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O salário mínimo nacional a partir de outubro de 2014 sobe dos 485 euros 
para os 505 euros, um aumento que abrange cerca de meio milhão de 
trabalhadores e que vigorará até ao final do próximo ano. 
 

O salário mínimo nacional (SMN) subiu no inicio de outubro dos 485 euros para os 505 
euros, um aumento que abrange cerca de meio milhão de trabalhadores e que vigorará até 
ao final do próximo ano. 

O aumento, que abrange cerca de meio milhão de trabalhadores, decorre de um acordo 
estabelecido entre o Governo, as confederações patronais e a UGT há uma semana e está 
definido em decreto lei-aprovado em Conselho de Ministros e publicado em Diário da 
República. 

“A atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida efetuada pelo presente 
decreto-lei vigora entre 1 de outubro de 2014 e 31 de dezembro de 2015″, diz o diploma. 

O acordo tripartido para o aumento do SMN prevê como contrapartida para os patrões 
uma descida de 0,75 pontos percentuais na taxa social única (TSU) aplicada aos salários 
mínimos e paga pelas empresas. 

Este aumento foi acordado após vários encontros entre os parceiros sociais e o Governo, 
exceto a CGTP, realizados à margem da Concertação Social ao longo do mês de setembro. 
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A CGTP continua a reivindicar um aumento do SMN para 515 euros com efeitos a 1 de 
junho, novo aumento para os 540 euros em janeiro de 2015 e uma subida gradual até aos 
600 euros, em 2016. 

O salário mínimo nacional era de 485 euros e estava congelado desde 2011. 

Ao abrigo de um acordo de Concertação Social de 2006, esta remuneração deveria ter sido 
fixada nos 500 euros em janeiro 2011. 

Em outubro de 2009 recebiam este salário 8,7% dos trabalhadores e no mesmo mês de 
2013 o SMN era auferido por 12% dos trabalhadores 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Para informação adicional, 
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VEJA MAIS 

ESCRITÓRIO 

Quinta do Amieiro lote 5 loja J Pascoal 

Abraveses 

3515-828 Viseu 

T/F (+351) 232 450 118 

TM (+351) 966 142 143 

EMAIL viseu@fiscosegur.com 

GPS  N 40.6880  W 7.9277 

António Luís Fernandes 

Sénior Partner e Fundador 

antoniofernandes@fiscosegur.com 

TM (+351) 961 386 190 
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A presente Newsletter foi elaborada pela Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e Consultoria, Lda com fins exclusivamente 

informativos, não devendo ser entendida como forma de publicidade. A informação disponibilizada bem como as opiniões aqui 

expressas são de carácter geral e não substituem, em caso algum, o aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, 

não assumindo a Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e consultoria, Lda qualquer responsabilidade por danos que possam 

decorrer da utilização da referida informação. O acesso ao conteúdo desta Newsletter não implica a constituição de qualquer tipo 

de vínculo ou relação entre técnico oficial de contas e cliente ou a constituição de qualquer tipo de relação jurídica. A presente 

Newsletter é gratuita e a sua distribuição é de carácter reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não 

expressamente autorizadas. Caso pretenda deixar de receber esta Newsletter, por favor envie um e-mail para o endereço 

marketing@fiscosegur.com.  
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