
 
Segurança e Saúde, um bem para todos

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCLARECIMENTO DE AL

DÚVIDAS: 

 
1. De acordo com o previsto no artigo 32.º da 
Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, e na 
Portaria n.º 55/2010, de 21 de janeiro, a 
informação a que respeita o Relatório Único 
(composto por vários anexos e temas) deve 
ser apresentada por todas as e
empregadoras/empregadores. 
 

2. Uma entidade sem trabalhadores ao seu 
serviço está obrigada à entrega?

   
Não, apenas os empregadores, ou seja, os 
agentes económicos que têm trabalhadores 
por conta de outrem ao seu serviço, estão 
obrigados a essa entrega.  
 

3. Os trabalhadores independentes devem 
entregar o relatório?  
 
O relatório deve ser entregue somente po
Empregadores.  
Assim, o trabalhador independente só estará 
obrigado à entrega do relatório se estiver 
nessa situação, isto é se tiver trabalhadores
ao seu serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigações gerais do empregador em termos de 

informação sobre a atividade social da sua empresa.

RELATÓRIO ÚNICO

A regulamentação do Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo dos

empregadores, de prestação anual de informação sobre a atividade social da empresa, com 

conteúdo e prazo de apresentação regulados em Portaria.
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De acordo com o previsto no artigo 32.º da 
Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, e na 
Portaria n.º 55/2010, de 21 de janeiro, a 
informação a que respeita o Relatório Único 
(composto por vários anexos e temas) deve 
ser apresentada por todas as entidades 

2. Uma entidade sem trabalhadores ao seu 
serviço está obrigada à entrega? 

Não, apenas os empregadores, ou seja, os 
agentes económicos que têm trabalhadores 
por conta de outrem ao seu serviço, estão 

3. Os trabalhadores independentes devem 

O relatório deve ser entregue somente por 

Assim, o trabalhador independente só estará 
obrigado à entrega do relatório se estiver 
nessa situação, isto é se tiver trabalhadores 

 
 
 
 
 

PAPEL DA FERMABE NO ENVIO 

DO SEU ANEXO D

 
Anexo D - Relatório Anual 
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho

 
A Fermabe, S.A. como e
dos serviços externos de Segurança e Saúde 
no Trabalho da sua empresa vai auxiliá
somente no preenchimento e env
D do seu Relatório Ú
único anexo que se refere à nossa área de 
atividade. 
 
Do que necessitamos
ajudá-lo no envio do seu Anexo D:
 
- Que preencham o questionário que iremos 
enviar durante o mês de Janeiro
 
- Que devolvam o questionário dentro do 
prazo estabelecido pela Fermabe.
 
- Que deleguem a Fermabe ou nos facultem a 
senha de acesso 
 
 

 

Não fique com dúvidas, esclareça
sites referidos, na Fermabe ou junto do 
seu contabilista.  
 

Obrigações gerais do empregador em termos de Relatório Único - Relatório A

informação sobre a atividade social da sua empresa.

RELATÓRIO ÚNICO 

regulamentação do Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo dos

empregadores, de prestação anual de informação sobre a atividade social da empresa, com 

conteúdo e prazo de apresentação regulados em Portaria. 
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PAPEL DA FERMABE NO ENVIO  

DO SEU ANEXO D 

Relatório Anual da Atividade do 
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho 

A Fermabe, S.A. como entidade prestadora 
dos serviços externos de Segurança e Saúde 
no Trabalho da sua empresa vai auxiliá-lo 
somente no preenchimento e envio do Anexo 

Único, uma vez que, é o 
único anexo que se refere à nossa área de 

Do que necessitamos para podermos 
lo no envio do seu Anexo D: 

Que preencham o questionário que iremos 
enviar durante o mês de Janeiro 

Que devolvam o questionário dentro do 
prazo estabelecido pela Fermabe. 

Que deleguem a Fermabe ou nos facultem a 

dúvidas, esclareça-as nos 
eferidos, na Fermabe ou junto do 

Relatório Anual referente à 

informação sobre a atividade social da sua empresa. 

regulamentação do Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo dos 

empregadores, de prestação anual de informação sobre a atividade social da empresa, com 


