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Foi ontem, dia 9 de outubro, assinado, entre o Governo e os parceiros sociais, com exceção da CGTP, o 
Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, cuja 
versão integral pode ser consultada aqui.  
 

Este Acordo surge num contexto bastante exigente. Por um lado, a economia portuguesa encontra-se 

ainda a recuperar do impacto negativo causado pela pandemia da Covid-19. Por outro, existe um 

panorama internacional de grande incerteza, motivado em particular pela invasão da Ucrânia por parte 

da Rússia. 

 

Com vista a um crescimento sustentado, procurou-se encontrar medidas que conduzissem tanto à 

melhoria dos rendimentos e dos salários dos trabalhadores, como à melhoria da produtividade e da 

competitividade das empresas e da economia 

 

Foram definidos como : 

 Reequilibrar a repartição da riqueza produzida, corrigindo o desequilíbrio observado sobretudo 

nos anos da crise económica e financeira, e aumentar o rendimento disponível das pessoas e 

famílias, desde logo pela via salarial; 

 Criar condições para reforçar a competitividade das empresas e o crescimento da produtividade, 

estimulando os fatores que os determinam. 

 

E como : 

 Convergir com a média da União Europeia no peso das remunerações no PIB até 2026; 

 Acelerar para 2% o crescimento da produtividade até 2026. 

 

Para o efeito, foram estabelecidas as seguintes áreas temáticas de intervenção: 
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Não obstante a evolução salarial mais recente, Portugal divergiu significativamente do padrão médio 

europeu até 2015. Entre 2009 e 2015, acentuou-se a divergência face à média europeia. 

 

Para alcançar o objetivo de valorização salarial, convergindo com a média europeia, determinou-se que 

essa valorização deverá ser distribuída da seguinte forma até 2026: 

 

De igual modo, o valor da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) deverá atingir o valor 

de, pelo menos, 900€ em 2026, salvaguardando o poder de compra dos trabalhadores e assegurando a 

trajetória de crescimento iniciada em 2016: 

 Para fazer face a estes aumentos na RMMG, nos contratos de aquisição de serviços de limpeza, 

de serviços de segurança e vigilância humana e de serviços de refeitórios com duração plurianual, 

celebrados em data anterior a 1 de janeiro de 2023 ou, no caso de terem sido celebrados após aquela 

data, as propostas que estiveram na sua origem tenham sido apresentadas em data anterior a 1 de 

janeiro de 2023, relativamente aos quais, a componente de mão-de-obra indexada à RMMG seja o fator 

determinante na formação do preço contratual, é admitida, na medida do estritamente necessário para 

repor o valor das prestações contratadas, uma atualização extraordinária do preço.  

Este princípio aplicar-se-á durante a vigência do acordo. 
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Relativamente a este segmento da população ativa, é fundamental medidas específicas, no sentido de 

valorizar o investimento feito nas suas qualificações, mas também no que toca a criar condições para 

atrair esta nova geração para o mercado de trabalho e para que em Portugal construam os seus projetos 

de vida, nomeadamente através da melhoria da sua situação perante o emprego, da promoção da sua 

contratação e mesmo do incremento do rendimento disponível, com vista à sua autonomização e 

inserção plena na sociedade. 

 

Foram, assim, identificadas, nomeadamente, as seguintes medidas: 

1. Criação de programa anual de apoio à contratação sem termo de jovens qualificados com salários 

iguais ou superiores a 1.320€, nível remuneratório de entrada de um licenciado na carreira geral de 

técnico superior. 

2. Extensão extraordinária do Programa Regressar durante a vigência do Acordo, adaptando as regras 

de acesso ao Programa, com o objetivo de assegurar que o mesmo se destina ao incentivo ao regresso 

de quadros qualificados e, em particular, de atração de jovens. 

 

 

A par da valorização salarial e do aumento do rendimento disponível dos jovens, entendeu-se 

necessário concretizar medidas que conferissem mais liquidez aos trabalhadores e às famílias 

portuguesas, designadamente por via fiscal, por forma, designadamente, a que as valorizações salariais 

se traduzam em ganhos efetivos no rendimento disponível dos trabalhadores. 

 

Deste modo, foram identificadas, entre outras, as seguintes medidas: 

1. Atualização, em 2023, dos escalões de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), 

com base no critério de valorização nominal das remunerações por trabalhador (5,1%), e assegurar 

o princípio da neutralidade fiscal das atualizações salariais, com a atualização anual dos escalões 

de IRS que garanta o não agravamento fiscal em função dos aumentos salariais. 

2. Aproximação e, sempre que possível, eliminação da diferença entre a retenção na fonte de IRS e o 

imposto devido, evoluindo para um sistema de retenção na fonte que assegure que as valorizações 

salariais se traduzem em ganhos líquidos mensais para os trabalhadores. 
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3. Criação de um Incentivo de Regresso ao Mercado de Trabalho, direcionado a desempregados de 

longa duração, permitindo acumulação parcial de subsídio de desemprego com o salário pago pela 

entidade empregadora. 

4.  Aumento da remuneração por trabalho suplementar a partir das 100 horas: 

 50% pela primeira hora ou fração desta; 

 75% por hora ou fração subsequente, em dia útil; 

 100% por cada hora ou fração, em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, 

ou em feriado. 

 Adicionalmente, é reduzida a taxa de retenção na fonte de IRS para metade, nestas horas 

suplementares. 

 Os Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho que contenham disposições 

contrárias ao enquadramento legal estabelecido no presente acordo dispõem de um período 

transitório, até 1 de janeiro de 2024, para efeitos de negociação e alteração destas disposições. 

5. Atualização do valor de isenção do subsídio de alimentação para 5,20€. 

6. Aumento da compensação por cessação de contrato de trabalho para 14 dias nas situações de 

despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho. 

 

 

Relativamente a este ponto é preciso ter em consideração que o investimento na melhoria da competitividade 

do tecido empresarial português é essencial para prosseguir a trajetória de crescimento económico do país. É, por 

isso, necessário reforçar os incentivos para que as empresas assegurem, a par da criação de emprego líquido, 

políticas salariais consistentes em termos de valorização dos rendimentos e de redução das disparidades salariais, 

centradas na valorização dos salários médios. É também essencial prosseguir a trajetória de reforço dos incentivos 

à capitalização, ao investimento e à inovação. 

 

Com base nestes pressupostos, foram identificadas diversas medidas a adotar, das quais destacamos as 

seguintes, que apresentam uma forte componente laboral: 
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1. Majoração em 50% dos custos com a valorização salarial (remunerações e contribuições sociais), em 

sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), para todas as empresas que: 

 tenham contratação coletiva dinâmica, considerando-se para o efeito a outorga ou 

renovação de Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho há menos de três anos; 

 valorizem anualmente os salários em linha ou acima dos valores constantes no Acordo e no 

quadro de Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho; 

 reduzam o leque salarial, considerando-se para o efeito o rácio entre a parcela da 

remuneração base dos 10% de trabalhadores mais bem remunerados em relação ao total e a 

parcela de remuneração base dos 10% de trabalhadores menos bem remunerados em 

relação ao total. 

2. Operacionalização de medidas de apoio às empresas, no âmbito de formação certificada em 

contexto de trabalho, de forma a promover a requalificação dos recursos humanos e preservar a 

manutenção de emprego e a capacidade produtiva. 

 

 

Relativamente a esta matéria, e considerando essencial a melhoria da relação entre o Estado e os 

Cidadãos e as Empresas e a criação de um ambiente de negócios mais favorável para fomentar um quadro de 

maiores ganhos de competitividade e produtividade, considerou-se igualmente importante definir medidas 

prioritárias de simplificação administrativa e de eliminação de custos, de entre as quais se destaca: 

 

1. Nos termos a definir com os Parceiros Sociais em sede da Comissão Permanente de Concertação 

Social desencadear: 

 a reconversão do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) para permitir às empresas que 

para ele tenham contribuído, nomeadamente: 

 financiar a qualificação e a formação certificada dos trabalhadores; 

 apoiar a autonomização dos jovens trabalhadores, suportando uma parte dos encargos 

com habitação. 

 o reforço do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) com transferência 

excecional do FCT, de forma a garantir capacidade de resposta face ao histórico de 

sinistralidade. 
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2. Fim das contribuições para o FCT e, durante a vigência do acordo, a suspensão das contribuições 

mensais para o FGCT. 

3. Eliminação da obrigação de comunicação mensal das declarações retributivas à Segurança Social 

por parte das entidades empregadoras passando a existir o princípio de necessidade de 

comunicação à Segurança Social, somente em caso de alterações. 

4. Eliminação da obrigação de declaração trimestral à Segurança Social por parte dos trabalhadores 

independentes. 

5. Criação de novos canais de pagamento à Segurança Social, nomeadamente online, o que permitirá 

simplificar o pagamento mensal. 

  

 

 Ficou, ainda, estabelecido que o Acordo aqui em apreço será obrigatoriamente objeto de avaliação 

regular e adequado reajustamento, pelos seus subscritores em sede da Comissão Permanente de 

Concertação Social: 

 Durante a sua vigência, anualmente, aquando da apresentação parlamentar da Proposta de 

Orçamento do Estado; 

 Sempre que ocorra alteração substancial das condições económicas e sociais que lhe estão 

subjacentes. 

 É também criado o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Acordo, com representantes do 

Governo e dos Parceiros Sociais, e apoiado pelo Conselho Económico e Social, para 

acompanhamento e monitorização do Acordo, nomeadamente, e para além da monitorização da 

execução das medidas previstas no Acordo, para monitorizar a negociação coletiva em 

acompanhamento dos dados da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT). 

 

Lisboa, 10 de outubro de 2022 

 
 
Ana Rita Nascimento | ananascimento@pintoribeiro.pt 
www.pintoribeiro.pt 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


