
 
FICHA INFORMATIVA 

Medidas de 
Segurança e 

Videovigilância 

 

Lei Nº 34/2013 de 16 de Maio - 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; 
 

Portaria 273/2013 de 20 de Agosto - As condições específicas da prestação dos serviços de 
segurança privada previstos no artigo 3.° da Lei n.° 34/2013, de 16 de maio; 
 

Decreto-Lei 135/2014 de 8 de Setembro - estabelece as medidas de segurança 
obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou 
salas destinados a dança, ou onde habitualmente se dance, incluindo os integrados em 
empreendimentos turísticos, se acessíveis ao público em geral. 
 
 

Âmbito de Aplicação - Artigo 2º do Decreto-Lei 135/2014 de 8 de Setembro  
2 — O disposto no presente diploma é igualmente aplicável a locais de prestação de serviços 
de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário que disponham de espaços 
destinados a dança ou onde habitualmente se dance, cuja lotação seja igual ou superior a 100 
lugares. 
3 — Não estão abrangidos pelo presente diploma os seguintes estabelecimentos, se a 
respetiva lotação for inferior ou igual a 100 lugares: 

a) Os estabelecimentos de restauração que disponham de espaços ou salas destinados 
a dança, ou onde habitualmente se dance, se o respetivo horário de funcionamento não 
abranger, na totalidade ou em parte, o período compreendido entre as 2 e as 7 horas; 

b) Os estabelecimentos de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados a 
dança, ou onde habitualmente se dance, se o respetivo horário de funcionamento não 
abranger, na totalidade ou em parte, o período compreendido entre as 24 e as 7 horas. 

 
Medidas de Segurança - Artigo 4.º Decreto-Lei 135/2014 de 8 de Setembro  

1 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 2.º, os estabelecimentos referidos nos 
n.os 1 e 2 do mesmo artigo são obrigados a dispor de um sistema de segurança no espaço 
físico onde é exercida a atividade que compreenda as seguintes medidas de segurança: 

a) Sistema de videovigilância com captação e gravação de imagens; 
b) Equipamento de deteção de armas, objetos, engenhos ou substâncias de uso e 

porte legalmente proibido ou que ponham em causa a segurança de pessoas e bens; 
c) Serviço de vigilância com recurso a segurança privado com a especialidade de 

segurança-porteiro. 
 

ATENÇÃO - A afixar em local bem visível: 

 “Para sua proteção, este local é objeto de videovigilância” – alín. a), Nº 4, Art. 5º do 
Decreto –Lei 135/2014 ; 

 A entidade de segurança privada autorizada a operar o sistema, pela menção do nome 
e alvará ou licença, se aplicável – alín. b), Nº 4, Art. 5º do Decreto –Lei 135/2014 ; 

 Descrição do símbolo a afixar: Sinal em forma de triângulo 
equilátero, em fundo de cor amarela com orla interior em 
cor preta, ao centro, símbolo representando o pictograma 
de uma câmara de videovigilância em cor preta. – Anexo VIII 
da Portaria 273/2013, de 20 de Agosto; 

 Local a afixar a documentação: interior e exterior do 
estabelecimento – Nº 4 e 5 do Art. 115º da Portaria 
273/2013, de 20 de Agosto 


