
N/REF. 40/08                          Angra do Heroísmo, Setembro de 2008 
 
Assunto: REGIME JURÍDICO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PRIVADA DOS ESTABELECIMEN-

TOS DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS 
 
 
Ex.mo(s) Associado(s), 
 
Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s) a publicação do Decreto-Lei n.º 101/2008, no Diário da Repú-
blica, n.º 114, I Série, de 16 de Junho, vem estabelecer que os estabelecimentos de restauração ou de 
bebidas, que disponham de espaços ou salas destinados a dança ou onde habitualmente se dance são 
obrigados a adoptar um sistema de segurança privada que inclua no mínimo os seguintes condições: 
 
• Estabelecimentos com lotação até 100 lugares – ligação à central pública de alarmes; 
• Estabelecimentos com lotação entre 101 a 1000 lugares – um vigilante no controlo de acesso e sis-

tema de controlo de entradas e saídas por vídeo; 
• Estabelecimentos com lotação igual ou superior a 1001 lugares – um vigilante no controlo de aces-

so, a que acresce um vigilante por cada 250 lugares no controlo de permanência e sistema de con-
trolo de permanência, entradas e saídas por vídeo. 

 
Os sistemas de segurança privada a adoptar nos estabelecimentos referidos nas alíneas b) e c) devem 
incluir equipamentos técnicos destinados à detecção de armas, objectos, engenhos ou substâncias de uso 
e porte legalmente proibido ou que ponham em causa a segurança de pessoas e bens. Também é obriga-
tória a afixação, na entrada das instalações, em local bem visível, de um aviso com o seguinte teor: «A 
entrada neste estabelecimento é vedado às pessoas que se recusem a passar pelo equipamento de detec-
ção de objectos perigosos ou de uso proibido», seguindo-se a menção do presente diploma. 
 
Os proprietários, administradores ou gerentes de sociedades que explorem os estabelecimentos referidos 
anteriormente, devem garantir para além do que foi supramencionado, o seguinte: 
 
• Afixar na entrada das instalações sob vigilância, e em local bem visível, um aviso com os seguintes 

dizeres: «Para sua protecção, este local encontra-se sob vigilância de um circuito fechado de televi-
são, procedendo-se à gravação de imagens e som», seguido da menção do Decreto-Lei n.º 
101/2008, de 16 de Junho; 

• Conservar as gravações de imagem e som, pelo prazo de 30 dias; 
• Entregar à autoridade judiciária competente as gravações de imagem e som que por esta lhe forem 

solicitadas; 
• Destruir imediatamente as gravações de imagem e som, uma vez esgotado o prazo de 30 dias e se 

estas não lhes forem solicitadas pela autoridade mencionada na alínea anterior. 
 
As infracções às normas previstas no Decreto-Lei n.º 101/2008, de 16 de Junho, constituem contra-
ordenações puníveis nos termos do art. 6.º do presente diploma. 
 
Para visualização do presente decreto-lei V./Exa.(s) pode consultar o site www.ccah.eu. 
 
O presente diploma entrou em vigor a 16 de Julho de 2008. 
 
   Com os melhores cumprimentos, 

 
A Direcção. 


