
Ex.mo(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a (s) e devidos efeitos, que o mapa do quadro de pes-

soal deverá ser apresentado durante o mês de Novembro, devidamente preenchido 

com elementos relativos aos trabalhadores cujos postos se situam na Região, incluindo 

os estrangeiros e apátridas, referentes ao mês de Outubro anterior. 

 

As entidades patronais com mais de 10 trabalhadores, deverão entregar o quadro de 

pessoal por meio informático. Para o efeito, e caso ainda não possuam a senha de aces-

so, deverão contactar o Observatório do Emprego e Formação Profissional, através do 

telefone n.º 296 30 44 70 ou do correio electrónico oefp.qp@azores.gov.pt, após o que 

poderão aceder ao site http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srec-drtqp-oefp/

textoImagem/Quadros+de+pessoal.htm, para proceder ao preenchimento e envio do 

respectivo mapa.  

 

As entidades patronais com 10 ou menos trabalhadores, podem optar pelo recurso a 

meio informático ou a suporte de papel, sendo que, neste último caso, deverão ser 

entregues dois exemplares nos serviços da Inspecção Regional do Trabalho. 

 

Chamamos a atenção de V./Exa.(s) para o facto de se ter verificado a alteração a nível 

da Classificação das Actividades Económicas (CAE), em Novembro do ano passado. 

Assim, para facilitar às empresas associadas a codificação da nova CAE, disponibiliza-

mos um ficheiro Excel com a conversão a partir do código anterior para o código da 

nova CAE, que pode ser consultado no nosso site, em http://www.ccah.eu/informacoes/

ver.php?id=350. 

 

Na data do envio, o empregador deverá afixar, de forma visível, cópia do mapa apre-

sentado, incluindo os casos de rectificação ou substituição, ou disponibilizar a consulta, 

no caso de apresentação por meio informático, nos locais de trabalho, durante um 

período de 30 dias, a fim de o trabalhador interessado poder reclamar, por escrito, 

directamente ou através do respectivo sindicato, das irregularidades detectadas. 

 

O empregador deve manter um exemplar do mapa do quadro de pessoal durante 5 

anos. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


