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MATERIAL DE APOIO 

 

RETRIBUIÇÃO E OUTRAS PRESTAÇÕES PATRIMONIAIS 

 
O salário constitui um elemento essencial no contrato de trabalho, sendo que qualquer trabalhador 

tem direito a receber, como contrapartida do seu trabalho, a respetiva retribuição, enquanto obrigação 

capital e nuclear a cargo da entidade empregadora. 

 

O trabalhador tem, também, direito a receber subsídio de Natal, de valor igual a um mês de 

retribuição, e subsídio de férias, que podem ser pagos de uma vez ou então de forma distribuída por 

cada mês de salário. Como se compreende, a retribuição é uma componente fundamental, não só da 

própria relação laboral, mas para a vida pessoal do trabalhador, pois a sua qualidade de vida depende 

em larga medida do salário que aufere. 

 

Os subsídios de férias e de Natal integram o conceito de prestações regulares e periódicas, pelo que 

são considerados retribuição. O subsídio de Natal é uma prestação retributiva de vencimento anual que 

deve ser paga até 15 de dezembro de cada ano, embora nada impeça que, mesmo na falta de acordo, 

seja paga em duodécimos, em conjunto com o salário. Já o subsídio de férias, salvo acordo escrito, 

deve ser pago até ao início do período de férias e proporcionalmente, caso o gozo de férias seja 

interpolado. 

 

SALÁRIO 

 

A retribuição ou salário traduz-se na prestação a que, nos termos do contrato, das normas que o regem 

ou dos usos, o trabalhador tem direito em contrapartida do seu trabalho, constituindo um elemento 

essencial do contrato de trabalho, enquanto a obrigação principal a cargo da entidade empregadora.  

 

Note-se que, apesar da retribuição ser, em regra, uma contrapartida do trabalho prestado, também é 

devida em determinados casos em que não há trabalho efetivo, nomeadamente, férias, feriados e 

algumas faltas justificadas. 
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A retribuição ou salário compreende: 

 

• A retribuição base, ou seja, a prestação correspondente à atividade do trabalhador no período 

normal de trabalho; 

• Outras prestações complementares ou acessórias, regulares e periódicas feitas, direta ou 

indiretamente, em dinheiro ou em espécie (estas últimas não podem exceder o da parte em 

dinheiro), tais como diuturnidades, subsídios de risco, de toxicidade, de isolamento, de 

alojamento, de alimentação, de transporte, de turno, de férias, de Natal, prémios de 

produtividade ou de assiduidade, comissões, prestações por trabalho suplementar e noturno, 

entre outras. 

 

Por outro lado, não integram, em regra, a retribuição ou salário: 

 

✓ As importâncias recebidas a título de ajudas de custo, abonos de viagem, despesas de 

transporte, abonos de instalação e outras equivalentes; 

✓ As gratificações ou prestações extraordinárias concedidas como recompensa ou prémio; 

✓ As prestações decorrentes do desempenho ou mérito profissionais; 

✓ A participação nos lucros da empresa. 

 

O valor da retribuição, que pode ser certa, calculada em função do tempo de trabalho, variável ou 

mista, deve ser calculado tendo em conta a quantidade, a natureza e qualidade do trabalho, sendo 

sempre garantida uma retribuição mínima mensal, em ordem a garantir um rendimento mínimo aos 

trabalhadores mais desfavorecidos e com menor poder negocial face aos empregadores.  

 

SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL 

 

Além da retribuição base, a prestação efetivamente correspondente à atividade do trabalhador no 

período normal de trabalho, o trabalhador tem, também, direito a receber outras prestações 

complementares ou acessórias, nomeadamente, o subsídio de férias e o subsídio de Natal. 

 

Quanto ao subsídio de Natal, o trabalhador tem direito a receber o valor igual a um mês de salário, 

que deve ser pago até 15 de dezembro de cada ano. 

 

Este valor será proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado nas seguintes situações: 

• Ano de admissão do trabalhador; 

• Ano de cessação do contrato de trabalho; 

• Suspensão de contrato de trabalho por facto respeitante ao trabalhador. 
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Quanto ao subsídio de férias, o trabalhador tem direito a receber, no período de férias, não só a 

retribuição que receberia se estivesse em serviço efetivo, mas, também, uma prestação complementar 

que compreende a retribuição base e outras prestações retributivas que sejam contrapartida do modo 

específico da execução do trabalho, no valor correspondente à duração mínima das férias (22 dias 

úteis). 

 

Em regra, o subsídio de férias deve ser pago antes do início do período de férias e, salvo acordo em 

contrário, de forma faseada em caso de gozo interpolado de férias. 

 

Ainda, há certas situações em que o subsídio de férias é pago ao trabalhador de forma distinta, 

designadamente: 

 

• No ano de admissão do trabalhador, o subsídio de férias será proporcional ao tempo de serviço 

efetivamente prestado, sendo que o trabalhador tem direito a 2 dias úteis de férias por cada 

mês de trabalho efetivamente prestado; 

• No ano de cessação do contrato, o trabalhador tem direito a receber a retribuição de férias e 

respetivo subsídio correspondentes a férias vencidas (vencem-se a 1 de janeiro, reportando-se 

ao ano civil anterior) e não gozadas e proporcionais ao tempo de serviço efetivamente 

prestado no ano de cessação. 

 

 

 


