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Assunto: INFORMAÇÃO | Apoio excecional de compensação do aumento da retribuição 
mínima mensal garantida 
 
 
 

Caros Associados, 

 

Fomos ontem informados que, no âmbito da medida excecional de compensação da 
atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida, criada pelo Decreto-Lei 
n.º 109-B/2021, de 7 de dezembro, há empresas que estão a experienciar dificuldades 
na realização do registo eletrónico na plataforma da Agência para a Competitividade e 
Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.), devido ao facto de o formulário de acesso a tal medida, 
disponível na plataforma do IAPMEI, I.P.,  já se encontrar preenchido, de forma 
automática e sem possibilidade de edição ou alteração, o que inviabiliza qualquer 
alteração do campo relativo ao número de trabalhadores abrangidos para o efeito, não 
permitindo, assim, relevar situações e fundamentos de não integral prestação de 
trabalho no mês de dezembro de 2021. 

 Ora, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5º do citado diploma legal, o acesso ao 
subsídio pecuniário que consubstancia tal compensação, depende de a entidade 
empregadora “Apresentar, na declaração de remunerações relativa ao mês de 
dezembro de 2021, um ou mais trabalhadores, a tempo completo, com valor da 
remuneração base declarada igual ou superior à RMMG para 2021, nos termos 
previstos no Decreto -Lei n.º 109 -A/2020, de 31 de dezembro, e inferior à RMMG para 
2022, nos termos do artigo 3.º;”. 

 E sucedia que não estavam a ser contabilizados os trabalhadores que, embora 
tivessem, em dezembro de 2021, retribuição base equivalente a €665, receberam valor 
inferior, por não terem os 30 dias de renumerações naquele período, sobressaindo, 
para este efeito, como exemplo paradigmático, embora não exclusivo, os inúmeros 
casos de trabalhadores que ficaram em isolamento profilático ou em situação de 
doença devido à pandemia de COVID-19, ainda em curso – cfr. artigos 19º e 20º do DL 
10-A/2020, de 13 de março, na redação em vigor.   

 A resolução da situação em causa assumia foros de particular urgência, face ao 
previsto no n.º 2 do artigo 7º do citado Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 07/12, que 
estabelece que a não realização do registo eletrónico até 1 de março de 2022, 
determina a caducidade do direito ao subsídio pecuniário previsto no referido DL. 



 Nesse seguimento e após diligências junto do MTSS, nomeadamente por parte da CIP 
– Confederação da Indústria Portuguesa, consta a seguinte resposta: 

“Agradecemos a vossa comunicação. 

De facto, a informação disponibilizada pela Segurança Social ao IAPMEI, em janeiro, 
incluiu os trabalhadores com remunerações correspondentes ao mês de dezembro de 
2021. 

Face à diversidade de situações com impacto na declaração de remunerações (doença, 
parentalidade e faltas), a Segurança Social identificou critérios adicionais de forma a 
abranger as várias situações em que os trabalhadores não tenham 30 dias de 
remunerações em dezembro, nomeadamente por consulta aos meses anteriores. 

Esta informação será atualizada na plataforma do IAPMEI. 

Pedimos-vos pf que nos sinalizem, posteriormente, alguma situação que detetem.” 

 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 

Íris Vilela 
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