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Circular n.º 73/2021 Retribuição mínima mensal garantida 

Medida excepcional de compensação 

 

Se for ao Código do Trabalho, encontrará um Capítulo que à 

“Retribuição e outras prestações patrimoniais” diz respeito; e uma Secção III, cujo título é 

precisamente, 

--- Retribuição mínima mensal garantida --- 

Nesta secção, um ARTIGO 273, que declara: 

“1 – É garantida aos trabalhadores uma retribuição mínima mensal, seja qual for a 

modalidade praticada, cujo valor é determinado anualmente por legislação 

específica, ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social.” 

 

Daí, para dar cumprimento a esta obrigação legal, foi 

publicado no Diário da República nº 236, de 7 Dezembro 2021, Flh. 16 (5) a 16 (9), o 

DECRETO-LEI Nº 109-B/2021 

o qual visa dois fins: 

“a) – A actualização do valor de retribuição mínima mensal garantida (RMMG) a partir de Janeiro 

de 2022; e,  

b) – A criação de uma medida de apoio excepcional de compensação do aumento da RMMG.” 

No artigo 3, deste Decreto-lei é fixada a Remuneração 

Mínima, --- mais conhecido por “salário mínimo”, no valor de 705,00€. 

Como se viu, o Decreto-Lei cria ao mesmo tempo uma 

“medida de apoio excepcional de compensação ao aumento da RMMG”, --- vide artº. 4 ---, nos 

termos estabelecidos no ANEXO ao presente Decreto-Lei. 

Indo ao Anexo, as entidades empregadoras aí indicadas são 

do sector hoteleiro, turismo alojamento local, restaurantes, agências de viagens, salas de 

espetáculos, museus, jardins zoológicos, etc, etc. E outras da mesma área de actividade.  

Portanto, o novo salário mínimo entra em vigor a 1 Janeiro, 

devendo as Empresas actualizar os salários que, com base no Contrato Colectivo de Trabalho, 

estejam a praticar; e que sejam inferiores, a partir de Janeiro, a 705, 00€. 

 

 


