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ASSUNTO:  FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE DIRETOR DE SEGURANÇA – CURSO DE 

ATUALIZAÇÃO  

 

_____________________________________________________________________________ 

Referências: 

- Lei n.º 34/2013, 16 de maio, alterada e republicada pela Lei 46/2019, de 8 de julho. 

- Portaria n.º 148/2014, 18 julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 304/2021, de 17 dezembro.  

______________________________________________________________________ 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

A Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, alterada e republicada pela Lei n.º 46/2019, de 8 de julho, 

estabeleceu o novo regime jurídico da atividade de segurança privada, procedendo a uma 

importante revisão global do regime anteriormente em vigor. 

A profissão de diretor de segurança é regulada nos termos da lei, sendo requisito específico de 

admissão e permanência na profissão, bem como para o exercício das funções de responsável 

pelos serviços de autoproteção, a frequência, com aproveitamento, de cursos de conteúdo 

programático e duração fixados em portaria ou de cursos equivalentes ministrados e 

reconhecidos noutro Estado membro da União Europeia1. 

2. CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE DIRETOR DE SEGURANÇA 

A Portaria n.º 148/2014, de 18 julho, na sua atual redação, veio estabelecer as condições do 

conteúdo e a duração dos cursos do pessoal de segurança privada e as qualificações profissionais 

                                                           
1 N.º 6 do Artigo 22.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. 
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do pessoal docente, e regula a emissão de certificados de aptidão e qualificação profissional do 

pessoal de segurança privada, a aprovação, certificação e homologação dos respetivos cursos 

de formação profissional.2 

A formação do diretor de segurança é ministrada em estabelecimentos de ensino superior 

oficialmente reconhecidos, cujo curso tenha sido aprovado por despacho do membro do 

Governo responsável pela área da administração interna.3 

O curso de diretor de segurança ministrado por estabelecimentos de ensino superior, 

oficialmente reconhecidos, carece de uma autorização idêntica à que é exigida às entidades 

formadoras, nos termos previstos na Lei 34/2013, de 16 de maio, com as necessárias 

adaptações, abrangendo o curso inicial e o curso de atualização.4 

O programa do curso de atualização da formação de Diretor de Segurança a ministrar tem a 

duração mínima de 60 horas5 e deve ter por base as matérias previstas nas alíneas a), d), e), i), 

k), n) e o) do n.º 4, do artigo 22.º da Portaria n.º 148/2014, de 18 julho. 

  3. POSICIONAMENTO ADMINISTRATIVO 

Uma vez que as alterações introduzidas pela Portaria 304/2021, de 17 de dezembro, entraram 

imediatamente em vigor, verificou-se uma situação de impossibilidade imediata de renovação 

dos cartões profissionais de Diretor de Segurança porquanto a oferta formativa, que carecia de 

aprovação, não existia. 

Este pressuposto determinava um prejuízo substancial aos profissionais do setor, no caso os 

Diretores de Segurança, porque se veriam na contingência de não poderem renovar os seus 

títulos habilitantes e, consequentemente, perderem os seus postos de trabalho e as suas fontes 

de rendimento. 

Numa atuação de boa-fé, a administração entendeu, numa ótica temporal limitada, manter a 

renovação dos cartões dos Diretores de Segurança sem que estes profissionais tivessem que 

demonstrar a frequência e a aprovação do curso de atualização até que existisse oferta 

                                                           
2 Artigo 1.º da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho. 
3 N.º 1 do Artigo 22.º da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho. 
4 N.º 5 do Artigo 3.º da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, com alteração introduzida pela Portaria 304/2021, de 
17 de dezembro. 
5 N.º 7 do Artigo 22.º da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, com alteração introduzida pela Portaria 304/2021, 
de 17 de dezembro. 

https://dre.tretas.org/dre/309270/lei-34-2013-de-16-de-maio
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formativa. 

Atualmente já existem entidades acreditadas a ministrar os cursos de atualização de diretores 

de segurança, demonstrando-se a existência de oferta formativa, pelo que a administração terá 

que dar cumprimento ao preceituado legal de forma inequívoca. 

 

  4. CONSIDERAÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

a. Todas as entidades acreditadas a ministrar cursos de diretor de segurança estão a 

adaptar-se ao disposto no n.º 4 do artigo 22.º da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho; 

b. De acordo com o artigo 22.º, n.º 4, da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, os 

estabelecimentos de ensino superior oficialmente reconhecidos que pretendam 

ministrar a atualização do curso de diretor de segurança têm vindo a proceder ao envio 

do referencial do programa das matérias a lecionar para o curso de atualização de 

diretor de segurança, previsto no artigo 22.º, n.º 7 da referida Portaria; 

c. Independentemente da obrigatoriedade legal de frequência da formação de atualização 

do curso de diretor de segurança, e de estar condicionada a renovação da sua 

habilitação a esta frequência, é determinante que seja responsabilidade de cada Diretor 

de Segurança a promoção sua autoformação e atualização profissional requerida para a 

exigência do desempenho da mesma;  

 

 

Assim, e uma vez que já existe oferta formativa dos cursos de atualização, com entidades 

devidamente acreditadas, e uma vez que se torna necessário dar cumprimento à exigência 

legal cumpre esclarecer e determinar que a partir do dia 01 de Agosto, inclusive, do corrente 

ano de 2022, os Diretores de Segurança, no processo de renovação da sua habilitação, deverão 

fazer prova, conjuntamente com a documentação necessária à renovação da sua habilitação, 

da frequência e aprovação do curso de atualização.    
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Num quadro de estrita colaboração e proximidade para com todas as entidades licenciadas, 

reitera-se a total disponibilidade do Departamento de Segurança Privada para a prestação de 

qualquer esclarecimento que se afigure como necessário, privilegiando-se para o efeito o 

recurso ao seguinte endereço eletrónico: depspriv@psp.pt. 

 

 

O DIRETOR NACIONAL ADJUNTO (UOOS) 

 

 

 

Constantino José Mendes de Azevedo Ramos 

Superintendente-Chefe 
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