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NOVO PRAZO PARA ENTREGA DO 

RELATÓRIO ÚNICO: 15.05.2022 
Este ano, as empresas podem contar com mais um 

mês para apresentar o seu Relatório Único.  

 

 

 

 

 

          

CONTACTOS 

GUILHERME DRAY  

GDRAY@MACEDOVITORINO.COM 

 
CLÁUDIA FERNANDES MARTINS 

CMARTINS@MACEDOVITORINO.COM  

 

JOANA FUZETA DA PONTE 

JFUZETADAPONTE@MACEDOVITORINO.COM  

  

 

 

O Governo português prorrogou o prazo para a apresentação do Relatório Único pelas 

empresas até ao dia 15 de maio.  

O Relatório Único é um documento, de periodicidade anual, que concentra um conjunto de 

informações sobre a atividade social da empresa a prestar pelos empregadores à Administração 

do Trabalho.  

De entre essas informações contam-se informações relativas ao quadro de pessoal, à 

comunicação trimestral de celebração e cessação de contratos de trabalho a termo, à relação 

semestral dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar, ao relatório da formação 

profissional contínua, ao relatório da atividade anual dos serviços de segurança e saúde no 

trabalho e ao balanço social.  

Antes de entregar o Relatório Único, o empregador deve promover o visto da relação nominal 

dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar durante o ano civil, com discriminação 

do número de horas prestadas, visada pela comissão de trabalhadores ou, na sua falta, em caso 

de trabalhador filiado, pelo sindicato. 

A informação anual inclui também aspetos relativos a greves e sobre os prestadores de serviço. 

As empresas com trabalhadores por conta de outrem ficam obrigadas a apresentar, por meio 

informático, este relatório, preenchendo o modelo próprio, cujo conteúdo se encontra regulado 

pela Portaria n.º 55/2010, de 21 de janeiro.  

Esta portaria estabelece como prazo de entrega do Relatório Único o período compreendido 

entre 16 de março a 15 de abril do ano seguinte àquele a que o relatório disser respeito.  

À semelhança de anos anteriores, este prazo foi, todavia, prorrogado, sendo possível às empresas 

procederem à entrega daquela informação até ao próximo dia 15 de maio, o que lhes conferirá 

mais tempo para coligirem e organizarem a informação a prestar à Administração do Trabalho.  

As empresas devem ainda ter em conta que esta obrigação de reporte poderá não se extinguir 

com a entrega do Relatório Único. Por decisão do serviço com competência inspetiva do 

ministério responsável pela área laboral (conjuntamente com o organismo competente do 

ministério responsável pela área da saúde, quando a informação disser respeito à atividade do 

serviço de segurança e saúde no trabalho), poderá ser-lhes solicitado que desenvolvam o 

conteúdo do Relatório Único. Quando tal aconteça, o conteúdo desenvolvido deverá ser 

entregue dois anos após a disponibilização da sua versão simplificada. 
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Esta informação é de caráter genérico, 

não devendo ser considerada como 

aconselhamento profissional. 
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