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De: ADV2 | CCAA <adv2@ccaa.pt>  
Enviada: 12 de maio de 2020 14:43 
Para: Comissão 10ª - CTSS XIV <10CTSS@ar.parlamento.pt> 
Cc: paperdigaopt@gmail.com; Catarina Ataíde | CCAA <ca@ccaa.pt> 
Assunto: 482.04 - Solicitação de audiência com 10.ª Comissão de Trabalho e Segurança Social 
 
Exmos. Senhores Deputados da 10.ª Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, 
 
Na sequência da reunião entre a ANIDEP – Associação Nacional de Investigadores e Detetives Privados Profissionais 
e o Grupo Parlamentar do PSD, que teve lugar no passado dia 14 de novembro de 2019, vimos por este meio requerer 
a V. Exas. a marcação de audiência, para que possamos ser ouvidos pela vossa Comissão quanto a um tema 
essencial, a nosso ver. 
 
Muito lisonjeou a ANIDEP, o facto de o Grupo Parlamentar do PSD lhe ter dado a oportunidade de ser ouvida quanto à 
regulamentação da atividade de investigador e detetive privado profissional em Portugal, quando já pelo menos desde 
os anos 80 do século passado, esta é uma preocupação e bandeira deste setor de atividade. 
 
Urge reconhecer profissionalmente esta atividade, tal como acontece com outros setores de atividade, não apenas 
para a proteção jurídica e social dos seus profissionais, mas também para a proteção de quem recorre a estes serviços 
diariamente. 
 
A regulamentação da atividade de investigador e detetive privado profissional é já uma realidade em outros países, 
como a nossa vizinha Espanha e no Brasil. Esta é uma atividade que contribui para a economia portuguesa, que 
emprega pessoas que a ela se dedicam diariamente, e que contribui para a resolução de problemas reais, concretos e 
quotidianos da sociedade. 
 
O reconhecimento desta atividade, através da sua regulamentação, é merecido, devido e contribuirá certamente como 
mais um passo para a imagem moderna, real e participativa da sociedade portuguesa. 
 
Ficamos a aguardar a vossa convocatória para a audiência, onde poderemos com mais clareza, expor e debater este 
tema. 
 
Endereçamos a esta 10.ª Comissão de Trabalho e Segurança Social, na pessoa dos seus Deputados, os nossos mais 
sinceros e respeitosos cumprimentos. 
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