º Escalão de rendimentos: € 104,57. 

4.º Escalão de rendimentos: € 62,75. 

 
SUBSÍDIO DE FUNERAL 

 

Montante do subsídio: € 236,37. 

 

MAJORAÇÕES DO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E JOVENS  
DO SEGUNDO TITULAR E SEGUINTES 

 

Para criança com idade igual ou inferior a 36 meses e inserida em agregados familiares com dois 

titulares de abono: 

1.º Escalão de rendimentos: € 40,25. 

2.º Escalão de rendimentos: € 33,24. 

3.º Escalão de rendimentos: € 30,09. 

4.º Escalão de rendimentos: € 15,69. 

 

Para criança com idade igual ou inferior a 36 meses e inserida em agregados familiares com mais de 

dois titulares de abono: 

1.º Escalão de rendimentos: € 80,51. 

2.º Escalão de rendimentos: € 66,47. 

3.º Escalão de rendimentos: € 60,18. 

4.º Escalão de rendimentos: € 31,38. 
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PRESTAÇÕES POR DEFICIÊNCIA E DEPENDÊNCIA 
 

Bonificação por deficiência: 

€ 67,71 para titulares até aos 14 anos. 

€ 98,63 para titulares dos 14 aos 18 anos. 

€ 132,01 para titulares dos 18 aos 24 anos. 

 

€ 117,73 subsídio por assistência de terceira pessoa. 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

- Esta portaria produz efeitos retroativos ao dia 1 de janeiro de 2023. 

- A presente publicação não substitui a leitura atenta dos diplomas legais aplicáveis e o recurso a 

aconselhamento jurídico adequado e específico para a resolução de casos concretos.   

____________________________________________________________________________________________________________ 
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