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Folha de Relação Nominal 

Durante o mês de Abril e até ao dia 31 de Maio, de cada ano, com dados relativos a 31 de Março 

deste mesmo ano, devem as Entidades Empregadoras privadas e as Instituições de direito público 

cujas relações de trabalho não se rejam por normas da Função Pública, proceder à atualização do 

Mapa da Relação Nominal relativamente aos seus trabalhadores nacionais e estrangeiros. 

 

Para o efeito, o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social já disponibilizou a plataforma 

informática_ e-FRN para permitir às empresas efetuarem a atualização dos dados, anualmente ou 

sempre que ocorram factos novos em relação ao trabalhador, nomeadamente, Admissões e Rescisões, 

que devem ser efetuadas, nestes casos, até 30 dias após a alteração da situação jurídica do trabalhador. 

 

 

A On.Corporate com vasta experiência no mercado Moçambicano manifesta total disponibilidade para 

prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ao exposto ou apoiar na preparação de todo o processo: 

preenchimento e apresentação nas repartições fiscais, bem como esclarecimento de dúvidas. 
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Nominal Relation Sheet Map 
 
During the month of April and until the 31st of May, with data related to the 31st of March of that year, 

private employers, and public law institutions whose employment relationships are not governed by 

the rules of the public function, must update the Nominal Relation Sheet Map for its national and 

foreign workers. 

 

For this purpose, the Ministry of Labor, Employment and Social Security has already made available the 

IT_ e-FRN platform to allow companies to update data, annually or whenever new facts occur regarding 

workers, namely, Admissions and Terminations, which in these cases, they must be carried out within 

30 days after the change in the legal status. 

 

On.Corporate with extensive experience in the Mozambican market is available to provide any 

additional clarifications to the above or to clarify any doubts or issues related to this topic. 
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