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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A iniciativa sub judice visa estabelecer o regime jurídico que regula a atividade de segurança privada, 

revogando, consequentemente o Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 198/2005, de 10 de novembro, pela Lei n.º 38/2008, de 8 de agosto, e pelos Decretos-Leis n.ºs 

135/2010, de 27 de dezembro, e 114/2011, de 30 de novembro. 

Na exposição de motivos, o Governo justifica a alteração ao regime atual com base na importância que a 

atividade de segurança privada tem vindo a assumir na proteção de pessoas e bens, na prevenção e 

dissuasão da prática de atos ilícitos, bem como na necessidade de adaptação do ordenamento jurídico 

nacional ao direito comunitário. 

O Governo afirma pretender proceder à clarificação do objeto da atividade de segurança privada e manter 

os seus princípios definidores, designadamente o da prossecução do interesse público e a 

complementaridade e a subsidiariedade face às competências desempenhadas pelas forças e serviços de 

segurança. 

A iniciativa é composta por oito capítulos. O I é dedicado às Disposições gerais e iclui o Objeto, âmbito e 

definições (secção I) e a Proibição e regras de conduta (secção II); o capítulo II às Medidas de segurança; o 

III às Empresas e serviços de segurança privada, cuja secção I estabelece os Tipos de entidades e a secção II 

os Tipos de alvarás, licenças e autorizações; o capítulo III ao Pessoal e meios de segurança privada, com 

três secções, a I referente ao Pessoal de segurança privada, a II aos Meios de segurança privada e a III aos 

Deveres; o capítulo IV ao Conselho de Segurança Privada; o capítulo V à Emissão de alvará, licença e 

autorização; o capítulo VI à Fiscalização; o VII às Disposições sancionatórias, sendo a secção I dedicada aos 

Crimes e a II às Contraordenações; finalmente, o capítulo VIII contempla as Disposições finais e transitórias. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A presente iniciativa é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, nos termos e ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e do 

artigo 118.º do Regimento. 



 
Nota Técnica 

 

3 

 

Toma a forma de proposta de lei, em conformidade com o previsto no n.º 1 artigo 119.º do Regimento, é 

subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares e menciona que 

foi aprovada em Conselho de Ministros, em 6 de dezembro de 2012, em conformidade com o disposto no 

n.º 2 do artigo 123.º do Regimento. Mostra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que 

traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo assim os requisitos formais do n.º 1 e 2 do artigo 124.º do Regimento. 

Respeita os limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento porquanto a iniciativa não 

infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das 

modificações a introduzir na ordem legislativa.  

O artigo 124.º do Regimento dispõe ainda, no seu n.º 3, que “as propostas devem ser acompanhadas dos 

estudos, documentos e pareceres que a tenham fundamentado”. Também o Decreto – Lei n.º 274/2009, 

de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo 

Governo, prevê no seu artigo 6.º, n.º 1, que “ Os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos 

tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição de 

motivos, referência às entidades consultadas e ao carater obrigatório ou facultativo das mesmas”. e no 

n.º 2 do mesmo artigo que “ No caso de propostas de lei, deve ser enviada cópia à assembleia da república 

dos pareceres ou contributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional 

ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do procedimento legislativo do 

Governo”. 

 Em conformidade com o estabelecido, o Governo informa, na exposição de motivos, que “foram ouvidos 

a Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Conselho de Segurança Privada “ e ainda a “ Procuradoria-

Geral da República, a Associação Nacional das Farmácias, a Associação Portuguesa de Bancos, a 

Associação Portuguesa de Seguradoras, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas e a Associação 

Nacional de Revendedores de Combustíveis”.  

 Foi ainda promovida a audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, do Conselho 

Superior da Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Conselho 

Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, do Banco de Portugal, da Comissão de 

Regulação do Acesso a Profissões, da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação das 

Farmácias de Portugal”. 
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Esta iniciativa deu entrada em 12/12/2012, e foi admitida em 13/12/2012. Baixou, na generalidade, à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), e foi determinada a audição 

dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de Agosto, 

habitualmente designada como “lei formulário”, possui um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas, as quais são relevantes em caso de aprovação das iniciativas 

legislativas e que, importa ter presentes, em especial, no momento da redação final. 

A presente iniciativa tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, em conformidade com o 

disposto no n.º 2 da ”lei formulário”, e respeita o n.º 1 do artigo 6.º da mesma lei. 

Será publicada na 1.ª Série do Diário da República, revestindo a forma de lei [alínea c) do n.º 2 do artigo 

3.º da “lei formulário”]. 

Quanto à entrada em vigor, o artigo 66.º da proposta de lei determina, que a lei “entra em vigor 30 dias 

após a data da sua publicação”, em conformidade com o n.º 1 do artigo 2.º da citada lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

 

A regulação do exercício da atividade de segurança privada surge, pela primeira vez com a aprovação do 

Decreto-Lei n.º 282/86, de 5 de setembro. 

De acordo com o preâmbulo do diploma, a prossecução de tão importante tarefa incumbe, em situações 

de normalidade institucional, às forças e serviços de segurança. Reconhece, contudo, que (…) outras 

entidades, o mais das vezes revestindo forma societária e prosseguindo fins lucrativos, desenvolvem 

atividades privadas de segurança, atuando com carácter subsidiário relativamente às autoridades públicas. 

Deve reconhecer-se que esta atividade, desde que desenvolvida em áreas precisamente definidas e sujeita 

a condições que assegurem a idoneidade e licitude dos serviços oferecidos aos utilizadores e o respeito 

pelas competências e atribuições dos serviços e forças de segurança, pode contribuir de modo relevante 

http://www.dre.pt/pdf1s/1986/09/20400/24432447.pdf


 
Nota Técnica 

 

5 

 

para a prevenção da criminalidade. Sendo certo que entre nós atuam inúmeras sociedades e associações 

que têm por finalidade estatutária a prestação de serviços pessoais de segurança e de vigilância (…), 

impõe-se a definição do quadro em que tais atividades podem ser desenvolvidas. (…) Visa o presente 

diploma dar um primeiro e decisivo passo nesse sentido, mantendo, porém, a proibição de existência de 

agentes privados de investigação, incompatível com a tradição cultural portuguesa; com efeito, eles seriam 

portadores de claros riscos de indevido ingresso no núcleo central dos poderes reservados ao Estado e de 

agressão, virtual ou real, a direitos fundamentais do cidadão, a começar pelo direito à privacidade.  

Tendo em conta a expansão das atividades ligadas à segurança privada e as lacunas e as insuficiências da 

legislação, evidenciadas pela experiência colhida na sua aplicação, o Decreto-Lei n.º 276/93, de 10 de 

agosto não só revoga o diploma anterior, como define as novas regras que regem o exercício da atividade 

de segurança privada. Sofre a modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 138/94, de 23 de maio, 

sendo, no ano a seguir, revogado pelo Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de julho. 

Uma vez mais, o Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de julho aparece para colmatar não só as insuficiências e 

lacunas do regime do exercício da atividade de segurança privada em vigor como também a mais rigorosa 

delimitação do respetivo âmbito (…) alterações que se julgaram adequadas e que, melhorando a sua 

eficácia, conformam ainda o regime às normas do Tratado da União Europeia. Foi alterado pelo Decreto-

Lei n.º 94/2002, de 12 de abril e revogado Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de fevereiro. 

Em 2004, o Governo (XV), no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 29/2003, de 22 de 

agosto, aprova o Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de fevereiro que procede, de novo, à alteração do regime 

jurídico do exercício da atividade de segurança privada, aproveitando a oportunidade para o atualizar de 

forma global e articulada, tendo em consideração a jurisprudência do Tribunal Constitucional expressa, 

nomeadamente, no Acórdão n.º 255/2002, de 8 de julho. 

Foi a Proposta de Lei n.º 70/IX/1ª que deu origem à Lei n.º 29/2003, de 22 de agosto. Tendo sido aprovada, 

por maioria, com os votos a favor do PSD e CDS-PP, contra do BE e abstenções do PS, PCP, e PEV. 

O Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de fevereiro sofreu as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

198/2005, de 10 de novembro, pela Lei n.º 38/2008, de 8 de agosto, e pelos Decretos-Leis n.ºs 135/2010, 

de 27 de dezembro, e 114/2011, de 30 de novembro, que o republica. 

Para melhor compreensão e acompanhamento dos objetivos que a presente proposta de lei visa 

concretizar, destacamos do seu preâmbulo as seguintes determinações: 

http://www.dre.pt/pdf1s/1993/08/186A00/42544260.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1993/08/186A00/42544260.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1994/05/119A00/27442744.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1998/07/167A00/35153522.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1998/07/167A00/35153522.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/04/086A00/35673568.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/04/086A00/35673568.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2004/02/044A00/09320941.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2003/08/193A00/53105312.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2003/08/193A00/53105312.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2004/02/044A00/09320941.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/07/155A00/52375243.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19704
http://www.dre.pt/pdf1s/2004/02/044A00/09320941.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2005/11/216A00/64676468.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2005/11/216A00/64676468.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/08/15300/0534505346.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/12/24900/0593105932.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/12/24900/0593105932.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0513005186.pdf


 
Nota Técnica 

 

6 

 

─ (…) Os contratos de trabalho do pessoal de segurança privada passam obrigatoriamente a revestir a 

forma escrita, não sendo admitidos outros tipos de contrato, designadamente os de muito curta duração a 

que se refere o Código do Trabalho (artigo 142.º), por se mostrarem incompatíveis face à especificidade da 

atividade de segurança privada. Também os contratos de prestação de serviços passam a revestir aquela 

forma.  

─ São ainda estabelecidos requisitos para as entidades formadoras tendo em vista a sua adaptação e 

conformação às normas comunitárias de reconhecimento e de verificação de qualificações profissionais, 

previstos na Lei n.º 9/2009, de 4 de março que transpõe para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 

2005/36/CE, do Parlamento e do Conselho, de 7 de setembro,, relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais, alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1430/2007, da Comissão, de 5 de dezembro, 

e pelo Regulamento (CE) n.º 755/2008, da Comissão, de 31 de julho, e da Diretiva n.º 2006/100/CE, do 

Conselho, de 20 de novembro, que adapta determinadas diretivas no domínio da livre circulação de 

pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia, estabelecendo o regime aplicável, no território 

nacional, ao reconhecimento das qualificações profissionais adquiridas noutro Estado membro da União 

Europeia por nacional de Estado membro que pretenda exercer, como trabalhador independente ou como 

trabalhador subordinado, uma profissão regulamentada não abrangida por outro regime específico. Tendo 

sofrido a sido a primeira alteração introduzida pela Lei n.º 41/2012, de 28 de agosto. 

─ Importa atentar que esta atividade, tendo em conta a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 12 de dezembro, se encontra excluída da livre circulação, por se integrar no quadro dos 

serviços de segurança privada, princípio também expresso no Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que 

transpõe para o ordenamento jurídico interno a referida Diretiva. (…) 

E do seu articulado salientamos os seguintes diplomas: 

─ Artigo 20.º (n.º 1) da Proposta de Lei determina que (…) o coordenador de segurança exerce as funções 

previstas na Lei n.º 39/2009, de 30 de julho que estabelece o regime jurídico do combate à violência, ao 

racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização dos 

mesmos com segurança. A Lei define, no seu artigo 10.º, as competências do coordenador de segurança. A 

Lei é modificada pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, dando, apenas, nova redação ao n.º 2 

do artigo 43.º relativo à instrução do processo e aplicação da coima (…). 

http://82.102.24.65/pdfs/codigos/ctrabalho2009.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/03/04400/0146601530.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=305L0036&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=305L0036&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=307R1430&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=308R0755&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=306L0100&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=306L0100&model=guichett
http://www.dre.pt/pdf1s/2012/08/16600/0475804761.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=306L0123&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=306L0123&model=guichett
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/07/14300/0282502842.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/07/14600/0487604886.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/11/23000/0513005186.pdf
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─ Artigo 29.º (n.º 4) da Proposta de Lei consagra que (…) a autorização para a utilização dos meios de 

vigilância eletrónica nos termos da presente lei não prejudica a aplicação do regime geral em matéria de 

proteção de dados previsto na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, designadamente em matéria de direito de 

acesso, informação, oposição de titulares e regime sancionatório (…). 

─ O artigo 30.º (n.º 1) da Proposta de Lei declara que o (…) pessoal de vigilância está sujeito ao regime 

geral de uso e porte de arma, podendo neste caso recorrer, designadamente, às armas da classe E previstas 

nas alíneas a) e b) do n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 

59/2007, de 4 de setembro, 17/2009, de 6 de maio, 26/2010, de 30 de agosto, e 12/2011, de 27 de abril 

(…). 

─ Artigo 35.º (n.º 4) da proposta de lei prevê que (…) para efeitos do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de 

setembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 371/2007, de 6 de novembro, 118/2009, de 19 de maio, 

317/2009, de 30 de outubro, e 242/2012, de 7 de novembro, a Direção Nacional da PSP é a entidade de 

controlo de mercado (…). Diploma que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização do livro de 

reclamações a todos os fornecedores de bens ou prestadores de serviços que tenham contacto com o 

público em geral. 

─ Artigo 44.º (al. a) n.º 1) da Proposta de Lei consagra que (…) o pedido para atribuição de autorização de 

entidade formadora é formulado em requerimento dirigido ao membro do Governo responsável pela área 

da administração interna, acompanhado dos seguintes elementos: certificação como entidade formadora 

para a área de formação de segurança privada, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 

de dezembro (…). Diploma que define o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e define as 

estruturas que regulam o seu funcionamento.  

─ Artigo 56º da Proposta de Lei que estabelece que é da competência da PJ a investigação dos crimes 

previstos nos artigos 54.º e 55.º, nos termos da Lei de Organização da Investigação Criminal. Aprovada 

pela Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto. 

─ Artigo 59º (n.º 7) da Proposta de Lei dispõe que (…) a instrução dos processos de contraordenação 

levantados ao abrigo do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, alterado pelos 

Decretos-Leis n.ºs 371/2007, de 6 de novembro, 118/2009, de 19 de maio, 317/2009, de 30 de outubro, e 

242/2012, de 7 de novembro, é da competência do Diretor Nacional da PSP e do Comandante-Geral da 

GNR, quando praticadas em estabelecimentos de entidades abrangidas pela presente lei (…). Diploma que 

http://82.102.24.65/pdfs/codigos/lpdpessoais.pdf
http://82.102.24.65/pdfs/codigos/rjam.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/09/17000/0618106258.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/09/17000/0618106258.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/05/08700/0255902604.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/08/16800/0378203787.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/04/08100/0239902439.pdf
http://82.102.24.65/pdfs/codigos/lreclamacoes.pdf
http://82.102.24.65/pdfs/codigos/lreclamacoes.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/11/21300/0807108080.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/05/09600/0318903190.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/10/21100/0827108301.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2012/11/21500/0640206452.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/12/25100/0916509173.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/12/25100/0916509173.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/08/16500/0603806042.pdf
http://82.102.24.65/pdfs/codigos/lreclamacoes.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/11/21300/0807108080.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/05/09600/0318903190.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/10/21100/0827108301.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2012/11/21500/0640206452.pdf
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estabelece a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações a todos os fornecedores de bens 

ou prestadores de serviços que tenham contacto com o público em geral.  

─ Artigo 61.º (n.º 6) da Proposta de Lei, respeitante a norma transitória, para além de mencionar, no que 

concerne à emissão de alvarás, licenças e autorizações de formação, os diplomas que regem o regime 

jurídico do exercício da atividade de segurança privada, salienta ainda: a Portaria n.º 1084/2009, de 21 de 

setembro, que aprova o modelo oficial e exclusivo do cartão profissional do pessoal de vigilância, previsto 

no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de fevereiro, com a redação introduzida pela Lei n.º 

38/2008, de 8 de agosto; a Portaria n.º 1325/2001 de 4 de dezembro que redefine alguns princípios 

referentes à formação profissional inicial do pessoal de vigilância, bem como à forma de avaliação dos 

correspondentes conhecimentos. Revoga a Portaria n.º 970/98, de 16 de novembro; a Portaria n.º 1522-

B/2002, de 20 de dezembro que introduz a figura de assistente de recinto desportivo, no âmbito da 

atividade de segurança privada. Define as suas funções específicas e fixa a duração, conteúdo do curso de 

formação e sistema de avaliação. 

─ Artigo 65.º (n.º 10) da Proposta de Lei, relativa a produção de efeitos, dispõe que a creditação do curso 

previsto na Portaria n.º 1142/2009, de 2 de outubro, é válida pelo prazo de cinco anos a contar da data da 

sua emissão. A Portaria prevê que as entidades titulares de alvará para a prestação de serviços de 

segurança privada e as entidades titulares de licença para organizarem serviços de autoproteção são 

obrigadas a dispor de um diretor de segurança, com a formação, funções e condições previstas na 

presente portaria, de acordo com o número de vigilantes que têm ao seu serviço.  

Ressaltamos, ainda, a alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º e a alínea a) do n.º 2 do artigo 56.º da Constituição 

da República Portuguesa, assim como os artigos 469.º a 475.º do Código do Trabalho, disposições, com 

base nas quais a Proposta de Lei deve ser objeto de apreciação pública por parte das comissões de 

trabalhadores, associações sindicais e associações de empregadores, tendo em conta o assunto em 

apreço. 

Por último, cabe referir o relatório anual de 2011 relativo às atividades de segurança privada elaborado 

pelo Conselho de Segurança Privada, no quadro das competências previstas no artigo 21.º do Decreto-Lei 

n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, enquanto órgão de consulta do Ministro da Administração Interna. 

O relatório completa dois grandes objetivos: 

http://www.dre.pt/pdf1s/2009/09/18300/0672606727.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/09/18300/0672606727.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/12/280B00/77347736.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1998/11/265B00/62036205.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/12/294B02/00080010.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/12/294B02/00080010.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/10/19200/0715207154.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fcoalves/Ambiente%20de%20trabalho/Constituição%20da%20República%20Portuguesa
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fcoalves/Ambiente%20de%20trabalho/Constituição%20da%20República%20Portuguesa
http://82.102.24.65/pdfs/codigos/ctrabalho2009.pdf
http://www.psp.pt/SP_CONSELHO_SEGURANCA/Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Seguran%C3%A7a%20Privada%20-%202011.pdf
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─ Por um lado apresentar uma caracterização do setor, tendo por base o balanço das atividades 

desenvolvidas em sede de licenciamento, controlo e fiscalização; 

─ Por outro, e em face dos problemas detetados, apresentar uma visão dos principais problemas e quais 

as medidas implementadas. 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

 

Bibliografia específica 

 

 BORN, Hans; CAPARINI, Marina; COLE, Eden - Regulating Private Security in Europe : status and 

prospects. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007. [Consult. 19 

dez. 2012]. Disponível em: WWW: <URL: http://www.dcaf.ch/Publications/Regulating-Private-

Security-Companies> 

Resumo: Este estudo, supervisionado e apoiado pelo Conselho da Europa, foca a atividade, em rápida 

expansão, da segurança privada, nos países-Membros do Conselho da Europa. Analisa a regulamentação 

existente a nível Europeu (Estados-Membros da União Europeia e Conselho da Europa), com o objetivo de 

identificar os pontos fortes e as fraquezas quer a nível Europeu, quer a nível nacional. 

 As empresas de segurança privada constituem uma indústria em rápida expansão. Este estudo analisa os 

vários aspetos da segurança privada, tendo em conta o amplo alcance das suas atividades, que por vezes, 

conjuntamente com a falta de normas mínimas comuns ao setor, a conduta em alguns casos pouco 

profissional do seu pessoal, a fiscalização inadequada e a ausência de controlo público sobre esta 

atividade, colocam potenciais riscos à proteção dos direitos humanos e às liberdades fundamentais.    

 CLEMENTE, Pedro José Lopes - Novo rumo da Segurança Pública e Privada. Revista portuguesa de 

ciência política. Lisboa. ISSN 1647-4090. Nº 1 (2011), p. 57-74. Cota: RP-11. 

Resumo: A prossecução quase exclusiva da função administrativa da segurança pela polícia atingiu o seu 

apogeu no Estado Social. Com a emergência do Estado pós-social, novos atores surgiram no espectro 

produtivo da segurança, com os quais a polícia tem vindo a partilhar a produção, desenvolvendo 

simultaneamente o seu papel de agente regulador.  

http://www.dcaf.ch/Publications/Regulating-Private-Security-Companies
http://www.dcaf.ch/Publications/Regulating-Private-Security-Companies
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 A participação de privados no esforço securitário comum tem vindo a crescer, representando uma parcela 

relevante nesta área. A execução da tarefa de proteção de pessoas e bens cabe, em larga medida, às 

empresas de segurança privada e o Estado surge como garante do interesse público, através da regulação 

dessa atividade. 

 CLEMENTE, Pedro José Lopes - Prevenção, polícia e segurança: pública e privada. Revista portuguesa 

de ciência política. Lisboa. ISSN 1647-4090. Nº 0 (2010), p. 97-101. Cota: RP-11. 

Resumo: Segundo o autor, a segurança forma um par com a liberdade. Por força do contrato social a 

segurança é um fim do Estado cuja produção incumbe ao serviço policial. Porém, cada vez mais, a ação 

policial é completada pela atividade de atores privados, essencialmente de natureza empresarial.  

A segurança privada representa, hoje, uma parte indelével da segurança interna e mesmo da segurança 

pública. A execução da tarefa de proteção de pessoas e bens cabe, em larga medida, às empresas de 

segurança privada e o Estado surge como garante do interesse público, através da regulação do exercício 

dessa atividade. A prestação privada de serviços de segurança consiste numa manifestação autêntica do 

exercício privado de uma função pública.   

 CONFEDERAÇÃO EUROPEIA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - Private security services in Europe [Em 

linha]: CoESS Facts & Figures 2011. Wemmel : CoESS, 2012. 152 p. [Consult. 18 dez. 2012]. Disponível 

em: WWW: <URL: http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2012/Private_Security_Services.pdf> 

Resumo: Este relatório, da responsabilidade da Confederação dos Serviços de Segurança Europeus, 

fornece uma perspetiva abrangente sobre os serviços de segurança privada europeus, envolvendo 34 

países, ou seja os 27 Estados-Membros da União Europeia e mais sete países europeus: Bósnia 

Herzegovina, Croácia, Macedónia, Noruega; Sérvia, Suíça e Turquia.    

O relatório permite estabelecer um perfil atualizado e preciso da indústria de serviços de segurança 

privada, em cada país analisado, focando os aspetos económicos: mercado de segurança privada, 

contratos, empresas de segurança privada e pessoal de segurança, bem como os aspetos legais: legislação 

sobre segurança privada, controle e sanções, acordos coletivos de trabalho, requisitos de admissão, 

restrições, poderes e competências, armas, cães, formação e disposições relacionadas.  

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2012/Private_Security_Services.pdf
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 KRAHMANN, Elke; FRIESENDORF, Cornelius - The role of Private Security Companies (PSCs) in CSDP 

missions and operations [Em linha]. Brussels : European Parliament, 2011.  (PE 433.829). [Consult. 19 

dez. 2012]. Disponível em: WWW: <URL: http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/s/PE/2011/PE_433829.pdf> 

Resumo: A União Europeia e os seus Estados-Membros têm vindo a confiar de forma crescente em 

empresas de segurança privadas em múltiplas operações. Devido ao crescente papel desempenhado por 

estas empresas nas operações da Política de Defesa e Segurança Comum, a União Europeia e os seus 

Estados-Membros precisam urgentemente de considerar o possível impacto que os adjudicatários de 

serviços de segurança podem ter nas missões e na concretização dos seus objetivos. Este relatório 

demonstra que os possíveis efeitos negativos vão desde uma menor responsabilidade democrática e 

controle governamental, a situações de impunidade dos fornecedores dos serviços e insegurança entre as 

populações civis dos Estados hospedeiros. Não há uma solução satisfatória para estes problemas e, para 

muitos governos, as vantagens de contratar os fornecedores de segurança privada (pessoal especializado, 

facilidade de suprir falta de efetivos e relação custo-benefício) ultrapassam as desvantagens. 

Tendo em conta as restrições atuais financeiras e de contratação de pessoal existentes na Europa, é 

provável que o uso de empresas de segurança privada vá aumentar. É, pois, imperativo desenvolver 

mecanismos apropriados para solucionar os problemas decorrentes dessa utilização, antes que eles 

ocorram. Este relatório apresenta cinco recomendações específicas a implementar pela União Europeia 

que podem ajudar a direcionar os riscos associados ao uso crescente das empresas privadas de segurança.  

 NICOUD, Florence - La participation des personnes privées à la sécurité publique : actualité et 

perspectives. Revue du droit public et de la science politique en France et a l'étranger. Paris. ISSN 

0035-2578. Nº 5 (sep/oct. 2006), p. 1247-1273. Cota: RE-7. 

O Estado tem vindo, pouco a pouco, a ceder terreno às empresas privadas na área da segurança pública, 

passando a intervir apenas como autoridade administrativa, reguladora das modalidades de intervenção 

das empresas privadas neste domínio. O desenvolvimento da delinquência, em França, conduziu ao 

reconhecimento das empresas privadas como atores fundamentais nesta área da segurança. De uma 

participação inicialmente diminuta dos serviços privados, a França passou hoje a conhecer uma extensão 

progressiva das parcerias público-privadas neste setor. 

PERCY, Sarah - Regulating the private security industry. Adelphi paper. London. ISSN 1944-5571. Nº 384 

(2006). 76 p. Cota: RE - 228. 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/s/PE/2011/PE_433829.pdf
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Resumo: Segundo a autora, o enorme crescimento da indústria de segurança privada, em todo o mundo, 

não tem sido acompanhado por um desenvolvimento correspondente de uma regulamentação efetiva e 

robusta. Esta obra começa por definir este tipo de indústria e explicar a necessidade de maior 

regulamentação neste setor, analisando três tipos de regulamentação: interna, internacional e informal 

que inclui a autorregulação.  

A autora argumenta que nenhum sistema de regulação no campo da segurança privada pode alguma vez 

ser perfeito. A própria natureza desta indústria significa que ela é, por natureza, difícil de regulamentar. 

 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

Relativamente ao enquadramento da matéria em apreciação no quadro do direito da União Europeia 

saliente-se que, de acordo com a alínea k) do artigo 2.º da Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, os serviços de 

segurança privada não se incluem no âmbito de aplicação desta diretiva, estabelecendo-se no artigo 38.º 

que a Comissão deve examinar, até 28 de Dezembro de 2010, a possibilidade de apresentar propostas de 

instrumentos de harmonização relativamente aos serviços de segurança privada1 e transporte de fundos e 

valores. 

Neste contexto, e no que concerne especificamente à possibilidade de apresentação de instrumentos de 

harmonização do transporte de numerário, refira-se o Regulamento (UE) n.º 1214/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro 2011, que “visa permitir o transporte profissional rodoviário 

transfronteiriço de numerário em euros entre Estados-membros participantes em condições que garantam 

a segurança da transação, a segurança dos vigilantes transportadores envolvidos e do público e a livre 

circulação de numerário em euros”. 

Acresce que o Conselho adotou, em 13 de Junho de 2002, uma Recomendação relativa à cooperação 

entre as autoridades nacionais competentes dos Estados-membros responsáveis pelo sector da segurança 

privada, com o objetivo de proceder ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento das melhores 

                                                             
1 Sobre a exclusão dos serviços de segurança privada do âmbito de aplicação da Diretiva 2006/123/CE e a eventual necessidade de 

apresentação de iniciativas legislativas nesta área, ver com interesse a resposta da Comissão à pergunta parlamentar n.º E-
010961/2010 de 6 de Janeiro de 2011, disponível no endereço http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-
2010-010961&language=PT  e os esclarecimentos sobre esta questão no sítio dedicado à Diretiva “Serviços” 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/faq_fr.htm#8  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:316:0001:0020:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:153:0001:0001:PT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-010961&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-010961&language=PT
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/faq_fr.htm#8
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práticas relacionadas com a gestão da informação relevante para a segurança pública, fornecida pelas 

empresas de segurança privada. 

Cumpre igualmente fazer referência à Diretiva 2005/36/CE2, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 

de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, a cujas disposições, de 

acordo com o mencionado na exposição de motivos da presente iniciativa legislativa, se devem adaptar e 

conformar os requisitos previstos para as entidades formadoras na área em causa.  

Esta Diretiva, que consagra a primeira modernização de conjunto do sistema europeu de reconhecimento 

das qualificações profissionais, com vista a facilitar o estabelecimento e a livre circulação no mercado 

interno de pessoas que prestam serviços qualificados3, consolida num único ato legislativo as diretivas 

existentes relativas ao sistema geral de reconhecimento de diplomas e as diretivas sectoriais relativas às 

profissões de médico, enfermeiro, dentista, veterinário, parteira, farmacêutico e arquiteto, mantendo as 

garantias inerentes aos sistemas de reconhecimento anteriores. As modificações introduzidas visam uma 

liberalização acrescida da prestação de serviços, uma melhoria da automatização do reconhecimento das 

qualificações e uma maior flexibilidade nos procedimentos administrativos pertinentes. 

No essencial saliente-se que a diretiva 2005/36/CE4 consagra o princípio do reconhecimento mútuo das 

qualificações profissionais para exercício de profissões regulamentadas, estabelecendo as regras relativas 

ao reconhecimento das qualificações profissionais que permitem que um cidadão da União Europeia com 

qualificações profissionais adquiridas num Estado-membro possa, em determinadas condições, ter acesso 

e praticar a sua profissão, quer a título independente quer como assalariado, noutro Estado-membro5. 

                                                             
2
 Versão consolidada em 2012-08-01, na sequência das alterações posteriores, incluindo as introduzidas pela Diretiva 2006/100/CE de 

20 de Novembro de 2006, disponível no endereço 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20120801:PT:PDF 
3
 Para informação detalhada em matéria de reconhecimento das qualificações profissionais no mercado interno veja-se a página da 

Comissão: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm  
4
 Em 19.12.2011 foi apresentada pela Comissão uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 

2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o Regulamento [...] relativo à cooperação administrativa 
através do Sistema de Informação do Mercado Interno (COM/2011/883). 
5
 A este propósito refira-se o Acórdão do Tribunal de Justiça da UE de 29 de Abril de 2004, relativo à ação por incumprimento proposta 

pela Comissão contra a República Portuguesa no que diz respeito à regulamentação da atividade dos serviços de segurança privada 
que, em Portugal, prestam serviços de vigilância de pessoas e bens, na sequência do qual foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
198/2005, de 10 de Novembro, alterações ao Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, relativo ao exercício da segurança privada, 
com vista a clarificar as condições de emissão do cartão profissional e a natureza das entidades que exercem a segurança privada, 
quanto a nacionais de outros Estados-membros da União Europeia e a entidades estabelecidas em qualquer desses Estados. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20120801:PT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0883:FIN:PT:PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49103&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2112880
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No que concerne à questão do porte de arma cumpre fazer referência à Diretiva 91/477/CEE6 do 

Conselho, de 18 de junho de 1991, relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas, tal como 

alterada Diretiva 2008/51/CE7, do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de maio de 2008, que 

estabelece, nomeadamente, requisitos mínimos a aplicar pelos Estados-membros em relação à aquisição 

e detenção de armas de fogo, bem como à sua circulação no espaço comunitário, deixando aos Estados-

membros a liberdade de fixar nas suas legislações disposições mais rigorosas do que as previstas na 

referida diretiva. 

Por último, saliente-se que a videovigilância se enquadra no âmbito de aplicação da Diretiva 95/46/CE, de 

24/10/1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados 

pessoais e à livre circulação desses dados, transposta para a ordem jurídica portuguesa pela Lei n.º 67/98, 

de 26 de outubro.  

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e França. 

 

ESPANHA 

A segurança privada, em Espanha, encontra-se regulamentada pela Lei n.º 23/1992, de 30 de julho, (Lei da 

Segurança Privada8) e pelo Real Decreto 2364/1994, de 9 de dezembro9, que regulamenta aquela lei 

(Reglamento de Seguridad Privada), recentemente alterado pelo Real Decreto 1628/2009, de 20 de junho.  

                                                             
6
 Versão consolidada em 2008-07-28, na sequência das alterações introduzidas pela Diretiva 2008/51/CE, disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0477:20080728:PT:PDF 
7
 Transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei 17/2009, de 6 de maio 

8
 Cujo objetivo foi regular a prestação de serviços privados de vigilância e segurança de pessoas e bens, por pessoas e empresas, sob a 

forma de serviços complementares e subordinados ao respeito pela segurança pública. Esta lei foi alterada pelo Real Decreto de Ley 
2/1999, de 29 de Janeiro. 

9
 Alterado pelo Real Decreto 938/97, de 20 de junho, relativo aos Requisitos de Autorización de Empresas y Habilitación del personal 
de seguridad (i.e. obtenção de formação ou de habilitações complementares, oportunidades de desenvolvimento da carreira, 
proteção das pequenas empresas, política de emprego, etc.), pelo Real Decreto 1123/2001, 19 de outubro (que procurou melhorar o 
estatuto do pessoal e das empresas ligadas ao setor da segurança privada, introduzindo medidas de flexibilização jurídica, 
aperfeiçoamento dos processos administrativos e diminuição de custos, promovendo a eficácia da segurança privada que concorre, 
por um lado, para o benefício da segurança pública e, por outro lado, o desenvolvimento da economia), pelo Real Decreto 277/2005, 
de 11 de março e pelo Real Decreto 4/2008.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:256:0051:0058:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:179:0005:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:281:0031:0050:PT:PDF
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l23-1992.html
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-608
http://www.seguridad-privada.net/Real%20Decreto%201628/2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0477:20080728:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0477:20080728:PT:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/1999/01/30/pdfs/A04327-04328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/01/30/pdfs/A04327-04328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/21/pdfs/A19226-19227.pdf
http://www.seguridad-privada.net/Real%20Decreto%201123/2001
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-4113
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-4113
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-512
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Pese embora a segurança privada constitua uma competência específica da Polícia Nacional (partilhada 

com a polícia das comunidades autónomas que detêm a responsabilidade pela proteção de pessoas e bens 

e pela manutenção da ordem pública), a Guarda Civil manteve a sua responsabilidade em relação à 

segurança privada em certas áreas, especialmente em relação aos “vigilantes de campo”. 

Para além do mencionado, a própria Constituição Espanhola, no seu art.17.º d), considera que “toda 

persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, estabelecendo, assim, a segurança como um direito 

fundamental dos cidadãos, lado a lado com o exercício das liberdades públicas, requisitos intrínsecos à 

forma de vida democrática e, logo, garantida pelo Estado. 

O desenvolvimento da segurança privada aconteceu a partir de 1974, com a primeira regulamentação 

acerca da prestação deste tipo de serviços e, durante os anos noventa do século XX, esta questão foi sendo 

legalmente tratada por forma a permitir um controlo mais eficaz sobre o então elevado número de 

empresas deste setor, sempre que se considere tratar-se de um meio de prevenção de um delito e 

contribua, assim, à manutenção da segurança pública. É neste contexto que surge a mencionada Lei n.º 

23/1992, de 30 de julho, que se refere, sobretudo, ao pessoal da segurança privada, às áreas de atuação 

das empresas de segurança privada e ao âmbito de aplicação da segurança privada. 

Esta Lei considera os serviços privados de segurança como serviços complementares e subordinados aos 

serviços de segurança pública, incluindo um dever de cooperação com as Forças e os Corpos da Segurança 

pública, sempre que tal seja necessário (também constante da Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad - Lei n.º 2/1986 -, incluindo a obrigação do envio, por parte das empresas de segurança privada 

e dos detetives privados, ao Ministério dos Assuntos Internos, de um relatório anual sobre as suas 

atividades, que, por sua vez, dará conta do funcionamento do setor ao Parlamento). Esta lei condiciona, 

desta forma, o exercício das atividades de segurança por parte dos particulares. Assim, só podem exercer a 

atividade de segurança privada e prestar serviços dessa natureza, as empresas de segurança e o pessoal de 

segurança privada, constituído por vigilantes, chefes de segurança, escoltas privadas, guardas e detetives 

privados, com pleno respeito pelo estatuído pela Constituição e pela lei em apreço, assim como, por uma 

conduta de integridade e dignidade, avessa a abusos, arbitrariedades e a violência. 

As empresas e os profissionais ligados à segurança privada não podem intervir na realização de reuniões e 

manifestações, nem no desenvolvimento de conflitos políticos ou laborais, exercer qualquer controlo 

sobre opiniões políticas, sindicais ou religiosas, ou sobre a expressão de tais opiniões, nem criar ou manter 

bases de dados com tal objetivo, sem prejuízo de garantirem a segurança para que foram contratadas 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a17
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l23-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l23-1992.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-6859
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-6859
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relativamente a pessoas e bens. A lei também proíbe a comunicação a terceiros de quaisquer informações 

colhidas no exercício das suas funções e estabelece que para garantis a segurança dos seus clientes, essas 

empresas e profissionais do setor só o poderão fazer no respeito pela legislação vigente e com os meios 

materiais e técnicos homologados, evitando danos contra terceiros. 

Esta lei, assim como a regulamentação que se lhe seguiu, completaram o desenvolvimento normativo 

relacionado com a segurança privada, pondo fim à dispersão de normas vigentes, que foram sendo 

aprovadas desde 1974, e preenchendo as lacunas existentes, assim como os desfasamentos presentes 

entre a letra da lei e a realidade do setor, em virtude do desenvolvimento tecnológico dos últimos anos e 

da própria dinâmica que a segurança privada foi ganhando nas últimas décadas. 

Refira-se, para efeitos de aplicação da legislação em apreço às comunidades autónomas, a Sentencia 

104/1989, de 8 de junho, a partir da qual se passou a reconhecer a atribuição de competências específicas 

na área das funções executivas da legislação nacional relativa à autorização, inspeção e poder 

sancionatório em relação às empresas de segurança que tenham o seu domicílio social e o seu âmbito de 

atuação na comunidade autónoma, dando cumprimento ao estabelecido pelo art.º 149.1.29 da 

Constituição espanhola, que atribui competência exclusiva sobre a segurança pública ao Estado, 

designadamente sobre a proteção da administração do Estado e à prestação desses serviços de segurança 

por empresas privadas. O art.º 104 da Constituição prevê ainda que a missão de proteger o livre exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos e garantir a sua segurança é incumbida às Forças 

e aos Corpos de Segurança do Estado, sob a direta dependência do Governo, que deve ser parte do 

desenvolvimento das atividades privadas de segurança. Ficando, assim, claramente, sob competência 

estatal a exclusividade da competência relativamente à segurança pública. 

Refira-se ainda a Acórdão de 26 de janeiro de 2006, do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias que 

condenou o Reino de Espanha por incumprimento das suas obrigações na aplicação do Tratado CE, ao 

manter em vigor determinadas disposições da Lei de Segurança Privada e da respetiva regulamentação 

que impunham uma série de requisitos às empresas e aos agentes do setor provenientes de outros 

Estados-Membros que queriam exercer essa atividade em Espanha. Considerou tratar-se de uma violação 

da liberdade de estabelecimento e de livre prestação de serviços, nomeadamente no respeitante à falta de 

proporcionalidade entre o interesse a proteger e os requisitos legalmente exigidos para a prestação de 

serviços de segurança privada por parte das empresas em Espanha e em relação à não aplicação do 

princípio do reconhecimento mútuo das qualificações profissionais neste setor, quando adquiridas noutro 

http://tc.vlex.es/vid/1-lotc-u-2-149-29-c-17-eapv-3-4-15034189
http://tc.vlex.es/vid/1-lotc-u-2-149-29-c-17-eapv-3-4-15034189
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=143&fin=158&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=143&fin=158&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=97&fin=107&tipo=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:086:0004:0004:PT:PDF
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Estado-Membro. O Real Decreto de Ley 8/2007, de 14 de setembro, foi adotado justamente para colmatar 

as lacunas identificadas pelo Acórdão acima mencionado, alterando a Lei n.º 23/1992, de 30 de julho. 

Refiram-se, por fim, uma série de normas que mais recentemente têm sido adotadas a respeito do setor 

da segurança privada: 

 Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 

determinan los programas de formación del personal de seguridad privada;  

 Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por el que regula el reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de Seguridad Privada a los 

nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea; 

 Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Armas; 

 Orden DEF/467/2011, de 2 de marzo, servicio de seguridad privada en buques bajo bandera española; 

 Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada.(FAQ); 

 Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de 

la Seguridad Privada; 

 Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de 

la seguridad privada.(FAQ); 

 Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada.(FAQ); 

 Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.(FAQ); 

 Sentencia de 30 de enero de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nulo 

de pleno derecho el artículo 22 del Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto 

2364/1994, de 9 de diciembre; 

 Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 

inciso "incluyendo el de la superación de los correspondientes cursos de actualización y especialización con 

la periodicidad establecida", del artículo 149.5 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real 

Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, según redacción establecida por Real Decreto 1123/2001, de 19 de 

octubre; 

 Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, Empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad, 

Modificación del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad Privada, para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de 

Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-16535
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l23-1992.html
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14947
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/12/pdfs/BOE-A-2011-17749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/09/pdfs/BOE-A-2011-11778.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4291.pdf
http://www.seguridad-privada.net/Orden%20INT/314/2011
http://www.seguridad-privada.net/FAQ/empresas-seguridad-privada-INT_314_2011.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3170.pdf
http://www.seguridad-privada.net/FAQ/funcionamiento-sistemas-alarma-INT_316_2011.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3171.pdf
http://www.seguridad-privada.net/FAQ/medidas-seguridad-privada-INT_317_2011.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3172.pdf
http://www.seguridad-privada.net/FAQ/personal-seguridad-privada-INT_318_2011.html
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-4553
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-608
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-608
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-4553
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-608
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-608
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/10/pdfs/BOE-A-2010-3996.pdf
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 Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado.  

Veja-se, por fim, com interesse, um estudo sobre a segurança privada em Espanha (“O estado da arte”), de 

2012. 

 

FRANÇA 

Em França, a segurança privada corresponde a um conjunto de atividades profissionais regidas pela lei 

relativa às profissões de segurança. 

Estas atividades são, por um lado, sociedades de vigilância, de transportes de fundos e de proteção física 

de pessoas (guarda costas), reguladas pelo Título I da Lei n.º 83-629, de 12 de julho de 1983, relativa aos 

profissionais de segurança, e, por outro lado agências de investigação privadas (detetives privados), 

reguladas pelo Título II da mesma lei. 

Refira-se a LOPPSI, de 14 de março de 2011, relativa à orientação e à programação da atuação da 

segurança interna. 

Mencione-se também a criação do Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) em 2010, sob 

a égide do delegado interministerial para a segurança privada, constitui uma autoridade administrativa 

dependente do Ministério da Administração Interna, com personalidade jurídica e autonomia financeira, 

porém submetida ao controlo financeiro do Estado e, como qualquer organismo público, ao controlo do 

Tribunal de Contas, assim como ao controlo da Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Este 

Conselho é responsável pelo controlo das empresas e dos empregados do setor da segurança privada e de 

emitir, em nome do Estado, as autorizações de exercício no setor em apreço. Desde janeiro de 2012, as 

suas comissões regionais são competentes para exercer essa função, tendo-se estabelecido, durante o ano 

em curso, uma rede de delegações territoriais responsáveis pela instrução dos processos apresentados às 

comissões. Esta autoridade administrativa procura associar o Estado e os profissionais da segurança 

privada à regulamentação do setor. Sublinhe-se que o seu Conselho de Administração é composto 

maioritariamente por funcionários do Estado e por magistrados, aos que se juntam representantes dos 

profissionais de segurança e de personalidades qualificadas na matéria, sendo que o seu Presidente não 

pode ser um dos representantes das profissões do setor. Atente-se, por fim, ao facto de a criação do 

CNAPS ter resultado de um relatório relativo à segurança privada em França, de 7 de junho de 2010, 

enviado ao Ministro dos Assuntos Internos pela inspeção-geral da administração, pela inspeção-geral da 

polícia nacional e pela inspeção-geral da gendarmerie nacional. Estas inspeções recomendaram, para além 

http://legislacion.derecho.com/real-decreto-950-2005-de-retribuciones-de-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado
http://legislacion.derecho.com/real-decreto-950-2005-de-retribuciones-de-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado
http://www.google.com/url?q=http://www.fundacionesys.com/files/Estudio%2520Seguridad%2520Privada%2520ESYS.pdf&sa=U&ei=isPUUMGHEM-KhQf3q4HIBA&ved=0CBsQFjAD&usg=AFQjCNHCx51xt_4AzyZDAm7cz8uvm63WGQ
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D609B77D8987C26930F8F678C4ED2195.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000320194&idArticle=LEGIARTI000023711103&dateTexte=&categorieLien=cid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_et_de_programmation_pour_la_performance_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_int%C3%A9rieure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_des_activit%C3%A9s_priv%C3%A9es_de_s%C3%A9curit%C3%A9
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da criação de uma delegação interministerial para a segurança privada no seio do Ministério da 

Administração Interna, a implementação do CNAPS. Recomendações essas que reuniram o apoio dos 

sindicatos das empresas do setor que há muito o reclamavam. Mencione-se apenas, por fim, que as 

decisões do CNAPS podem ser contestadas junto dos tribunais administrativos e junto do Conselho de 

Estado, depois do recurso à Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC). Por fim, refira-se o 

art.º 10.º do Capítulo II do Título I do Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national 

des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 

juillet 1983. 

Assim como o Parecer de 21 de setembro de 2009 da Commission nationale de déontologie de la sécurité 

(CNDS, criada a 6 de junho de 2000 e extinta a 1 de maio de 2011), relativo à competência dos detetives 

privados enquanto profissionais de segurança, assim como às suas distintas finalidades e estatuto jurídico 

e social.  

Refira-se que no Conselho de Administração do Institut national des hautes études de la sécurité et de la 

justice (INHESJ, criado a 15 de abril de 2004), se encontra um representante da segurança privada.  

Consultado o Código da Segurança Interna, saliente-se o Livro VI dedicado às atividades privadas de 

segurança, assim como o seu Título I sobre as atividades privadas de proteção e de vigilância, de 

transporte de fundos e de proteção física de pessoas, que inclui um Capítulo I dedicado às disposições 

gerais, um Capítulo II sobre as condições de exercício, um Capítulo III acerca das modalidades de exercício, 

um Capítulo IV relativo aos serviços de segurança dos proprietários de imóveis, um Capítulo V sobre 

serviços internos de segurança das empresas de transporte, um Capítulo VI referente ao controlo 

administrativo, um Capítulo VII sobre disposições penais. Para além do Título II, dedicado às atividades das 

agências de investigações privadas, cujo Capítulo I se refere a disposições gerais, o Capítulo II, às condições 

de exercício, o Capítulo III, ao controlo administrativo, e o Capítulo IV, às disposições penais. E do Título III 

referente ao Conselho Nacional das Atividades Privadas de Segurança (CNAPS), cujo Capítulo I se refere a 

disposições gerais, o Capítulo II, às missões e funcionamento do CNAPS, o Capítulo III, às comissões 

regionais ou inter-regionais de aprovação e de controlo, o Capítulo IV, ao controlo e o Capítulo V, às 

disposições finais. 

Para além do acima mencionado, refiram-se ainda: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E8AF56D730B94C3B82A2AE6DECC55296.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000025017410&cidTexte=LEGITEXT000025017323&dateTexte=20121218
http://ufedp.online.fr/detective_infos/2009111001.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_nationale_de_d%C3%A9ontologie_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_hautes_%C3%A9tudes_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_et_de_la_justice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_hautes_%C3%A9tudes_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_et_de_la_justice
http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132
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 A Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la 

sécurité intérieure, que regula as atividades privadas de segurança;  

 Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 

réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des 

salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et 

de protection physique des personnes, relativo às aptidões profissionais dos dirigentes e dos funcionários 

das empresas que exercem atividades de proteção e de vigilância, de transporte de dinheiro e da proteção 

de pessoas; 

 Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à 

l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la 

loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, sobre a carta profissional, a autorização prévia e a autorização provisória 

dos empregados envolvidos em atividades privadas de segurança definidas no art.º 1.º da lei n.º 83-629 de 

12 de julho de 1983. 

 Arrêté du 28 août 2012 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application 

de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des 

personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection 

physique des personnes et de vidéoprotection, relativo à aprovação de um certificado de qualificação em 

conformidade com o artigo 1º do Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 sobre a competência 

profissional das pessoas que exerçam uma actividade de controlo e vigilância, transporte de dinheiro, 

proteção física das pessoas e proteção de vídeo; 

 Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à 

l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la 

loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, sobre a aplicação da carta profissional, da autorização prévia e autorização 

provisória dos trabalhadores envolvidos em atividades de segurança privada definidas no artigo 1 da Lei 

n.º 83-629, de 12 de julho de 1983 ; 

 Arrêté du 27 avril 2012 portant renouvellement de l'agrément d'un certificat de qualification 

professionnelle, en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à 

l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de 

transport de fonds et de protection physique des personnes, relacionado com a qualificação de pessoas 

envolvidas nas atividades de vigilância, transporte de dinheiro e proteção física das pessoas; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052367&dateTexte=20090322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052367&dateTexte=20090322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052367&dateTexte=20090322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052367&dateTexte=20090322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237273&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237273&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237273&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026348493&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026348493&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026348493&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026348493&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237273&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237273&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237273&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D609B77D8987C26930F8F678C4ED2195.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000320194&idArticle=LEGIARTI000023711103&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D609B77D8987C26930F8F678C4ED2195.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000320194&idArticle=LEGIARTI000023711103&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025835738
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025835738
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025835738
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025835738
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 Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou 

morales exerçant des activités privées de sécurité, sobre o código deontológico das pessoas singulares ou 

colectivas, envolvidas em actividades de segurança privada. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas e petições 

Da pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC) verificou-se que não 

se encontra pendente qualquer iniciativa legislativa ou petição sobre a mesma matéria. 

 

V. Consultas e contributos 

 

 Consultas obrigatórias 

Em 13 de dezembro de 2013, a Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos órgãos de 

governo próprios da Regiões Autónoma da Madeira e do Governo Regional dos Açores, nos termos do 

artigo 142.º do Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da 

Constituição. 

Em 27 de dezembro de 2013, a Comissão solicitou a emissão de parecer aos Conselhos Superiores da 

Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. 

Na mesma data, foi ainda solicitada a emissão de parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

Em 4 de janeiro de 2013 foi publicada em separata ao Diário da Assembleia da República o aviso de que a 

iniciativa se encontra para apreciação pública por parte das comissões de trabalhadores, associações 

sindicais de empregadores, nos termos da alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 

56.º da CRP, do artigo 134.º do Regimento da Assembleia da República, bem como dos artigos 469.º a 475 

do Código do Trabalho, até 4 de fevereiro de 2013. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026165942
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026165942
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a79394551564a4a535339545a584268636d463059584d765532567759584a686447456c4d6a41744a5449774d4449354c6e426b5a673d3d&Fich=Separata+-+029.pdf
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 Pareceres / contributos enviados pelo Governo 

De acordo com o referido em II, foram enviados pelo Governo à Assembleia da República, em observância 

do n.º 3 do artigo 124.º do Regimento da Assembleia da República e do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 274/2009, de 2 de outubro, os seguintes pareceres: 

 

Parecer do Governo da Região Autónoma dos Açores  

Parecer do Governo Regional da Madeira  

Parecer da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis  

Parecer da Associação Nacional de Farmácias  

Parecer da Associação Portuguesa de Bancos  

Parecer da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas  

Parecer da Associação Portuguesa de Seguradoras  

Parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados  

Conselho de Segurança Privada  

Parecer da Procuradoria-geral da República  

Parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Parecer do Conselho Superior do Ministério Público  

Parecer do Conselho Superior da Magistratura 

 

 Contributos de entidades que se pronunciaram 

Em 2 de Janeiro de 2013 foi recebido o Parecer do Governo da Região Autónoma da Madeira  

 
 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face dos elementos disponíveis não é possível avaliar os encargos resultantes da aprovação da 

presente iniciativa legislativa e da sua consequente aplicação. 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a45756347526d&fich=ppl117-XII_1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a49756347526d&fich=ppl117-XII_2.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a4d756347526d&fich=ppl117-XII_3.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a51756347526d&fich=ppl117-XII_4.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a55756347526d&fich=ppl117-XII_5.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a59756347526d&fich=ppl117-XII_6.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a63756347526d&fich=ppl117-XII_7.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a67756347526d&fich=ppl117-XII_8.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a6b756347526d&fich=ppl117-XII_9.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a45774c6e426b5a673d3d&fich=ppl117-XII_10.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a45784c6e426b5a673d3d&fich=ppl117-XII_11.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a45794c6e426b5a673d3d&fich=ppl117-XII_12.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54637457456c4a587a457a4c6e426b5a673d3d&fich=ppl117-XII_13.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c6543394862335a4e5957526c61584a684c584277624445784e79315953556b756347526d&fich=GovMadeira-ppl117-XII.pdf&Inline=true

