
RELATÓRIO ÚNICO

O Relatório Único consiste na prestação anual
de informação sobre a atividade social da empresa.
A sua entrega é obrigatória ao abrigo do Código do 
Trabalho (Trabalhadores por conta de outrem ao seu 
serviço) e é realizada entre 16 de Março e 15 de Abril.

Não se esqueça de manter atualizada a 
informação das UNIDADES LOCAIS na página 
www.relatoriounico.pt/ru/login.seam.
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Clique em Criar Delegação
Preencha o nosso NIF e clique em Pesquisar Entidade.

Seleccione no campo SST, a Entrega 
do anexo de Toda a entidade.

Para criar a delegação, selecione
o campo Acessos /Delegações RU.1
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O relatório único possui o seguinte conteúdo: 
• Anexo 0 (Base) - Identificação da empresa e dados económicos da 
entidade empregadora 
• Anexo A - Quadro de Pessoal
• Anexo B - Fluxo de Entrada e Saída de Trabalhadores
• Anexo C - Relatório Anual de Formação Contínua
• Anexo D - Relatório Anual das Atividades do Serviço de Segurança 
e Saúde no Trabalho 
• Anexo E - Greves
• Anexo F - Informação sobre prestadores de serviço

Sendo a WORKCARE a empresa responsável pelos Serviços de 
Segurança e Saúde no Trabalho, apoiamos a vossa empresa no 
preenchimento e entrega do Anexo D - SST. 

PARA A ENTREGA NECESSITAMOS QUE NOS DELEGUE O 
ACESSO AO ANEXO D. 

Deverá aceder ao link www.relatoriounico.pt/ru/login.seam  

Colocar os seus Dados de Acesso (caso não possua ainda dados, 
clique em Obter dados de acesso e siga os passos descritos).

Para aceder aos restantes anexos, faça o download da aplicação de 
preenchimento para o ano que pretender. (Seleccione Downloads) .

Deverá também validar a estrutura empresarial, verificando todos 
os dados da empresa e dos respetivos estabelecimentos.

A sua Empresa irá ser contactada pelos colaboradores da Workcare a solicitar a 
informação necessária e a delegação de acesso. Agradecemos que organize os dados 
atempadamente para facilitar o processo de entrega dentro dos prazos legais.

A equipa da Workcare encontra-se totalmente disponível para esclarecimento de dúvidas 
ou prestação de apoio necessário à entrega do Anexo D do Relatório Único.

Links úteis: http://download.gep.mtss.gov.pt/SGURI/downloads/Perguntas_frequentes.pdf

Agradecemos o Vosso Apoio!
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A saúde  da  sua  empresa


