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O valor do indexante dos apoios sociais 

(IAS) para 2017 foi estabelecido oficial-

mente pela Portaria n.º 4/2017 de 3 de 

janeiro pelo Governo, os Ministros das Fi-

nanças e do Trabalho, Solidariedade e Se-

gurança Social e produz efeitos a partir 

de 1 de janeiro de 2017. 

  

O objetivo consiste na promoção da 

melhoria sustentada das condições e dos 

níveis de proteção social, sendo o IAS e a 

sua atualização determinante na fixação, 

cálculo e atualização das prestações de 

segurança social. O indexante dos apoios 

sociais foi atualizado pela última vez em 

2009. 

 

O valor do indexante dos apoios sociais 

para o ano de 2017 é de 421,32€. 

 

O que é o IAS ? 

Criado em 2006, pela Lei n.º 53-3, de 29 

de dezembro e aplicado no ano seguinte, 

o IAS constitui o referencial determinante 

da fixação, cálculo e atualizações dos 

apoios e outras despesas e das receitas 

da administração central do Estado, das 

Regiões Autónomas e das autarquias lo-

cais,  qualquer que seja a sua natureza, 
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Previstos e actos legislativos ou regula-

mentares.  

O IAS substitui a retribuição mínima men-

sal garantida enquanto referencial e a 

pensão social enquanto referencial para 

fixação, cálculo e atualização de 

prestações sociais.  

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Law Office  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  

Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

