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Assunto: Balanço social e relatório da actividade dos serviços de saúde e segurança 

no trabalho 
 

Caro Associado, 

Foram implementadas algumas alterações nos formulários relativos à prestação de 

informações sobre o Quadro de Pessoal e Relatório da Actividade dos Serviços de Saúde e 

Segurança no Trabalho. 

Assim, são criados três novos formulários, nomeadamente o Relatório Anual da Formação 

Contínua e Informação sobre Prestadores de Serviço, para além do formulário sobre o Fluxo de 

Entradas e Saídas de Trabalhadores. Este último substitui a anterior comunicação à Inspecção 

Regional do Trabalho.  

No entanto, as alterações acima mencionadas serão devidamente adaptadas à Região 

Autónoma dos Açores, pelo que as empresas devem aguardar instruções de preenchimento e 

de importação de dados que no devido tempo serão divulgadas no site oficial do Observatório 

do Emprego e Formação Profissional (OEFP) da RAA. 

É importante realçar que o Decreto Legislativo Regional n.º 19/2006/A, de 2 de Junho, 

mantém-se em vigor na Região Autónoma dos Açores, pelo que no corrente ano de 2010, 

manter-se-ão os mesmos trâmites legais referentes a 2009, relativos ao Balanço Social e 

Relatório da Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho. 

Oportunamente serão dados esclarecimentos mais detalhados sobre os novos procedimentos 

e as respectivas alterações à legislação que forem publicadas. 

Deste modo, as empresas devem entregar o Balanço Social entre 1 de Abril e 15 de Maio, nos 

termos do art. 15.º do referido diploma, e o Relatório da Actividade dos Serviços de Saúde e 

Segurança do Trabalho durante o mês de Abril, conforme determina o art. 13.º do mesmo 

diploma legal. 

Assim, estão obrigadas à elaboração do Balanço Social todas as empresas que em 2010 

empreguem mais de 10 trabalhadores, independentemente de estes se encontrarem 

contratados por tempo indeterminado ou a termo. 

O preenchimento e envio do balanço social será feito apenas por meio informático, 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. 

O empregador deve manter um exemplar do balanço social durante cinco anos nos seus 

arquivos. 



 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 
 

 

 


