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De: Gabinete do Secretario Regional de Educa~ao <gsecretario@madeira-edu.pt> 
Enviado: segunda-feira, 26 de Novembro de 2012 15:43 
Para: Gab Sec Est Presidencia Conselho Ministros 
Assunto: Pedido de parecer GRM referente ao PL 543/2012 - Atividade da seguran~a privada 

P!csldencio do Lon elha de Ministl os Exmo. Senhor 
(:;:obi!·..:!", dn :-L:crdl1 nn no,; E~' on- do Chefe de Gabinete do Excelentissimo 
i·r-"$id .~nc i 'J du COI1!.el hn de M·nis ros Secretario de Estado da Presidencia 
Enlroda N° ~ 2.. =t :1 do Conselho de Ministros 

Dnln :)6 I.JJ_Ieo 1'2.. 

Confonne solicitado atraves do vosso oficio nO. 1289/CGAB/SEPCMl2012, 
de 15.novembro.2012, cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que 0 parecer da 
Secretaria Regional da Educa~ao e Recursos Humanos, acerca do "Projeto de proposta de 
lei que autoriza 0 Governo a proceder arevisiio do Decreto-Lei nO. 3512004, de 21 de 
fevereiro, que regula 0 exercicio da atividade de seguranfa privada - PCM (MAl) -(Reg. 
PL 543/2012). ", eo seguinte: 

1. 	 A proposta aborda materia especifica da actividade da seguran~a privada, cujo area de 
interven~ao e no dominio da seguran~a interna. 

2. 	 Ressalta da proposta e do regime que se pretende alterar, a inexistencia de qualquer 
referencia a competencias dos govern os regionais, sendo todo 0 sistema de autoriza~oes e 
licenciamentos da competencia da administra~ao interna e da PSP. 

3. 	 No que se refere a area de interven~ao da SRE e desta Direc~ao Regional, ou seja do 
Trabalho, entendemos de referenciar os aspectos inerentes a rela~ao laboral. Quanto a 
actividade em si da Seguran~a Privada, realizada por empresas da especialidade e com 
alvaras para tal, a rela~ao laboral que se estabelece com os respectivos trabalhadores 
enquadra-se nas demais situa~oes contratuais, nao oferecendo especificiciades, neste 
dominio, para alem da forma~ao profissional necessaria e da posse de cartao profissional, 
condi~ao para 0 trabalhador exercer a sua profissao nesta actividade. 

4. 	 0 que questionamos, na proposta, e 0 enquadramento das profissoes actual mente 
previstas na Contrata~ao Colectiva de Trabalho, face as exigencias ciesta actividade. au 
seja, em muitas Conven~oes Colectivas de Trabalho, constam profissoes como Guardas, 
Porteiros, Vigilantes, que exercem a sua actividade nesse contexto, em fun~oes intemas 
e restritas, que deveriam ser salvaguardas. A proposta exclui ( cf. n° 5 do artigo 1°) das 
obriga~oes do regime de seguran~a privada, apenas as categorias de Porteiro de 
Hotelaria e Porteiro de predio urbano, "desde que nao inc1uam fun~oes de protec~ao 
de pessoas e bens e a preven~ao de pnitica de crimes". Assim poderia ser alargada esta 
exclusao as categorias previstas nos CCT'S, como Guarda, Porteiro e Vigilante, desde 
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que correspondam a funyoes circunscritas ao empregador e nao a terceiros, 
particularmente em empresa de pequena dimensao ( ate 10 trabalhadores). 

Com os melhores cumprimentos, 

A hefe de Gabinete 

(Sara ReI vas) 
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