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Nota prévia 

Incumbe ao Conselho de segurança Privada, enquanto órgão de consulta do membro do 

governo responsável pela área da administração interna, a elaboração de um relatório anual 

sobre a atividade de segurança privada 

De harmonia com os relatórios previamente apresentados, visa o presente documento 

apresentar a evolução de um setor que assume primordial importância no quadro securitário, 

dado o seu caráter subsidiário e complementar das forças e serviços de segurança, com 

especial enfoque nas atividades desenvolvidas no ano de 2014. 

Todos os dados apresentados foram obtidos através de consulta ao SIGESP em 31/12/2014. 
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1. Introdução 

A mudança de paradigma operada pelo regime jurídico da segurança privada, aprovado pela 

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, marcou de forma determinante a atividade de segurança 

privada no ano de 2014. Efetivamente, no ano transato, foram pela primeira vez renovados os 

títulos habilitantes para o exercício da atividade, o que exigiu, quer por parte das entidades 

que operam neste setor, quer por parte da entidade responsável pelo controlo de mercado, 

um elevado esforço de adaptação às novas exigências legais. 

Mais do que as exigências formais, os requisitos previstos para as instalações operacionais 

constituíram o principal obstáculo à celeridade dos processos de renovação de alvarás e 

licenças, muito particularmente nas tipologias C – gestão e monitorização de centrais de 

alarme e D – transporte de valores.  

Decorridos quase dois anos após a entrada em vigor da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, 

começam a ser percetíveis as mudanças operadas pelas novas regras que norteiam o setor. 

Estas transformações tiveram especial impacto no segmento da formação profissional, onde a 

entrada em vigor da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, determinou a caducidade das 

autorizações emitidas ao abrigo do regime anterior.  

Indubitavelmente, o estabelecimento de novos conteúdos de formação, de novas cargas 

horárias adequadas a cada uma das especialidades, e de regras mais exigentes e sujeitas a 

maior escrutínio no funcionamento dos cursos, determinaram uma alteração estrutural ao 

modelo de formação profissional de segurança privada.   

Este processo de mudança exigiu também da Direção Nacional PSP um elevado esforço de 

adaptação, tendo em consideração as novas valências que lhe foram cometidas. Assim, no ano 

de 2014, a entidade responsável pelo processo de licenciamento atuou numa vertente 

pedagógica, procurando sensibilizar todos os atores da segurança privada para as novas 

obrigações e respetivos prazos de adaptação quer a nível central, em termos genéricos, quer a 

nível local, perante os casos concretos. Por outro lado, agilizaram-se procedimentos e 

respostas a problemas específicos visando o funcionamento ágil e sem entropias do setor de 

atividade.  

A conclusão dos prazos de adaptação criados pelo novo regime jurídico despoletou ainda a 

entrada no Departamento de Segurança Privada, num curtíssimo lapso temporal, de vários 

milhares de distintos processos, designadamente de equivalências de formação, registo prévio 

e registo de sistemas de videovigilância.  

A nível contraordenacional, cumpre registar que não obstante a diminuição do número de 

fiscalizações, assistimos a um aumento do número de infrações, revelando ainda alguma 

inadaptação aos atuais preceitos legais.  
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2. Regulação da Atividade de Segurança Privada 

2.1. Balanço do Regime Jurídico de Segurança Privada 

O novo quadro legal da segurança privada estabelecido a partir da Lei nº 34/2013, de 16 de 

maio, revelou uma nova realidade no que concerne aos processos de licenciamento, ao 

exercício da atividade e às medidas de segurança. A regulamentação do diploma base, 

publicada em 2013, concretiza e densifica algumas das previsões da lei, salientando-se a 

complexificação de alguns destes processos, exigindo maior especialização e rigor. 

Contudo, a publicação da regulamentação não se esgotou no ano de 2013, prolongando-se no 

ano em referência, designadamente por via dos seguintes diplomas: 

Diploma Legal Regulamentação 
Entrada em 

vigor 

Lei n.º 23/2014, 

de 28 de abril 

Regula a base de dados e os dados pessoais registados objeto de tratamento informático no 

âmbito do regime de exercício da atividade de segurança privada, aprovado pela Lei n.º 

34/2013, de 16 de maio. 

13/05/2014 

Portaria n.º 

102/2014, de 15 

de maio 

Estabelece o sistema de segurança obrigatório aplicável aos espetáculos e divertimentos em 

recintos autorizados. 
30/05/2014 

Portaria n.º 

552/2014, de 9 de 

julho 

Define os requisitos e condições aplicáveis aos seguros de responsabilidade civil previstos 

na Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. 
10/07/2014 

Portaria n.º 

148/2014, de 18 

de julho 

Estabelece o conteúdo e a duração dos cursos do pessoal de segurança privada e as 

qualificações profissionais do corpo docente, e regula a emissão de certificados de aptidão 

e qualificação profissional do pessoal de segurança privada e a aprovação, certificação e 

homologação dos respetivos cursos de formação profissional. 

16/10/2014 

Decreto-Lei n.º 

135/2014, de 8 de 

setembro 

Estabelece as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou 

de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados a dança ou onde habitualmente 

se dance, incluindo os integrados em empreendimentos turísticos, se acessíveis ao público 

em geral. 

01/09/2014 

Figura 1 – Publicação de diplomas do novo regime jurídico 

 

2.1.1. Regulamentação da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio 
 
O Sistema Integrado de Gestão de Segurança Privada (SIGESP) ganhou novo relevo com este 

enquadramento legal, designadamente pela previsão do art.º 56.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de 

maio, que determina que a tramitação dos processos de licenciamento deva ocorrer nesta 

plataforma, a qual se constitui simultaneamente como base de dados de entidades e pessoas 

que exercem as atividades reguladas neste diploma. Nesse sentido, foi publicada a Lei n.º 

23/2014, de 28 de abril, a qual determina que o SIGESP, enquanto plataforma exclusiva da 
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atividade de segurança privada, seja mantido pela Direção Nacional (DN) da Polícia de 

Segurança Pública (PSP), assegurando não só a tramitação processual, como o cumprimento 

de deveres e o controlo da atividade por via eletrónica. Adicionalmente, prevê que no âmbito 

dos processos de licenciamento, a informação disponibilizada seja confirmada por consulta às 

bases de dados de outros serviços, como o Sistema de Informação da Classificação Portuguesa 

de Atividades Económicas, os Registos e Notariado, o Instituto da Segurança Social e a 

Identificação Criminal.  

No que concerne à prestação de serviços de segurança privada, foi objeto de publicação o 

Decreto-Lei n.º 135/2014, de 8 de setembro, e a Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio, em 

cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 3, respetivamente, do artigo 9.º da Lei n.º 34/2013, de 

16 de maio. 

No âmbito dos sistemas de segurança privada dos estabelecimentos de restauração e de 

bebidas que disponham de salas ou de espaços destinados a dança ou onde habitualmente se 

dance, o Decreto-Lei n.º 135/2014, de 8 de setembro, apresenta algumas inovações face ao 

anterior regime jurídico, previsto no Decreto-Lei n.º 101/2008, de 16 de junho. Salienta-se 

desde logo e por um lado, a clarificação do âmbito de aplicação e, por outro, a limitação 

decorrente da verificação de alguns pressupostos, como o horário de funcionamento e a 

lotação. A obrigatoriedade de adoção das medidas de segurança previstas continuam a 

decorrer da lotação do estabelecimento, sendo alargado o patamar inferior até aos 200 

lugares, e no qual será exigível a existência de sistema de videovigilância, abandonando-se a 

exigência de ligação à central pública de alarmes. Decorre ainda do novo regime que as 

medidas de segurança passam a ser cumulativas, deixando de ser vinculativa a realização de 

revista de prevenção e segurança à entrada do estabelecimento. Ressalva, ainda, para a 

previsão expressa de exclusão do serviço de vigilância do mero controlo de títulos de ingresso 

desta tipologia de estabelecimentos. Em termos de inovação, cumpre registar a possibilidade 

de imputação de alguns do deveres a entidades de segurança privada, bem como a aplicação 

de medida cautelar de encerramento provisório, sempre que esteja em risco a segurança das 

pessoas de forma grave e iminente.  

A realização de espetáculos e divertimentos em recintos autorizados passou a estar 

dependente da adoção de um sistema de segurança, que inclua assistentes de recinto de 

espetáculos (ARE) e da elaboração do plano de prevenção e segurança do espetáculo, previsto 

na Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio. O sistema de segurança aqui previsto é aplicável a 

espetáculos de representação artística de canto, dança e música em recintos não dotados de 

lugares permanentes e reservados aos espetadores, ou em espaço delimitado licenciado para 

o efeito pela autoridade competente, em que o número de espetadores previstos seja igual ou 

superior a 3000. 

A formação profissional de segurança privada, nos termos da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, 

passou a ser considerada atividade de segurança privada, só podendo ser exercida por 

entidades formadoras titulares de autorização do membro do Governo responsável pela área 

da administração interna. O presente regime consagra ainda, no art.º 25.º, a existência de 

diferentes tipologias de formação, consagrando a formação inicial de qualificação e 

distinguindo-a da formação de atualização, necessária para a renovação do título profissional. 
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Tendo por base a necessidade de adequação dos conteúdos da formação profissional, nas suas 

diferentes tipologias, às novas especialidade de segurança privado, a Portaria n.º 148/2014, de 

18 de julho, veio estabelecer os conteúdos e a duração dos cursos do pessoal de segurança 

privada, bem como as qualificações profissionais do corpo docente. Deste normativo destaca-

se uma maior exigência formativa, quer pelo número de horas de formação exigido, quer pela 

submissão dos formados a um sistema de avaliação único sob a responsabilidade da PSP. De 

igual forma, merece destaque a adequação do curso de diretor de segurança e o mecanismo 

transitório, previsto no art.º 26.º, que permite a equivalência a esta formação, por via do 

reconhecimento da experiência profissional do pessoal de vigilância que já desempenhava as 

funções correspondentes às novas especialidades de segurança privada.  

No intuito de proceder à regulamentação dos requisitos e condições dos seguros previstos na 

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, nomeadamente, franquias, âmbito territorial e temporal, 

direito de regresso e exclusões, foi publicada a Portaria nº 552/2014 de 9 de julho. O ato 

regulamentar definiu os requisitos e as condições aplicáveis aos seguros de responsabilidade 

civil das empresas de segurança privada, entidades que exerçam a atividade de segurança 

privada em regime de autoproteção, entidades formadoras, entidades consultoras de 

segurança e entidades que utilizem canídeos como meio complementar de segurança. Foram 

também definidos os requisitos e as condições aplicáveis aos seguros contra roubo e furto em 

empresas de segurança privada que prestem serviços de transporte, guarda, tratamento e 

distribuição de fundos e demais objetos que pelo seu valor económico possam requerer 

proteção especial.  
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2.2. Caracterização do setor da segurança privada  
 

2.2.1. Adequação ao novo regime jurídico 

O recente enquadramento jurídico da atividade de segurança privada, que integra a Lei n.º 

34/2013, de 16 de maio, e 11 diplomas regulamentares, prevê distintos prazos de adaptação 

às novas disposições legais. Entre os mais relevantes, urge mencionar que as empresas 

titulares de alvarás, licenças e autorizações válidos dispuseram de um período de seis meses, a 

contar da data da entrada em vigor da Lei n.º 34/2013, para se adaptarem às condições por 

esta impostas, enquanto as entidades obrigadas a adotar medidas de segurança dispuseram de 

um ano para o fazer.  

No quadro infra apresentam-se os principais marcos do plano de adaptação ao novo regime 

jurídico: 

Datas Conteúdo Art.º 

15/06/2013 Entrada em vigor da Lei n.º 34/2013, de 16/05 Artigo 69.º 

14/08/2013 Data limite para regulamentação, designadamente do constante nos artigos 8.º, n.º 7, 11.º, 
n.º 4, 12.º, n.º 3, 16.º, n.º 2, 19.º, n.º 5, 25.º, n.º 3, 26.º, 27.º, n.º 8, 28.º, n.º 4, 32.º, n.º 5, 

33.º, n.º 5, 45.º, n.º 2, 47.º, n.º 3, 51.º, n.º 8 e 54.º, n.º 3. 

Artigo 65.º 

22/10/2013 Os alvarás e licenças que se encontrem nas situações previstas nos nºs 7 e 8 do Decreto-Lei 
n.º 35/2004, de 21/02, mantêm-se em vigor até esta data, podendo as entidades requerer a 

sua renovação dentro desse prazo, sem responsabilidade criminal ou contraordenacional. 

Artigo 
64.º, n.º 9 

15/12/2013 As entidades titulares de alvará e licenças que tenham sido emitidos ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 231/98, de 22/07, podem requerer a sua renovação, findo o qual caducam; 

Artigo 
64.º, n.º 3; 

O pessoal de vigilância que seja titular apenas de formação prevista nos nºs 3 e 6 da Portaria 
n.º 1325/2001, de 4/12, deve fazer prova de frequência de curso de formação ou atualização 

correspondente à formação prevista no n.º 4 da referida portaria, para efeitos de 
equiparação prevista na alínea b) do n.º 6, do artigo 64.º; 

Artigo 
64.º, n.º 7 

As empresas titulares de alvarás e licenças e autorizações válidos devem adaptar-se às 
condições impostas na Lei 

Artigo 
68.º, n.º 1 

15/06/2014 Termina o prazo para adaptação dos avisos colocados ao abrigo do n.º 3 do artigo 13.º do 
Dec-Lei n.º 35/2004, de 21/02, e a que se refere o n.º 5, do artigo 31.º da Lei n.º 34/2013, de 

16/05. 

Artigo 
64.º, n.º 

10 

01/09/2014 Os novos estabelecimentos onde se proceda à exibição, compra e venda de metais preciosos 
e obras de arte e as farmácias e postos de abastecimento são obrigados a instalar um 

sistema de videovigilância e dispositivos de segurança e proteção. 

Artigo 
68.º, n.º 7 

01/01/2015 Termina o prazo de adaptação para o requisito de escolaridade previsto nos nºs 3 e 4 do 
artigo 22.º; 

Artigo 
68.º, n.º 3 

Termina o prazo de adaptação para a exigência de formação específica a que se referem as 
alíneas a) dos nºs 1 e 2 do artigo 8.º; 

Artigo 
68.º, n.º 6 

Termina o prazo de adaptação para a exigência da formação específica a que se refere o n.º 
6, do artigo 22.º, relativa ao responsável pelos serviços de autoproteção. 

Artigo 
68.º, n.º 8. 

15/06/2016 O Governo promove a avaliação do regime jurídico que regula o exercício da atividade de 
segurança privada. 

Artigo 66.º 

Figura 2 – Prazos de adaptação previstos na Lei n.º 34/2013, de 16 de maio e diplomas regulamentares 
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2.2.2. Caracterização genérica do setor da segurança privada 

Pretende-se na presente secção proceder a uma breve caracterização do sector da segurança 

privada em Portugal, designadamente das empresas que prestam serviços de segurança 

privada, tituladas por um alvará, e do pessoal de vigilância, titular de cartão profissional. Os 

dados apresentados baseiam-se na informação extraída do SIGESP em 31/12/2014. 

Numa breve análise, que atente somente ao número de trabalhadores vinculados às empresas 

habilitadas a prestar serviços de segurança privada titulares de alvará ou licença, verifica-se 

que 82.6% são micro e pequenas empresas. 

 

 

  Figura 3 – Caraterização das Empresas por Recursos Humanos  

À semelhança do que vem sendo apresentado nos anos transatos, verifica-se uma tendência 

de concentração nas dez maiores empresas, às quais se encontram vinculados 72,14% do 

pessoal de vigilância ativo (36.871).  

1 6168 16,16% 
2 4938 12,94% 
3 3065 8,03% 
4 2679 7,02% 
5 2522 6,61% 
6 2320 6,08% 
7 2148 5,63% 
8 1746 4,58% 
9 1280 3,35% 

10 662 1,73% 

Figura 4 – Recursos Humanos das 10 maiores empresas (31/12/2014) 
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Verifica-se ainda que a maior parte das empresas licenciadas tem a sua sede nos distritos do 

litoral e capitais de distrito, não obstante, a existência cumulativa de outras instalações 

operacionais ou secundárias. 

 

           Alvarás             Licenças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mapa de distribuição das sedes de empresas de segurança privada 

No que concerne ao pessoal de vigilância, verifica-se que a média de idade dos trabalhadores 

do setor é 39,6 anos, registando-se que 51,7% têm entre 36 e 55 anos. 

 

Figura 6 – Distribuição etária do pessoal de vigilância com vínculo laboral 
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A generalidade dos trabalhadores é de nacionalidade portuguesa (98,02%), sendo a 

nacionalidade brasileira a segunda mais representada, enquanto 0,15% representa as 

restantes nacionalidades menos significativas.  

 

Figura 7 – Distribuição do pessoal de vigilância por nacionalidade estrangeira  

 

Se atendermos ao género, verifica-se uma elevada preponderância do género masculino no 

pessoal de segurança privada.  

 

Figura 8 – Pessoal de vigilância por género 

2.3. Departamento de Segurança Privada 
 

2.3.1. Atribuições e competências 

O Departamento de Segurança Privada (DSP) da Direção Nacional da PSP conduz, em exclusivo, 

os processos de licenciamento de entidades e de pessoal de segurança privada. Ressalva-se, 

contudo, que o presente enquadramento legal acarretou, um conjunto de outras atribuições, 

dos quais cumpre salientar: 

� Licenciamento de entidades formadoras; 

� Licenciamento de entidades consultoras; 

� Registo Prévio; 

� Certificação de Coordenadores de Segurança; 

� Acreditação dos cursos de Diretor e Coordenador de Segurança; 
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� Controlo da Atividade formativa (dossier técnico-pedagógico e fichas técnicas de 

formação); 

� Estabelecimento de um Centro de Exames para avaliação da formação profissional; 

� Avaliação de risco das ATM; 

� Acreditação de Psicólogos e Gabinetes de Psicologia; 

� Registos obrigatórios (sistemas de videovigilância, canídeos, porte de arma, etc.); 

� Centro de Gestão de cartões profissionais (no mínimo 25.000 cartões de vigilantes 

inativos); 

� Controlo dos deveres especiais de cumprimento permanente de entidades de 

segurança privada; 

� Autorização de equipamentos e meios técnicos de revista; 

� Apreciação das reclamações relativas aos serviços de segurança privada. 

 

No ano de 2014, em consequência do elevado volume de trabalho decorrente do processo de 

renovação dos títulos das entidades titulares de alvará e licença e dos processos de emissão de 

cartões profissionais por via do processo de equivalências, não foi possível agilizar alguns dos 

procedimentos supra elencados, sendo expectável que os mesmos sejam estabilizados no ano 

de 2015. 

 

 

2.3.2. Principais atividades desenvolvidas em 2014 
 

A par do processamento dos pedidos de licenciamento de entidades e particulares, urge 

realçar o envolvimento da Direção Nacional da  PSP na procura de soluções para questões 

técnicas que obstaram ao tratamento célere de alguns processos. A complexidade de algumas 

matérias impulsionou um processo de abertura e colaboração, demonstrável pelos números 

que retratam a atividade diária do DSP.  

Atividade Diária do DSP em 2014: 

� Resposta a mais de 20 000 pedidos de esclarecimento:  
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Figura 9 – Pedidos de esclarecimento por remetente 

 

� Reuniões diárias com operadores do sector 

� Publicação de 16 Circulares Informativas e/ou Manuais de Procedimento 

� Publicação de 9 Normas de Conduta Operacional e/ou Normas Técnicas de 

Fiscalização 

� Realização de 384 inspeções em todo o território Nacional (verificação de 

requisitos) 

� Pedidos de credenciais de acesso ao SIGESP 

o - Entidades de segurança privada – 140 

o - Vigilantes – 1677 

o - Registo prévio – 1048 

� Nº de cartões de vigilante «em depósito» – 1696 

� Pedidos de reconhecimento de qualificações  

o Diretores de segurança de entidades bancárias – 06 

o Diretores de Segurança de conjuntos comerciais – 05 

o Coordenadores de segurança – 56 
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3. Licenciamento 

3.1. Licenciamento de Entidades 

No ano de 2014, o cerne da atividade de licenciamento de segurança privada, no que diz 

respeito a entidades, residiu na renovação dos títulos emitidos ao abrigo dos regimes 

anteriores, designadamente do Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei 

n.º 231/98, de 22 de julho.  

No âmbito das licenças de autoproteção, salienta-se a tendência de diminuição registada já no 

ano de 2013.  

No último trimestre do ano registou-se ainda um forte impulso nos pedidos de licenciamento 

de entidades formadoras, em consequência do fim da validade das autorizações emitidas ao 

abrigo dos anteriores regimes de segurança privada e que se mantiveram válidos até à entrada 

em vigor da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho.    

O processo de Registo Prévio foi disponibilizado eletronicamente no SIGESP no segundo 

semestre do ano em referência, sendo iniciados centenas de pedidos, os quais, fruto de 

dificuldades várias, têm sido paulatinamente concluídos.  
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3.1.1. Licenciamento de entidades prestadoras de serviços de segurança privada 

Em 31 de dezembro de 2014 existiam 91 entidades prestadoras de serviços de segurança 

privada, titulares de 134 alvarás.  

Durante o ano em apreço, foram criadas 3 novas empresas de segurança privada, tendo sido 

autorizados 5 novos alvarás, 3 de tipo A, 1 de tipo B, e 1 de tipo C. 

Decorrente do término da validade dos títulos habilitantes e da não instrução dos respetivos 

processos de renovação, ou por outros motivos, 7 empresas cessaram atividade, com o 

cancelamento de 9 alvarás.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Empresas de Segurança Privada 

 

Figura 11 - Tipologia de alvarás 

Relativamente ao tipo de alvará, verifica-se que 87% das empresas são titulares de alvará A, 

mantendo-se a tendência dos anos precedentes no que concerne à tipologia dos alvarás 

existentes. 
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3.1.2. Licenciamento de entidades com serviços de autoproteção 

Em 31 de dezembro de 2014 existiam 45 entidades com serviços de autoproteção, titulares de 

51 licenças.  

Durante o ano em apreço, foi atribuída 1 nova licença de autoprotecção. 

Após o término da validade dos títulos habilitantes, 9 empresas informaram que cessaram 

atividade, com o cancelamento de 9 licenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Entidades com autoproteção 

 

 

Figura 13 - Tipologia de licenças 

Relativamente ao tipo de licença, 88% (45) correspondem aos serviços titulados pela licença A, 

2% (1) à licença B, 8% (4) à licença C e 2% (1) à licença D. 
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3.1.3. Entidades autorizadas a ministrar formação de segurança privada 

A Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, determinou que as autorizações de formação emitidas ao 

abrigo dos regimes anteriores mantivessem a sua validade até à data de entrada em vigor da 

Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho. Assim, em 16/10/2014 deixaram de ter validade as 76 

autorizações de formação de segurança privada emitidas ao abrigo dos anteriores regimes 

jurídicos. 

Apesar do novo regime jurídico já prever quais os requisitos necessários à emissão do título 

habilitante para o exercício da atividade de formação de segurança privada, verificou-se que, 

apenas com a entrada em vigor da Portaria prevista no n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 34/2013, 

de 16 de maio, foram submetidos requerimentos para emissão de Autorização de Formação. 

Durante o ano de 2014, foram submetidos 33 pedidos, tendo sido emitidas 6 autorizações de 

formação, com um total de 37 espaços de formação averbados.  

Em 16-03-2015 já se encontram autorizadas a ministrar formação de segurança privada 21 

entidades, com 66 espaços de formação averbados, por todo o território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Entidades autorizadas a ministrar formação 
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Figura 15 - Tipologia das autorizações de formação emitidas em 31/12/2014 

Se atendermos às especialidades solicitadas nos 33 requerimentos de autorização para 

formação de segurança privada submetidos em 2014, verificamos uma preponderância das 

especialidades de Vigilante, Segurança-porteiro, Assistente de Recinto Desportivo e Assistente 

de Recinto de Espetáculos. 

 

 

Figura 16 - Tipologia das autorizações de formação requeridas até 31/12/2014 
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3.1.4. Entidades titulares de Registo Prévio 
 

Por força do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, as entidades 

que procedam ao estudo e conceção, instalação, manutenção ou assistência técnica de 

material e equipamento de segurança ou de centrais de alarme foram obrigadas ao registo 

prévio na Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP). Os requisitos e o 

procedimento deste registo prévio encontram-se definidos na Portaria n.º 272/2013, de 20 de 

agosto, prevendo-se, desde logo, e tendo em vista a simplificação do procedimento, que o 

processo de registo pudesse ser efetuado por via eletrónica, no âmbito do sistema previsto no 

artigo 56.º da Lei n.º 34/2013, ou seja, no Sistema Integrado de Gestão de Segurança Privada 

(SIGESP). A conclusão deste processo de registo prévio confere um certificado, emitido pela 

Direção Nacional da PSP, o qual é objeto de publicação na sua página oficial. 

Esta informação é ainda inscrita pelos particulares que, nos termos do artigo 11.º n.º1 da Lei 

n.º 34/2013, de 16 de maio, procedam à comunicação e registo de instalação de dispositivos 

de alarmes em imóvel com sirene exterior ou com equipamento de comunicação suscetível de 

desencadear uma chamada para o número nacional de emergência ou das forças de 

segurança, através de modelo previsto no anexo VII da Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto, 

o qual obriga à identificação da entidade instaladora.  

O registo prévio, que é válido por cinco anos a contar da sua emissão, podendo ser renovado 

por iguais períodos, pode ser efetuado por uma pessoa singular ou coletiva, legalmente 

constituída, sendo exigível, nos termos do n.º 9 do Artigo 68.º da Lei n.º 34/2013, desde 19 de 

Setembro de 2014. 

A entidade deve reunir os requisitos enunciados no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 

272/2013, nomeadamente, possuir instalações técnicas, meios e equipamentos necessários 

para o desenvolvimento das suas atividades e técnico responsável, entre outros. O pedido é 

instruído com os elementos comprovativos mencionados no artigo 9.º daquela Portaria, 

referentes quer à própria entidade, quer ao técnico responsável. Refira-se ainda que, durante 

um período transitório de três anos, podem ser acreditados, pela Direção Nacional da PSP, 

como técnico responsável, as pessoas singulares detentoras de escolaridade mínima 

obrigatória e que comprovem ter três ou mais anos de experiência profissional. 

Ademais, recorrendo à prerrogativa conferida pelo n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 

272/2013, de 20 de agosto, tem-se assistido a um elevado número de pedidos de acreditação 

como técnico responsável por pessoas singulares detentoras de escolaridade mínima e 

experiência profissional. 

Durante o ano de 2014, foram atribuídas 955 credenciais de acesso ao SIGESP para submissão 

de pedido de registo prévio. Encontram-se concluídos 147 processos, 111 dos quais apenas 

foram entregues em suporte físico. No SIGESP, existem ainda 240 processos por validar e 213 

com preenchimento em curso.  
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3.2. Pessoal de Segurança Privada 

3.2.1. Pessoal de vigilância 

A profissão de segurança privado pode ser exercida pelo titular de uma das especialidades 

prevista no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, designadamente: Vigilante, 

Segurança-porteiro, Vigilante de proteção e acompanhamento pessoal, Assistentes de recinto 

desportivo, Assistente de recinto de espetáculos, Assistentes de portos e aeroportos – 

segurança aeroportuária, Assistente de portos e aeroportos – proteção portuária; Vigilante de 

transporte de valores; Fiscal de exploração de transportes públicos e Operador de central de 

Alarmes.   

A Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, veio definir os conteúdos de formação das 

especialidades de segurança privada, um dos elementos fundamentais e sem o qual não seria 

possível a emissão de títulos habilitantes das novas especialidades. O referido diploma previu 

ainda um mecanismo transitório de reconhecimento da experiência profissional do pessoal de 

vigilância, que havia até então exercido as funções previstas para as novas especialidades.  

A complexificação do processo formativo e o mecanismo das equivalências determinou, no 

último trimestre de 2014, a entrada de um volume anormal de processos, que se refletiu no 

prazo de emissão dos respetivos cartões profissionais.  

Salienta-se, ainda, a verificação de um exponencial aumento de situações irregulares na 

instrução dos pedidos de emissão ou renovação de cartão profissional, sendo as mais comuns: 

� Falsificação dos certificados de formação profissional; 

� Falsificação dos certificados de habilitações; 

� Falsificação de fichas de aptidão médica;  

� Apresentação de fichas de aptidão médica, subscritas por médico sem especialidade 

de medicina do trabalho; e 

� Apresentação de certificados de registo criminal com averbamento de crimes dolosos. 

Se atendermos ao pessoal de segurança privada, titular de cartão profissional válido e 

vinculado por contrato de trabalho a uma entidade prestadora de serviços de segurança 

privada ou a entidade autorizada a organizar serviços de autoproteção, verificamos uma 

inversão da tendência decrescente iniciada em 2011. Efetivamente, em 31 de dezembro de 

2014, encontravam-se registados 36.871 vigilantes ativos. 
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Figura 17 - Pessoal de vigilância ativo 

O conceito de ativo corresponde a um segurança privado, titular de cartão profissional válido e 

vinculado por contrato de trabalho a uma entidade prestadora de serviços de segurança 

privada ou a entidade autorizada a organizar serviços de autoproteção. 

No que concerne a empregabilidade do sector verifica-se que 61% dos titulares de cartão 

válido detêm vínculo laboral. 

De salientar que se encontram ainda registados 23.969 seguranças privados inativos (não 

vinculados a entidade prestadora de serviços de segurança privada), mas cujos cartões 

profissionais ainda se encontram dentro do respetivo período de validade.  

 

Figura 18 – Pessoal de vigilância por vínculo laboral 

Não obstante a volatilidade do mercado de trabalho da segurança privada, decorrente da 

contratação de pessoal de vigilância com determinadas especialidades para eventos 

específicos, verifica-se que uma percentagem significativa dos vigilantes se encontra vinculado 

em exclusivo a uma entidade patronal. Do total de pessoal de vigilância ativo, verifica-se que 

apenas 3,9% se encontra vinculado a duas empresas de segurança privada, e 0,7% a mais do 

que duas entidades.    
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  Figura 19 – Pessoal de vigilância por n.º de vínculos patronais 

No que concerne à formação profissional, constata-se que a quase totalidade do pessoal de 

vigilância com cartão profissional válido, é detentor de cartão profissional para exercício de 

apenas uma especialidade. A proporção de vigilantes detentores de mais do que uma 

especialidade é similar no pessoal com e sem vínculo laboral. 

 

Figura 20 – Número de especialidades detidas pelo Pessoal de vigilância  

 

Entre as 9 especialidades atualmente previstas no quadro legal da segurança privada, denota-

se uma preponderância da especialidade de vigilante, sendo ainda inexistentes profissionais 

com algumas das novas especialidades, designadamente de Operador de central de alarmes.  

 

 Figura 21 – Pessoal de vigilância ativo por especialidade 
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Figura 22 – Pessoal de vigilância inativo por especialidade 

 

Durante o ano de 2014 foram emitidos 10746 cartões profissionais de segurança privado, 

correspondendo 4160 a novos processos e 6586 a processos de renovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Cartões Profissionais por especialidade emitidos em 2014 
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No mesmo período foram cancelados ou indeferidos os pedidos de emissão ou renovação de 

57 cartões profissionais, sendo as principais causas: 

a) Não ter frequentado formação específica para a especialidade requerida; 

b) Não possuir escolaridade obrigatória  

c) Por averbamento de crime doloso previsto no código penal e demais legislação penal; 

De salientar que foram iniciados 41 processos-crime por falsificação de documentos no âmbito 

dos processos de licenciamento das profissões reguladas e 67 processos de contraordenação 

por renovação de título profissional fora de prazo. 

 

3.2.2. Diretor de Segurança 
 

No âmbito da profissão regulada de diretor de segurança, foram emitidos durante o ano de 

2014, 208 cartões, verificando-se que apenas 121 profissionais se encontram a exercer funções 

em empresas de segurança privada. 

Nesta categoria poderão estar incluídos os responsáveis de autoproteção que, até 1 de janeiro 

de 2015, tinham de concluir, com aproveitamento, a formação específica de diretor de 

segurança, podendo optar pelo seu enquadramento na profissão regulada.  

Em 31 de dezembro de 2014, existiam 7 estabelecimentos de ensino superior acreditados a 

ministrar o curso de diretor de segurança, dois dos quais concluíram o processo de 

licenciamento no ano em referência. 
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3.3. Autorizações de revista e buscas de prevenção e segurança 

A Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, veio prever que, por um período delimitado no tempo, o 

pessoal de vigilância devidamente qualificado no controlo de acesso a locais vedados ou 

condicionados ao público que justificassem proteção reforçada pudesse efetuar revistas 

pessoais e buscas de prevenção e segurança, com recurso a equipamentos de revista não 

intrusivos.  

Durante o ano de 2014 foram instruídos 89 processos de autorização de revistas, tendo sido 

autorizados 81. 

O indeferimento dos pedidos resulta da pretensão de realização de revistas fora das condições 

previstas do artigo 19.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, à saída do local onde a mesma iria 

ocorrer, ou devido a insuficiência de documentos para instrução do pedido.  
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4. Auditoria, Inspeção e Fiscalização 

Nos termos do artigo 55º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, a fiscalização da atividade de 

segurança privada é assegurada pela Direção Nacional da PSP, sem prejuízo da competência 

das demais forças e serviços de segurança e da Inspeção-Geral da Administração Interna 

(IGAI). Existem, contundo, algumas ações inspetivas, que são da competência exclusiva do DSP, 

designadamente as previstas no art.º 122.º da Portaria n.º 273/2013 de 20 de agosto, no que 

diz respeito às inspeções às sedes, filiais, instalações operacionais e demais instalações das 

entidades de segurança privada e das entidades formadoras, sem prejuízo das competências 

atribuídas à IGAI. 

A fiscalização das medidas de segurança obrigatórias, previstas no Decreto-Lei n.º 135/2014, 

de 8 de setembro, aplicáveis aos estabelecimentos de restauração e bebidas com espaço de 

dança ou onde habitualmente se dance, é competência da PSP, Guarda Nacional Republicana 

(GNR) e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), sem prejuízo das demais 

entidades nos termos da lei.   

 

Em qualquer das situações supra enunciadas, a competência da aplicação das coimas, no 

âmbito dos processos de contraordenação, recai sobre o Secretário-Geral do Ministério da 

Administração Interna (MAI). Nesse sentido, foi assegurado o acesso ao SIGESP por parte da 

Secretaria Geral do MAI e da GNR. 

 

De realçar que, no ano de 2014, foram objeto de decisão, por parte do Diretor Nacional 

Adjunto da PSP, vários processos de contraordenação instruídos ainda ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 35/2004, de 21 de fevereiro. 

 

4.1. Auditoria e Inspeção 

O regime jurídico de segurança privada impõe que, em sede do processo de licenciamento, 

seja verificado se as entidades que pretendem exercer a atividade cumprem os requisitos e as 

medidas de segurança impostos para cada tipologia de atividade. Estas inspeções, previstas no 

artigo 29.º da Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto, levam à emissão de um certificado de 

inspeção, sempre que os requisitos se encontrem reunidos. Em caso de irregularidade, são 

comunicadas ao interessado as deficiências detetadas, devendo o mesmo solicitar reinspecção 

após o suprimento das mesmas. 

Durante o ano de 2014, realizaram-se 384 inspeções para verificação de requisitos das 

instalações das entidades titulares de alvará e licença, decorrentes dos processos de 

renovação ou emissão dos títulos habilitantes em curso.  

Das entidades inspecionadas, verifica-se que 105 foram objeto de reinspecção e 29 de terceira 

inspeção, facto que faz jus à excecionalidade da situação vivida no âmbito dos processos de 

renovação de alvarás e licenças.  
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4.2. Ações de Fiscalização 

Durante o ano de 2014 foram realizadas, pela Polícia de Segurança Pública, 6630 ações de 

fiscalização, sendo visados 21668 indivíduos.  

 

Figura 24 - Ações de Fiscalização 

 

 
Figura 25 - Tipo de local de fiscalização 
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No âmbito do Decreto-Lei n.º 135/2014, de 8 setembro, a ASAE realizou 23 ações inspetivas 

tendo sido detetada uma infração contraordenacional. 

No quadro das suas competências, a GNR iniciou 101 processos por infrações 

contraordenacionais ao regime jurídico da segurança privada, na sequência de 606 ações de 

fiscalização de segurança privada e 3523 ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais 

(independentemente do tipo de estabelecimento). 

Decorrente das competências de fiscalização de segurança privada, a PSP detetou 2092 

infrações, sendo 1973 contraordenações e 119 de natureza criminal. 

 

Figura 26 - Infrações detetadas pela PSP 

 

 

 

Figura 27 – Tipologia de ilícitos criminais 
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Figura 28 – Tipologia de ilícitos contraordenacionais 

 

Atendendo às infrações detetadas dentro de cada um dos grupos identificados, verificamos 

que a infração mais frequente no que toca ao pessoal de vigilância é a não aposição do cartão 

profissional de forma visível. Relativamente a entidades de segurança privada, a infração mais 

comum é a não comunicação no prazo legal das admissões e demissões do pessoal de 

vigilância. No âmbito dos sistemas de videovigilância, constata-se que a ausência de 

autorização da CNPD constitui o ilícito mais frequente, sendo a ausência de aviso relativo à 

existência do sistema o ilícito mais frequente no âmbito dos sistemas de segurança 

obrigatórios para os estabelecimentos de restauração e bebidas com espaço de dança ou onde 

habitualmente se dance.   

 

 

Figura 29 – Tipologia de ilícitos contraordenacionais praticados por vigilantes 
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Figura 30 – Tipologia de ilícitos contraordenacionais imputados a entidades 

 

 

 

Figura 31 – Tipologia de ilícitos contraordenacionais relativos a sistemas de videovigilância  
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Figura 32 – Tipologia de ilícitos contraordenacionais em estabelecimentos  

de restauração e bebidas com espaço de dança 
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4.3. Movimento processual 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, a competência decisória dos ilícitos 

contraordenacionais previstos no regime jurídico da segurança privada e legislação 

complementar transitou para o Secretário-geral do Ministério da Administração Interna. A 

competência decisória dos processos contraordenacionais iniciados ainda na vigência do 

regime anterior continua a ser exercida pelo Diretor Nacional da PSP. 

Relativamente aos processos de contraordenação verificou-se o seguinte movimento em 2014: 

 

 2011 2012 2013                    2014 

Transitados 3342 4025 3689  1950 

Iniciados 1864 850 1650  1088 

Concluídos PSP 1181 1186 3389  1110 

Decisões 
condenatórias PSP 

 304 269 

 

 208 

Remetidos SGMAI -- -- --  400 

Concluídos SGMAI -- -- --  116 

 

Figura 33 – Quadro de tramitação de processos de contraordenação de segurança privada 

 

 

Figura 34 – Quadro de processos concluídos pela SGMAI 
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Sistema Integrado de Gestão de Segurança Privada (SIGESP) 
 

 Na sequência da entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Segurança Privada, em 15 de 

junho de 2013, para além do surgimento de novas obrigações para as entidades de segurança 

privada, foi alargado o âmbito de aplicação do regime a novas entidades.  

De salientar que o novo regime prevê a existência e manutenção do SIGESP pela Direção 

Nacional da PSP, designadamente no artigo 56.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio e nos 

artigos 4.º, 119.º, 121.º da Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto, a par da previsão de 

procedimentos por via eletrónica, através do SIGESP, previsto nos diferentes diplomas 

regulamentares. Nesta senda, foi publicada a Lei n.º 23/2014, de 28 de abril, a qual regula a 

base de dados e os dados pessoais registados, objeto de tratamento informático no âmbito do 

regime jurídico da segurança privada.  

Face ao exposto, foram identificadas quais as adaptações a operacionalizar no Sistema 

Integrado de Gestão de Segurança Privada, designadamente quais as áreas a intervir, 

funcionalidades a implementar e urgência de adaptação. O projeto de desenvolvimento do 

sistema identifica, também, quais as alterações estruturais e prioridade da sua 

implementação, diferenciando-as das que constituem meros aperfeiçoamentos do sistema.  

O quadro infra apresenta os processos já assegurados pelo SIGESP (a preto) e as novas áreas 

que urge desenvolver (a vermelho). 

 

 
Figura 35 – Quadro de processos em desenvolvimento no SIGESP 

Entidades

• Alvarás

• Licenças

• Registo Prévio

• Autorizações Formação

• Autorizações Entidades Consultoras

• Registos em SO (canídeos, armas, CCTV e meios técnicos)

• Acreditação curso Diretor de Segurança

• Acreditação curso de Coordenador de Segurança

Pessoas

• Emissão cartão vigilante

• Emissão cartão Diretor de Segurança

• Cadastro de corpos sociais e pessoal de segurança privada

• Interligação dos processos de vigilantes com resultados inseridos por entidades formadoras e médicos/psicólogos.

• Certificação de Coordenador de Segurança

• Processo de Equivalências

Fiscalização

• Adaptação do módulo de Contraordenações a outras entidades

• Criação de módulo de fiscalização

• Criação de módulo de gestão de denúncias

Administração

• Interligação a outras entidades

• Interligação a SEI/GESDOC

• Criação de módulo de alertas

• Credenciação de médicos e psicólogos

• Ligação a centro de exames

• Interligação a entidades públicas para confirmação de dados

• Controlo de obrigações legais
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Atualmente, o SIGESP já se configura como o meio privilegiado para as interações correntes 

entre as entidades e a administração, designadamente no que concerne à gestão do pessoal 

de segurança privada (cf. Exemplo figura 35). Neste sentido, será de realçar que o sistema 

mantém uma disponibilidade online próxima dos 100%. 

 

 Figura 36 – Meio de comunicação de admissões/demissões de pessoal de vigilância 
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5. Conclusões 

A consolidação do regime jurídico da segurança privada, operado por via da publicação dos 

diplomas regulamentares à Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, permitiu o realinhamento deste 

setor de atividade numa lógica de qualidade, quer por via da especialização da formação, quer 

por via das medidas de segurança a adotar na prestação da distinta tipologia de serviços.  

O ano de 2014 ditou a adequação das entidades às novas obrigações e requisitos, iniciando 

uma tendência decrescente de operadores do sector, mais vincada nas licenças de 

autoproteção. No que concerne às entidades formadoras, urge realçar a tardia adaptação do 

mercado às novas previsões legais, o que levou à insuficiência de oferta formativa no último 

trimestre do ano.  

A conjugação da criação de novas especialidades para o desempenho de funções na segurança 

privada com a ausência de entidades formadoras criou dificuldades de resposta às 

necessidades do mercado, tendo sido necessário o recurso a medidas de caráter transitório, de 

forma a não bloquear o setor, de que constitui exemplo a previsão de um processo de 

equivalências com base na experiência profissional. 

Os novos pilares estruturantes da atividade de formação de segurança privada, ainda que não 

integralmente implementados, revelam-se mais exigentes e conformes a uma qualificação 

profissional adequada. Será pois de realçar uma redução substancial do número de entidades 

que pretendem continuar a exercer essa atividade. Paralelamente verificou-se um aumento 

exponencial de processos de emissão ou renovação de cartão profissional instruídos com 

certificados de formação obtidos de forma irregular.  

Apesar do esforço empreendido pelas entidades com competência inspetiva para combater o 

incumprimento da lei, verifica-se a possível existência de alguns fenómenos anómalos que 

importa analisar, particularmente no que respeita aos fenómenos criminais e 

contraordenacionais associados à segurança privada, designadamente ao trabalho não 

declarado. 


