
POSIÇÃO DA CGTP-IN SOBRE A ACTUALIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

A CGTP-IN  reafirma,  em  primeiro  lugar,  a  importância  fundamental  do  aumento  do  salário
mínimo  para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias e
para o crescimento económico do país.

O  salário  mínimo  nacional,  criado  em  1974,  tem  tido  uma  evolução  lenta  que  não  tem
acompanhado a evolução da inflação e da produtividade ao longo destes anos, determinando
para os trabalhadores enormes perdas acumuladas do poder de compra. O não cumprimento do
acordo de 2006 só veio agravar estas perdas.

O aumento do salário mínimo, tal como o aumento dos salários em geral, é um investimento que
beneficia a economia e o país – a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias
estimula o consumo, o que contribui para o aumento da produção e das vendas das empresas, a
criação de mais emprego e o crescimento da economia. Ao mesmo tempo, este aumento tem
também efeitos positivos no crescimento das contribuições para a segurança social, ajudando a
melhorar a sustentabilidade financeira do sistema.

Neste sentido, não podemos ignorar a importância fundamental do salário mínimo no combate à
pobreza, designadamente a pobreza laboral. No actual quadro, em que o mercado de trabalho
assenta essencialmente num modelo de baixos salários, ter um emprego deixou de ser suficiente
para afastar a pobreza. Em 2014, 11% dos trabalhadores eram pobres e o salário mínimo de
€485 (só aumentou para os €505 a partir de Outubro) estava situado pouco acima do limiar de
risco de pobreza.  

Acresce  que  no  período  em que  teve  lugar  a  última  actualização  do  SMN verificou-se  um
aumento do emprego e uma diminuição do desemprego, que contraria a tese dos que defendiam
o oposto.

Entendemos, ainda, que estabelecer "contrapartidas" ou "compensações" para as empresas pelo
aumento do salário mínimo, seja qual for a sua natureza ou a forma que assumam, é totalmente
inaceitável, porque não é legítimo que sejam os contribuintes a suportar o aumento do salário
mínimo, quando o pagamento de salários é uma responsabilidade das entidades empregadoras
enquanto beneficiárias do trabalho prestado. 

Por outro lado, o aumento do SMN, à semelhança de anteriores valorizações, não terá para as
empresas  as  consequências  nefastas  anunciadas,  dado  que  o  impacto  deste  aumento  nos
custos das empresas é muito baixo.
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A CGTP-IN continua a manifestar a sua firme oposição à redução da taxa contributiva para a
segurança  social  como  compensação  para  o  aumento  do  salário  mínimo.  As  contribuições
sociais  constituem uma receita  de  que  o  Estado  não  pode  simplesmente  apropriar-se  para
“compensar” as empresas, na medida em que se trata de receita destinada a “financiar, de forma
exclusiva, os encargos próprios com a efectivação do direito de cada um à segurança social, no
âmbito  dos  regimes  contributivos  em  que  as  pessoas  ficam  enquadradas”1 (pense-se  nas
pensões, nos subsídios de desemprego, nos subsídios de doença, etc.). Pelo que entendemos
ser imoral e ilegítimo mobilizar recursos da segurança social para tal fim. 

Tendo em conta estes dados, a CGTP-IN considera plenamente justificado o aumento do salário
mínimo para os €600 em 2017.

Assim,  entendemos que  o  valor  de  €557 anunciado  no  programa de  Governo  só  pode ser
entendido como um ponto de partida para um processo que entendemos dever ser célere, na
medida em que o valor deve estar decidido para entrar em vigor no dia 1 de Janeiro do próximo
ano. Neste sentido, entende a CGTP-IN  que a discussão e decisão sobre o SMN deve ser
desligada de quaisquer outras, a fim de que seja possível ter uma resolução definitiva no mais
curto espaço de tempo possível.

A CGTP-IN defende que, uma vez definido o SMN para 2017, se deve acelerar o debate
com vista  à  implementação  de  medidas  que  contribuam  para  o  desbloqueamento  da
contratação  colectiva,  nomeadamente  na  alteração  das  normas  de  caducidade  e  a
reposição  do  princípio  do  tratamento  mais  favorável,  pelos  reflexos  que  produz  nas
remunerações,  evitando  assim  que  os  salários  situados  na  parte  inferior  das  tabelas
salariais a sejam absorvidos pelos aumentos do salário mínimo.
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1 Ilídio das Neves, Direito da Segurança Social, 1996, Coimbra Editora, página 360. 
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