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minimum wage for 2018
Decreto-Lei n.º 156/2017 de 28/12
Por via do Decreto-Lei n.º 156/2017 de 28 de dezembro, a partir de 1 de janeiro de 2018, a retribuição
mínima mensal garantida (RMMG), vulgarmente designada por salário mínimo nacional, aumentará para €
580 mensais, substituindo o montante de € 557, atualmente em vigor.
Mantém-se, deste modo, uma tendência de aumento anual desta retribuição que se tem vindo a verificar
desde 2015.
…

Decree-Law no. 156/2017 of 28/12
In accordance with Decree-Law no. 156/2017 of December 28, from 1 January 2018 onwards, the national
minimum wage will increase to € 580 per month.
This trend of annual increase of the minimum wage has been being verified since 2015.
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