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A Portaria n.º 49/2019, de 8 de Fevereiro veio aprovar os 
valores dos coeficientes de revalorização das remunerações anuais 
registadas, que servem de base de cálculo das pensões iniciadas 

durante o ano de 2019. 
 

Do diploma constam duas tabelas (anexo I e II) que estabelecem 
os valores anuais para a determinação da remuneração de 
referência, que servem de base de cálculo das pensões de invalidez 

e velhice do sistema previdencial e das pensões de aposentação, 
reforma e invalidez do regime de protecção social convergente. 
 

De igual modo, foram fixados os coeficientes de revalorização 
aplicáveis a outras situações, nomeadamente para efeitos de: 

• Cálculo do montante do reembolso de quotizações e da 

restituição de contribuições e quotizações indevidamente 
pagas; 

• Actualização dos rendimentos, para efeitos de atribuição e 

renovação do complemento solidário para idosos e das 
remunerações registadas para trabalhadores com retribuições 
em dívida. 
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A Portaria n.º 49/2019, de 8 de Fevereiro entrou em vigor no dia 9 
de Fevereiro de 2019 e produz efeitos de 1 de Janeiro a 31 de 

Dezembro de 2019. 
 
A presente Portaria revoga a Portaria n.º 208/2018, de 16 de Julho. 

 
 
 
O presente resumo da Portaria n.º 49/2019, de 8 de Fevereiro, não dispensa a 
consulta do texto integral do diploma, não constituindo o mesmo 
aconselhamento jurídico. 

Carolina Boullosa Gonzalez Rui Esperança Bruna Pinto 
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