
De acordo com o quadro legal em vigor (Lei 3/2014, 28/01) todos 
os empregadores �cam obrigados a organizar serviços de Segu-
rança e Saúde no Trabalho (SST), para promoção e vigilância da 
saúde dos seus colaboradores e controlo dos riscos pro�ssionais a 
que estão expostos. A entidade empregadora poderá optar por 
diferentes modalidades de organização dos serviços de SHST 

nomeadamente os Serviços Externos contratados a uma empresa autorizada para o exercício de actividades de Segu-
rança e Saúde no Trabalho. 

A actividade desenvolvida pelos serviços de segurança no trabalho é relatada anualmente no Anexo D do relatório 
único. Este é elaborado de acordo com as informações obtidas através dos actos médicos, das vistorias de segurança aos 
locais de trabalho e das horas de formação no âmbito da segurança e saúde no trabalho realizados durante o ano pelos 
serviços de Segurança e Saúde no trabalho. Este relatório é de entrega obrigatória anual tal como determinado no artigo 
112.º da Lei n.º 3/2014, de 28 de Janeiro.
Anexo D - O que é?
A regulamentação do Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo dos empregadores, de prestação anual de 
informação sobre a actividade social da empresa, com conteúdo e prazo de apresentação regulados em Portaria (Portar-
ia n.º 55/2010, de 21 de Janeiro). 
O relatório único, a preencher por todas as entidades empregadoras/empregadores, tem de ser entregue por meio 
informático, durante o período de 16 de Março a 15 de Abril do ano seguinte àquele a que respeita.
Têm de entregar este Anexo todos os empregadores/entidades empregadoras com unidades locais activas em algum 
período do ano de referência do relatório. 

Qual é o conteúdo do Relatório Único? 
O Relatório Único é constituído pelo relatório propriamente dito e por 6 anexos. O anexo A refere-se ao quadro de 
pessoal, o anexo B ao �uxo de entrada e/ou saída de trabalhadores, o anexo C ao relatório anual de formação contínua, 
o anexo D ao relatório anual das actividades do serviço de segurança e saúde, o anexo E a greves e o anexo F a infor-
mação sobre prestadores de serviços. 

Quem está abrangido pela obrigação de entrega do Relatório Único? 

Os empregadores abrangidos pelo Código do Trabalho e legislação especí�ca dele decorrente. 

Quem tem a obrigação de entregar o Relatório Único? 

Essa responsabilidade cabe ao empregador.
A CCMT - Sr.ª D Alegria Centro Clínico de Medicina no Trabalho, Lda., como empresa autorizada pela ACT e DGS para a 
prestação de serviços de Segurança e Saúde no trabalho assegura o preenchimento e entrega do ANEXO D do 
RELATÓRIO ÚNICO das empresas suas clientes. 
Contacte-nos !!!


