
 

 

N/Ref. 108/14                   Angra do Heroísmo, Setembro de 2014 

 
Assunto: REGIME JURÍDICO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PRIVADA DOS 
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E DE BEBIDAS QUE DISPONHAM DE SALAS OU DE 

ESPAÇOS DESTINADOS A DANÇA OU ONDE HABITUALMENTE SE DANCE. 
 
 
Caro Associado, 

 
Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 135/2014, de 8 de Setembro, 

que vem estabelecer 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. 

 
As medidas de segurança previstas no presente diploma são aplicáveis aos: 

 Estabelecimento de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas 

destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, incluindo os integrados em 

empreendimentos turísticos, se acessíveis ao público em geral; 

 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 e cuja lotação seja igual ou superior a 100 lugares. 

 
Estão excluídos da aplicação do presente diploma, os estabelecimentos de restauração ou de 

bebidas cuja atividade se destine a eventos privados, nos casos em que o pagamento dos 

custos do evento seja suportado por uma única entidade. 

 
Não estão abrangidos pelo presente diploma, os seguintes estabelecimentos com a lotação 

inferior ou igual a 100 lugares: 

a) Estabelecimento 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) 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. 



 

 

Para efeitos do presente diploma, entende-se por: 

 Atividade de restauração e bebidas não sedentária: a atividade de prestar, mediante 

remuneração, nomeadamente em unidades móveis, amovíveis ou em instalações fixas 

onde se realizem menos de 20 eventos anuais, com duração anual acumulada máxima 

de 30 dias, serviços de alimentação e bebidas; 

 Estabelecimento: a instalação de caráter fixo e permanente, onde é exercida, exclusiva 

ou principalmente, de modo habitual e profissional, uma ou mais atividades 

económicas previstas no presente diploma; 

 Estabelecimento de bebidas: o estabelecimento destinado a prestar, mediante 

remuneração, serviços de bebidas e cafetaria no próprio estabelecimento ou fora dele; 

 Estabelecimento de restauração: o estabelecimento destinado a prestar, mediante 

remuneração, serviços de alimentação e bebidas no próprio estabelecimento ou fora 

dele; 

 Estabelecimento de restauração ou de bebidas que disponham de espaços 

destinados a dança ou onde habitualmente se dance: os espaços onde os clientes 

dancem de forma não ocasional, na generalidade dos dias em que o estabelecimento 

esteja aberto e em parte significativa do respetivo horário de funcionamento. 

 
Os estabelecimentos com lotação igual ou superior a 200 lugares são obrigados a dispor das 

seguintes medidas de segurança: 

 Equipamentos 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; 

 Serviço de vigilância com recurso a segurança privado com a especialidade de 

segurança-porteiro, devendo compreender o mencionado no art. 7.º do presente 

diploma. 

 
Relativamente ao sistema de vigilância por vídeo para captação e gravação de imagem nos 

estabelecimentos inframencionados, deve permitir a identificação de pessoas nos locais de 

entrada e saída das instalações e adicionalmente, nos casos em que a respetiva lotação for 

superior a 200 lugares, o controlo de toda a área destinada a clientes, exceto instalações 

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

interesses constitucionalmente protegidos: 



 

 

 Estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas 

destinados a dança e nos 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, deve 

permitir a identificação de pessoas nos locais de entrada e saída das instalações. 

 
As gravações de imagem são obrigatórias, desde a abertura até ao encerramento do 

estabelecimento, devendo ser conservadas pelo prazo de 30 dias contados desde a respetiva 

captação, findo o qual são destruídas, sendo proibida a cessão ou cópia das gravações obtidas 

de acordo com o presente diploma. 

 
Na entrada das instalações dos estabelecimentos é obrigatória a afixação, em local bem visível, 

de aviso da existência de sistema de videovigilância, com a simbologia adequada, contendo 

informação sobre o seguinte: 

a) A menção “ Para sua proteção, esse local é objeto de videovigilância”; 

b) A entidade de segurança privada autorizada a operar o sistema, com a menção do 

nome e alvará ou licença. 

 
Quanto ao 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 deve ser 

operado por segurança privado com a especialidade de segurança-porteiro. 

 
Na entrada das instalações dos estabelecimentos acima mencionados, é obrigatório a afixação 

em local bem visível, de um aviso com a seguinte menção: “A entrada neste estabelecimento é 

vedada às pessoas que se recusem a passar pelo equipamento de deteção de objetos 

perigosos ou de uso proibido”, seguindo-se a referência ao presente diploma. 

 
A passagem pelo equipamento de deteção de objetos perigosos ou de uso proibido não é 

obrigatório para grávidas ou para pessoas que apresentem comprovativo de motivo médico 

atendível. 

 
As contraordenações podem variar consoante a infração, podendo ser aplicadas coimas entre 

€ 150 a € 8000, verificando-se também a possibilidade de serem aplicadas sanções acessórias, 

nomeadamente: 

a) A perda de objetos que tenham serviço para a prática da contraordenação; 



 

 

b) O encerramento do estabelecimento, na sua totalidade ou em parte, por um período 

não superior a dois anos; 

c) A publicidade da condenação. 

 
A fiscalização do cumprimento das regras previstas no presente diploma é da competência da 

Guarda Nacional Republicana (GNR), a Policia de Segurança Pública (PSP) e da Inspeção 

Regional das Atividades Económicas (IRAE). 

 
O prazo de implementação da medida de segurança referente ao sistema de videovigilância 

com captação e gravação de imagens é de seis meses após a entrada em vigor do presente 

diploma, para os estabelecimentos com lotação superior a 100 lugares, e de um ano nos 

restantes casos. 

 
Quanto às restantes medidas de segurança, estas devem ser adotadas no prazo máximo de 60 

dias após a entrada em vigor do presente diploma. 

 
Alertamos que os avisos já colocados ao abrigo da legislação anterior, são equiparados para 

todos os efeitos àqueles a que se referem no art. 4.º do presente diploma, durante um ano a 

contar da data em vigor do presente diploma. 

 
O presente diploma entrou em vigor no dia 99  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001144 e não dispensa a sua 

leitura que poderá consultar em www.dre.pt no site desta Câmara do Comércio, através do 

link: http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1411040762.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1411040762.pdf

