
N/REF. 25/09                                             Angra do Heroísmo, Abril de 2009 
 
Assunto: RELATÓRIO ANUAL DA ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO 

TRABALHO 
 
Ex.mo(s) Associado(s), 
 
A Regulamentação do Código do Trabalho (Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho), com a devida adaptação à Região Autó-
noma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/2006/A, de 2 de Junho, prevêem a obrigação da entre-
ga do relatório anual da actividade dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, por parte da 
entidade empregadora. 
 
Desta forma, vimos por este meio informar V./Exa. (s), que todas as empresas são obrigadas a elaborar o relatório 
supra mencionado, e excepcionalmente este ano devido a alterações no conteúdo do referido relatório, por força da 
Portaria n.º 288/2009, de 20 de Março, será entregue às seguintes entidades, da seguinte forma: 
 
a) Durante o mês de Abril, no caso de recurso a suporte de papel, dois exemplares aos serviços da Inspecção Regio-
nal do Trabalho da respectiva área, destinando-se um exemplar ao Observatório do Emprego e Formação Profissio-
nal, da Direcção Regional da Juventude, Emprego e Formação Profissional; 
 
b) Durante o mês de Abril, no caso do referido relatório ser por meio informático (disquete, CD-ROM ou correio elec-
trónico), ao Observatório do Emprego e Formação Profissional, sendo remetida cópia do ficheiro informático à Ins-
pecção Regional do Trabalho e à Direcção Regional de Saúde. 
 
c) Durante o mês de Maio, no caso da entrega ser online, ao Observatório do Emprego e Formação Profissional. 
 
Para cumprimento desta obrigação, as empresas com mais de 10 trabalhadores, podem entregar o relatório 
anual através de meio informático, nomeadamente disquete, CD-ROM ou correio electrónico, ou através do link 
http://oefp.azores.gov.pt/, devendo, para o efeito, ser utilizada a password atribuída aquando da apresentação do 
mapa do quadro de pessoal. 
 
As empresas com até 10 trabalhadores, podem entregar os seus relatórios utilizando o impresso em papel, dis-
tribuído pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda, S.A. ou pelos seus representantes, ou em alternativa através de 
meio informático. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 


