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Assunto: Pedido de audiência sobre futura lei de segurança privada (proposta de Lei n.º 

117/XII) 
 

 

Ex.mos Senhores, 

A APSEI (Associação Portuguesa de Segurança) representa as empresas e profissionais da 

segurança com atividade no projeto, fabrico, comércio e manutenção de equipamentos e 

sistemas de segurança. Somos o interlocutor mais representativo das empresas e profissionais 

que atuam neste mercado, estimado em 600 milhões de Euros de volume de negócios anual, 

constituído por 550 empresas, que empregam 9.900 trabalhadores. 

Em 2012 tivemos oportunidade de analisar e enviar a Sua Excelência o Senhor Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna os nossos comentários sobre o novo 

pacote legislativo de segurança privada, que foi aprovado em Conselho de Ministros no 

passado dia 6 de Dezembro. 

 Vimos assim solicitar a V. Exa. uma audiência para vos podermos transmitir a nossa visão 

sobre o futuro diploma de segurança privada e, sobretudo, as nossas preocupações 

relativamente a algumas das suas disposições relativas aos sistemas de segurança e seu 

impacto sobre o mercado e sociedade. Anexamos os n/ comentários e propostas de melhoria à 

futura Lei. 

Anexamos também para, análise de V. Exas., a n/ apresentação institucional e portfolio de 

atividades da nossa associação. 

Na expectativa do célere agendamento da audiência, apresentamos os mais cordiais 

cumprimentos. 

 
José Garçoa 

presidente da direção 

secretario.geral@apsei.org.pt 
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ASSUNTO: Comentários APSEI à proposta de Lei n.º 117/XII que estabelece o 

regime do exercício da atividade de segurança privada e as medidas de segurança a adotar 
por entidades públicas ou privadas com vista a prevenir a prática de crimes 

 

DATA: 23-01-2013 

 

PARA: Grupos Parlamentares 

 

 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A APSEI (Associação Portuguesa de Segurança) representa as empresas e profissionais da 

segurança com atividade no projeto, fabrico, comércio e manutenção de equipamentos e 

sistemas de segurança. Somos o interlocutor mais representativo das empresas e profissionais 

que atuam neste mercado, estimado em 600 milhões de Euros de volume de negócios anual, 

constituído por 550 empresas, que empregam 9.900 trabalhadores. 

 

Em 2012 tivemos oportunidade de enviar ao Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro 

da Administração Interna os nossos comentários sobre o novo pacote legislativo de segurança 

privada, que foi aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 6 de Dezembro. 

 

Estando a proposta de Lei n.º 117/XII em discussão pública até 4 de Fevereiro de 2013, vimos 

apresentar os nossos comentários e propostas de melhoria ao futuro diploma. 

 

 

 

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS DE MELHORIA 
 
#1. 
Artigo 12.º - Empresas de segurança privada (pág. 17) 
“3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades que procedam ao projeto, 

instalação, manutenção ou assistência técnica de material e equipamento de segurança ou de 

centrais de alarme são obrigadas a registo prévio na Direção Nacional da Polícia de Segurança 

Pública (PSP)” 

 

A designação “projeto” não se configura adequada à atividade das empresas que serão objeto 

de registo. De facto, o conceito “projeto” implica um ato de engenharia, o que não tem 

correspondência com a atividade destas empresas. Propomos assim a alteração de “projeto” 

para “estudo e conceção” de equipamentos e sistemas de segurança. Por “estudo e conceção” 

entende-se o conjunto de avaliações/análises que as empresas instaladoras levam a cabo 

previamente à instalação dos sistemas de segurança (reconhecimento do espaço, 

levantamento do número de equipamentos necessários, sua localização no espaço, entre 

outras).  

 

Proposta #1:  
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3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades que procedam ao projeto, 

estudo e conceção, instalação, manutenção ou assistência técnica de material e equipamento 

de segurança ou de centrais de alarme são obrigadas a registo prévio na Direção Nacional da 

Polícia de Segurança Pública (PSP) 

 

#2. 
Artigo 14.º - Tipos de alvarás (pág. 18) 
“3 - O alvará referido na alínea c) do número anterior autoriza a empresa de segurança privada 

ao exercício das atividades de comércio, instalação, manutenção e assistência técnica de 

equipamentos e sistemas elétricos ou eletrónicos de alarme, de extinção automática de 

incêndios e de videovigilância. 

4 - A autorização prevista no número anterior não dispensa, relativamente a equipamentos de 

extinção automática de incêndios, o registo e cumprimento dos requisitos previstos em 

legislação especial.” 

 

Em primeiro lugar, consideramos que a definição de sistemas expressa no articulado não está 

exata, se tivermos em consideração a definição constante da alínea f) do artigo 2.º “material e 

equipamento de segurança”. Adicionalmente, o n.º 3 e o n.º 4 referem os sistemas de extinção 

automática de incêndio, que não estão abrangidos pelo presente diploma mas sim pela 

legislação de segurança contra incêndio (Decreto-Lei n.º 220/2008). 

 

Proposta #2 

Para aproximar a redação do n.º 3 do artigo 14.º com a definição do artigo 2.º, mas evitando a 

extensão da definição, propomos a seguinte alteração ao articulado do n.º3: 

“3 – O alvará referido na alínea c) do número anterior autoriza a empresa de segurança 

privada ao exercício das atividades de comércio, instalação, manutenção e assistência técnica 

de sistemas de segurança eletrónica de pessoas e bens, designadamente deteção de intrusão e 

roubo, controlo de acessos, videovigilância, centrais de receção de alarme e/ou outros 

sistemas equipamentos e sistemas elétricos ou eletrónicos de alarme, de extinção automática 

de incêndio e de videovigilância. 

 

#3.  
Ainda no que ser refere ao n.º 3 e n.º 4 do artigo 14.º, importa contemplar um segundo 

aspeto. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, de acordo com a Portaria n.º 773/2009, é 

responsável pelo Registo das Entidades que comercializam, instalam e mantêm equipamentos 

e sistemas de segurança contra incêndio, incluindo os sistemas de extinção automática de 

incêndio que o artigo 14.º refere. Por esta razão, não é justificável submeter as empresas com 

atividade nos sistemas de extinção automática de incêndio a um segundo registo, o da Direção 

Nacional da PSP. Aliás, a atividade de segurança contra incêndio não se confunde com a 

atividade de segurança privada ou de prevenção de prática de crimes. Considerando estes 

comentários, propomos que seja retirada a referência à extinção automática de incêndio no 

n.º 3 e, em consequência, retirado o n.º 4 na íntegra, de acordo com a seguinte alteração à 

redação: 

 

Proposta 3#:  

3 – O alvará referido na alínea c) do número anterior autoriza a empresa de segurança privada 

ao exercício das atividades de comércio, instalação, manutenção e assistência técnica de 

sistemas de segurança eletrónica de pessoas e bens, designadamente deteção de intrusão e 

roubo, controlo de acessos, videovigilância, centrais de receção de alarme e/ou outros 
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sistemas equipamentos e sistemas elétricos ou eletrónicos de alarme, de extinção automática 

de incêndio e de videovigilância. 

4 - A autorização prevista no número anterior não dispensa, relativamente a equipamentos de 

extinção automática de incêndios, o registo e cumprimento dos requisitos previstos em 

legislação especial. 

 

4#. 
Artigo 29.º - Meios de vigilância eletrónica (pág. 34-35) 
 “1 - As entidades titulares de alvará ou de licença para o exercício dos serviços previstos nas 

alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 3.º podem utilizar equipamentos eletrónicos de vigilância 

com o objetivo de proteger pessoas e bens, desde que sejam ressalvados os direitos e interesses 

constitucionalmente protegidos, sendo obrigatório o seu registo na Direção Nacional  da  PSP,  

nos termos definidos por portaria do membro do Governo responsável pela área da 

administração interna.” 

 

Não nos parece correto confundir a utilização ou exploração de meios de vigilância eletrónica 

(que é feita pelas empresas detentoras de alvará) com a sua instalação, manutenção ou 

assistência técnica a esses equipamentos (que é assegurada pelas entidades que, de acordo 

com a futura Lei, serão objeto de registo na Direção Nacional da PSP).  

As entidades titulares de alvará ou de licença poderão até registar-se na PSP se, 

complementarmente à atividade de segurança privada, também prestarem serviços de 

instalação ou manutenção de sistemas de vigilância eletrónica. No entanto, a maior parte das 

entidades de segurança privada não prestam serviços de instalação ou manutenção de 

sistemas de segurança. Como tal, não será correto obrigar todas as entidades detentoras de 

alvará ou licença a requerer o registo na PSP, que visa unicamente as entidades com atividades 

de instalação e manutenção que, aliás, à luz da proposta de Lei, nem são consideradas 

empresas de segurança privada (veja-se o n.º 2 do artigo 12.º).  

 

Proposta #4:  

Pelo exposto, propomos retirar a menção à obrigatoriedade do Registo: 

“1 - As entidades titulares de alvará ou de licença para o exercício dos serviços previstos nas 

alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 3.º  podem utilizar equipamentos eletrónicos de vigilância 

com o objetivo de proteger pessoas e bens,  desde  que sejam ressalvados os direitos e 

interesses constitucionalmente  protegidos, sendo obrigatório o seu registo na Direção 

Nacional  da  PSP,  nos termos definidos por portaria do membro do Governo responsável pela 

área da administração interna.” 

 

#5. 
 “2 - A gravação de imagens e som feita por entidades de segurança privada ou serviços de 

autoproteção, no exercício da sua atividade, através de equipamentos eletrónicos de 

vigilância, deve ser conservada pelo prazo de 30 dias, findo o qual é destruída, só podendo ser 

utilizada nos termos da legislação processual penal.” 

 

Existe uma discrepância entre este articulado e a Lei n.º 9/2012, que republica a Lei n.º 

1/2005.  

(Lei n.º 1/2005 republicada pela Lei n.º 9/2012) “1 — As gravações obtidas de acordo com a 

presente lei são conservadas, em registo codificado, pelo prazo máximo de 30 dias contados 

desde a respetiva captação, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.”  
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Esta ambiguidade tem gerado discricionariedade na aplicação da lei e na fiscalização do 

cumprimento da mesma. De facto, temos nota que as entidades responsáveis pela fiscalização 

aplicam discricionariamente ora um critério (prazo de 30 dias) ou outro (prazo máximo de 30 

dias, o que significa que é possível conservar imagens por um período inferior a 30 dias). 

 

Proposta #5:  

Propomos a alteração da redação no n.º 2 do artigo 29.º de forma a alinhá-la com o diploma 

mais recente, ou seja, com o n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 1/2005 republicada pela Lei n.º 

9/2012: 

“2 – A gravação de imagens e som feita por entidades de segurança privada ou serviços de 

autoproteção, no exercício da sua atividade, através de equipamentos eletrónicos de vigilância  

deve ser conservada pelo prazo máximo de 30 dias contados desde a respetiva captação, findo 

o qual será destruída, só podendo ser utilizada nos termos da legislação processual penal.” 

 

#6.  
A proposta de Lei é completamente omissa relativamente à qualidade das imagens captadas 

pelos sistemas de videovigilância. 

Entendemos que para garantir que as imagens captadas e gravadas pelos sistemas de 

videovigilância constituam efetivamente um elemento probatório fidedigno na prevenção, 

deteção, investigação e resolução de crimes, os sistemas de videovigilância terão que cumprir 

com requisitos técnicos mínimos para poder captar imagens de qualidade.  

O Governo está a preparar uma proposta de portaria que visa definir requisitos técnicos para 

os sistemas de videovigilância e que contém um anexo sobre os requisitos mínimos da 

qualidade de imagem. Como tal, entendemos que o artigo 29.º deve fazer referência à futura 

portaria. 

Pelo exposto, consideramos que os sistemas instalados em entidades obrigada a implementar 

medidas de segurança (instituições de crédito, centros comerciais, entre outras referidas nos 

artigos 7.º a 9.º) devem responder aos requisitos mínimos que serão fixados pela portaria das 

condições técnicas, referida no n.º 6 do artigo 8.º (“os requisitos técnicos mínimos dos sistemas 

previstos nos n.ºs 1 a 4 e as condições da sua implementação são definidos por portaria do 

membro do Governo responsável pela área da administração interna”). 

 

Proposta 6#:  

Propomos o aditamento de um novo número no artigo 29.º que remeta para a futura portaria, 

conforme a seguinte redação:  

5 – Os sistemas de videovigilância instalados nas entidades industriais, comerciais ou de 

serviços obrigadas a implementar medidas de segurança devem cumprir com os requisitos 

mínimos de qualidade de imagem, armazenamento, exportação e reprodução das imagens a 

definir em portaria pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna. 

 

#7. 
Artigo 37.º - Conselho de Segurança Privada: natureza e composição 
A APSEI é a mais representativa associação de empresas de segurança (veja-se em anexo 

listagem de associadas), bem como a única que representa os fabricantes, instaladores e 

empresas de manutenção de sistemas de segurança. 

 

Proposta 7#:  

Atendendo à natureza e representatividade da APSEI e tendo vista a nossa intervenção no 

parecer sobre a admissibilidade de novos meios de segurança, a proposta de iniciativas 

legislativas, a proposta de orientações a adotar pelas entidades competentes na fiscalização da 
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atividade de segurança, competências do Conselho de Segurança Privada, propomos a 

introdução de uma nova alínea na composição dos membros não permanentes do Conselho: 

d) Um representante das associações de empresas de segurança eletrónica 

 

#8. 
Artigo 45.º - Requisitos para a emissão de alvará 
“2 – Após o despacho referido no número anterior, o início do exercício da atividade de 

segurança privada fica condicionado à comprovação, pelo requerente e no prazo de 90 dias, a 

contar da notificação, da existência: 

d) Dez trabalhadores a ele vinculados por contrato de trabalho e inscritos num regime de 

proteção social” 

 

A inclusão do requisito da alínea d), aquando da publicação da futura lei da segurança privada, 

põe em causa a viabilidade de pequenas empresas de segurança que se dedicam 

exclusivamente à exploração e gestão de centrais de receção e monitorização de alarme e de 

videovigilância e à elaboração de estudos e planos de segurança.  

Trata-se de um novo requisito, que o anterior quadro regulamentar não previa, e que vai 

seguramente contribuir para o encerramento de pequenas empresas que laboram 

exclusivamente nas atividades referidas e que não tem sustentabilidade financeira para 

suportar a contratação de mais postos de trabalho. Atualmente estas empresas empregam 5 

trabalhadores, número suficiente para assegurar a operacionalidade da central. Como 

justificar a duplicação do quadro de pessoal se a atividade operacional não exige? 

Naturalmente, o requisito mínimo de dez trabalhadores é considerado razoável para qualquer 

empresa de segurança privada titular de um alvará A ou B mas não para uma empresa que 

detenha exclusivamente o alvará C. 

 

Proposta #8: 

Considerando os comentários supra, propomos a seguinte alteração da redação: 

d) Dez trabalhadores a ele vinculados por contrato de trabalho e inscritos num regime de 

proteção social para as empresas titulares do Alvará A e B.” 

 

 

#9. 
Artigo 65.º - Produção de efeitos (pág. 68) 
“9 - O registo prévio a que se refere o n.º 3 do artigo 12.º é exigível no prazo de seis meses, a 

contar da data da entrada em vigor da portaria prevista no n.º 4 do mesmo artigo.” 

 

Atendendo ao envolvimento da APSEI em processos de registo similares, designadamente no 

registo de entidades na Autoridade Nacional de Proteção Civil, ao abrigo da Portaria n.º 

773/2009 e ao tempo necessário para mobilizar um tecido empresarial com algumas centenas 

de empresas, propomos que seja alargado para 1 ano o prazo exigível para o registo prévio das 

entidades que procedam à instalação, manutenção ou reparação de material e equipamento 

de segurança ou centrais de alarme. Assim, propomos a seguinte redação alternativa: 

 

Proposta 9#:  

9 - O registo prévio … é exigível no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor … 
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CONTACTOS 

APSEI – Associação Portuguesa de Segurança 

Rua Conselheiro Lopo Vaz, Lote A/B, Edifício Varandas Rio, Escritório D 

1800-142 Lisboa – Portugal 

Tel. +351 219 527 849 

Fax +351 219 527 851 

Secretária geral: Maria João Conde 

E-mail: secretario.geral@apsei.org.pt 

Website: www.apsei.org.pt 









1. Apresentação da APSEI

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE SEGURANÇA



1998

2001

2005

Representante das empresas de 
segurança eletrónica. 19 associados.

Representante das empresas de proteção 
contra incêndio. 97 associados.

2005

2012

Representante das empresas de 
segurança eletrónica e proteção contra 
incêndio. 197 associados.

Representante das empresas de 
segurança eletrónica, proteção contra 
incêndio e segurança no trabalho. 
Incorpora também técnicos individuais 
ligados à prevenção e segurança
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EMPRESAS ASSOCIADAS: ÂMBITO

3

A segurança é cada vez 
mais abordada de forma 

integrada. A APSEI tem 
acompanhado este 

movimento de expansão. 
A par da natureza 

associativa, a APSEI é 
hoje uma verdadeira 

comunidade técnica da 
segurança.

Proteção 
Contra 

Incêndio

Segurança 
Eletrónica

Segurança 
no Trabalho

Proteção 
Ativa

Proteção 
Passiva



EMPRESAS ASSOCIADAS: ÂMBITO

Fabrico

Desenvolv. 
produto

Distribuição

Comércio 
retalho

Consultoria

Formação
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197 
Associados

retalho

Instalação

Integração

Projecto

Manutenção



EMPRESAS ASSOCIADAS: PERFIL

11%

2%

<250 (média)

Mais de 250

Dimensão da Empresa
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13%

44%

30%

11%

1-2 trabalhadores

<10 (micro)

<50 (pequena)

<250 (média)



ORGANIZAÇÃO
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INTERVENÇÕES INSTITUCIONAIS

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL

� Colaboração na proposta de regulamento técnico de SCIE desde 
2004 na perspetiva do fabrico, instalação e manutenção de 
equipamentos e sistemas de SCIE

� Colaboração na proposta de portaria do Registo das Entidades 
com atividade no comércio, instalação e manutenção de 
equipamentos e sistemas de SCIE (2008)

� Participação na Comissão de Acompanhamento da 
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� Participação na Comissão de Acompanhamento da 
implementação do RJ-SCIE desde 2010

� Organismo de Normalização Setorial para a Segurança contra 
Incêndio (IPQ/CT46) desde 2010, onde ANPC participa

� Colaboração na elaboração das Notas Técnicas da ANPC (2011)

� Elaboração de proposta de procedimentos para inspeções 
regulares da ANPC (2011 e 2012)



INTERVENÇÕES INSTITUCIONAIS

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

� Colaboração na certificação dos técnicos responsáveis pela 
intervenção de sistemas de extinção de incêndios e extintores 
contendo substâncias  que empobrecem a camada de ozono, ao 
abrigo do Decreto-Lei nº 152/2005

� Designação da APSEI como entidade responsável pela avaliação 
e certificação de técnicos e empresas, no âmbito das atividades 
relativas ao sector dos sistemas fixos de proteção contra 
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relativas ao sector dos sistemas fixos de proteção contra 
incêndios e extintores Despacho nº 7742/2012, de 5 de Junho

INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE

� A APSEI é o Organismo de Normalização Sectorial da área da 
Segurança contra Incêndios e Símbolos Gráficos, sendo 
responsável pela atividade normativa destas áreas. Neste 
âmbito a APSEI coordena atualmente 10 Grupos de Trabalho.

� A APSEI candidatou-se a ser constituída ONS da Comissão 
Técnica 79 do CENELEC “Sistemas de alarme”



INTERVENÇÕES INSTITUCIONAIS

INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO

� A APSEI colabora regularmente com o InCI, que tutela o 
licenciamento da atividade de construção e instalação de 
equipamentos em edifícios.

AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECON.

� A APSEI interage com a ASAE, na medida em que esta é entidade 
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DGERT

� A APSEI é entidade formadora acreditada pela DGERT”

� A APSEI interage com a ASAE, na medida em que esta é entidade 
responsável pela fiscalização da colocação no mercado dos 
equipamentos de Segurança.

ANREEE

� A APSEI colabora com regularidade com a ANREEE, entidade 
responsável pelo registo dos produtos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos.



INTERVENÇÕES INSTITUCIONAIS

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

� Distribuidor e representante da National Fire Protection
Association em Portugal

CFPA-EUROPE

� A APSEI é membro da CFPA-E (Confederation of Fire Protection

10

EURALARM

� Membro da Euralarm – Associação europeia de fabricantes e 
instaladores de sistemas de segurança

� A APSEI é membro da CFPA-E (Confederation of Fire Protection
Association Europe), ao abrigo da qual realiza cursos de 
formação que são reconhecidos a nível europeu.

PISCI

� Membro da Plataforma Ibero-americana de Segurança Contra 
Incêndios



Melhorar
enquadram
ento legal e 
normativo

Informação 
legal 

específica

Certificação 
qualidade

OBJETIVOS

Informação 
técnica

Cultura de 
segurança

Ética
profissional

Formação e 
qualificação
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PORTFOLIO DE ATIVIDADES

FORMAÇÃO

+ 20 cursos técnicos
+ 50 edições realizadas

+ 1.000 formandos
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A APSEI iniciou a sua 
atividade formativa em 

2008

Acreditação             _

Reconhecimento                     -



PORTFOLIO DE ATIVIDADES

FORMAÇÃO
Cursos Nº Edições

Técnico Europeu de Segurança Contra Incêndio NOVO

Técnico Responsável de Segurança Contra Incêndio em 
Edifícios (Registo ANPC)

8

Princípios de SCIE 4

Regulamento Técnico de SCIE 2

Evacuação de Edifícios 8

13

8

Organização e Gestão de SCIE 4

Interpretação de Projetos de SCIE 2

Manutenção de Extintores 16

Sistemas de Proteção Passiva 4

Sistemas de Controlo de Fumo 3

Sistemas de Extinção por Água 3

Sistemas de Extinção por Gases e Água Nebulizada 4

Sistemas de Deteção de Incêndio e Gases 13

Sistemas de Videovigilância 4

Sistemas de Alarme de Intrusão e Controlo de Acessos NOVO 1
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NORMALIZAÇÃO

10 Grupos de Trabalho

14

A APSEI foi designada em 
2010 como Organismo 

de Normalização 
Sectorial. Desde então, 

tem dinamizado o sector 
da normalização de 

segurança e produzido 
diversas normas de 

relevo para o sector.

10 Grupos de Trabalho
92 Vogais
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NORMALIZAÇÃO

2011:

7 normas concluídas
NP EN 1363-1 | NP 4413 | NP 1800 | NP EN 1866-1 | NP EN 54-25 | NP ISO 16069 | NP 4513

2012:

15

A APSEI foi designada em 
2010 como Organismo 

de Normalização 
Sectorial. Desde então, 

tem dinamizado o sector 
da normalização de 

segurança e produzido 
diversas normas de 

relevo para o sector.

2012:

15 normas concluídas
EN 671-3:2009 | EN 3-7:2004+A1:2007 | EN 1846-2:2009 | EN 1846-1:2011 | EN 15004-
1/2/5/6/7/8/9/10 | EN 54-25:2008/AC:2012 | ISO 7010:2011 | ISO 7010:2012 – Adt 1 

5 normas em elaboração
EN 13501-1:2007+A1:2009 | EN 12845:2004+A2:2009 | NP Ventiladores de Impulso  | EN 54-

14:2011 | ISO 23601:2009 
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NORMALIZAÇÃO
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SC – subcomissão

GT – grupo de trabalho
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Representatividade

1; 1%
2; 3%

7; 10%

6; 8%

8; 11%
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32; 44%

17; 23%

Assoc. de Industriais, Prestadores de Serviços, Comerciantes / Armazenistas / Importadores e Profissionais

Consumidores e utilizadores

Organismos de Administração Pública ligados à Segurança contra Incêndio

Empresas Instaladoras

Empresas Distribuidoras e Fabricantes

Organismos de Certificação e Consultoria

Técnicos de reconhecida competência, a título individual
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EVENTOS

21 Eventos Organizados
3650 Participantes

18

Desde o seu surgimento 
a APSEI tem promovido 

regularmente 
conferências, fóruns, 

jantares-debate, 
workshops entre outros 
eventos, com o objetivo 

de aproximar os 
profissionais e promover 

as boas práticas de 
segurança.



PORTFOLIO DE ATIVIDADES

EVENTOS
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EVENTOS
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PORTFOLIO DE ATIVIDADES

Nº participantes em eventos

EVENTOS

993
1000

1200

Associados Não-Associados

21

Atualmente a maior 
parte dos participantes 

nos eventos da APSEI 
não são associados, o 
que demonstra que a 

APSEI tem a capacidade 
de atingir toda a 

comunidade técnica da 
segurança 

194 149
263 251

307

187

30 34

337
417

488

0
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800

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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PUBLICAÇÕES E INFORMAÇÃO

Revista PROTEGER

+50 Fichas Técnicas 
sobre Produtos e 
Equipamentos

23

Edição, divulgação e 
comercialização de 

publicações 
especializadas em 

segurança

Equipamentos

Publicações técnicas 
em Português

Folhetos Pedagógicos
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PUBLICAÇÕES E INFORMAÇÃO

Estudo do Sector da 
Segurança
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PUBLICAÇÕES E INFORMAÇÃO
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7000 visitas mensais.

Notícias, Artigos Técnicos, 
Legislação, Referências 

Normativas 

Portal Segurança Online 
www.segurancaonline.pt
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Esclarecimentos Técnicos
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300 consultas/ano



2. Caracterização do mercado 
da segurança em Portugalda segurança em Portugal



COMPOSIÇÃO DO MERCADO

Mercado Estimado

Nº
Empresas

Vendas (€)
Nº 

Trabalhadores

Proteção passiva 165 180 M 4088

Proteção ativa 104 114 M 836

Segurança eletrónica 220 240 M 3171Segurança eletrónica 220 240 M 3171

Generalistas 61 66 M 996

Total 550 600 M 9.091



EVOLUÇÃO MERCADO

2006 2007 2008

Proteção passiva 14% 11% 5%

Proteção ativa 7% 6% 3%

Segurança eletrónica 9% 14% 10%

Generalistas 8% 13% 14%

2006 2007 2008

14% 10%9 %

total 9% 14% 10%

Volume negócios 600 M€



PRINCIPAL DA ATIVIDADE DAS EMPRESAS

14%9 %



EXPORTAÇÕES

Resto do 
Mundo

1%
Espanha

17%

14%9 %

EU (outros)
36%

África
46%

Fonte: Inquérito CEA 2008 



Resto do 
Mundo

9%

África
6%

Ásia
3%

0% 50% 100%

64% 36%
Imporatções

Mercado Interno

IMPORTAÇÕES

14% 10%9 %

9%

Espanha
39%EU 

(outros)
43%

6%

Fonte: Inquérito CEA 2008 



www.apsei.org.pt

apsei@apsei.org.pt
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apsei@apsei.org.pt

www.facebook.com/apsei


