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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS  

O pedido inicial ou de renovação de cartão profissional para a profissão regulada de pessoal de 
segurança privada (que inclui o pessoal de vigilância e os diretores de segurança) é apresentado com o 
requerimento M40.2/DSP, acompanhado dos documentos e prestação de informação previstos no 
artigo 22.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio e artigo. 44.º, n.º 1, da Portaria n.º 273/2013, de 20 de 
agosto. 
 
Por pessoal de vigilância compreende-se os vigilantes com pelo menos uma das seguintes especialidades 
(nos termos do n.º 3, artigo 17º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio): 

 Vigilante 

 Segurança-porteiro 

 Vigilante de proteção e acompanhamento pessoal 

 Assistente de recinto desportivo 

 Assistente de recinto de espetáculos 

 Assistente de portos e aeroportos 

 Vigilante de transporte de valores 

 Fiscal de exploração de transportes públicos 

 Operador de central de alarmes 
 
Por Diretor de Segurança, compreende-se a profissão regulamentada sujeita à obtenção de titulo 
profissional e ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 22.º, conforme art. 20.º da Lei n.º 
34/2013, de 16 de maio. 
 
O requerimento e demais documentos podem ser apresentados presencialmente junto dos serviços do 
Departamento de Segurança Privada ou remetido pelo correio (Rua Artilharia 1, n.º 21, 1269-003 
Lisboa), neste caso, com correio registado e aviso de receção, nos termos previstos nos artigos 77.º a 
79.º do CPA.  
 

Importante: O preenchimento do requerimento deve ser efetuado exclusivamente através do meio 

informático (e não manualmente), exceto os campos relativos às assinatura.  

As assinaturas efetuadas no requerimento deverão ser obrigatoriamente feitas com caneta de tinta 

preta, sobre pena de erro de leitura informática. 

 

N.º ÚNICO DE IDENTIFICAÇÂO DE PESSOAL DE SEGURANÇA PRIVADA:  

Campo de preenchimento obrigatório 
Caso o requerente já seja possuidor de cartão profissional de vigilante ou diretor de segurança, indique 
o número correspondente ao n.º do Cartão sem os últimos 3 dígitos. 
EX: 123456XXX. 
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DADOS DO TIPO DE CARTÃO  

Tipo Cartão: Campo de preenchimento obrigatório.  
Preencher com o tipo de cartão profissional requerido e para o qual reúne os requisitos legais. 
 
Tipo Pedido: Campo de preenchimento obrigatório. 
Deverá ser preenchido um formulário para cada tipo de cartão requerido. 
 
A opção [Novo Cartão] para pedido inicial de habilitação com especialidade da qual não é titular, 
escolher a especialidade que requer. Deverá preencher um formulário para cada tipo de cartão 
requerido.  
No caso de se tratar de uma [renovação] selecionar [Renovação de Cartão] profissional pretendido.  
No caso de pedido de segunda via de cartão, na opção [2ª Via] selecionar o motivo que lhe deu origem. 
Nos casos de furto/roubo ou extravio, o requerimento deverá ser acompanhado de cópia de declaração 
policial comprovativa da apresentação da participação ou denúncia.  
 

Tipo Serviço: Campo de preenchimento obrigatório. 

Selecionar a opção [normal] ou [urgente] conforme o nível de serviço pretendido. 

O nível de serviço urgente é de 4 dias úteis, após validação do processo completo, nos termos previstos 

no artigo 3.º, n.º 1, da Portaria n.º 292/2013, de 26 de setembro, e a taxa associada de 40€, nos termos 

do artigo 2.º, alínea b) da mesma Portaria. Já o nível de serviço normal tem uma taxa associada de 20€, 

no artigo 2.º, a), da Portaria n.º 292/2013, de 26 de setembro. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE  

 Preencher com os nomes e apelidos tal como constam do documento oficial de identificação  

 Caso detenha cartão profissional de vigilante indique o seu número (com todos os algarismos) e 
respetiva validade  

 Identificar nacionalidade, e tipo de documento de identificação  

 Indicar número de segurança social e número de identificação fiscal  
 
Os dados acima referidos são essenciais para submissão do processo. 

 

CONTACTOS DO REQUERENTE  

A identificação da morada do requerente deverá ser preenchida de acordo com as regras recomendadas 
pelo serviço postal.  
 
Sublinha-se a necessidade de o requerente manter sempre os dados atualizados enquanto for detentor 
do cartão profissional, especialmente a morada e contactos (email e telefone), pois toda a informação 
relevante será processada com base nessa informação. 
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ENTIDADE PATRONAL ENTIDADE PATRONAL TITULAR DE ALVARÁ OU LICENÇA 

Designação da entidade:  
No caso de se encontrar vinculado por contrato de trabalho a empresa titular de Alvará/Licença, deve 
indicar o respetivo nome e o NIPC.  
 

O campo de Categoria Profissional deverá apenas ser preenchido, caso pretenda incluir no cartão 

profissional, a designação de categoria prevista no contrato coletivo de trabalho, de acordo com o 

previsto no art.º. 41.º, N.º3, da portaria 273/2013, de 20 de Agosto, juntando para o efeito cópia do 

contrato de trabalho com essa menção. 

 

FOTOGRAFIA E ASSINATURA PARA O CARTÃO PROFISSIONAL  

[Fotografia]:  
A fotografia deve respeitar as normas técnicas aplicáveis, ser tipo passe/45mm x 35 mm (em fundo de 
uma única cor branca, somente focando o rosto na sua totalidade, sem óculos escuros ou peças de 
vestuário ou acessórios que dificultem, de qualquer forma, a cabal identificação do requerente) e em 
suporte original a cores (não se aceitando cópias, fotocópias, digitalizações, fotografias P&B ou com 
filtros ou efeitos). 
A colocação da fotografia terá de respeitar as marcas guia de alinhamento, podendo ser colada ou fixa 

por outro meio, desde que não seja agrafada.  

[Assinatura]:  
A assinatura deve respeitar os limites indicados, não podendo conter desenhos ou elementos gráficos. 

 

DECLARAÇÃO DE HONRA  

A declaração sob compromisso de honra prevista no artigo 45.º da Portaria n.º 273/2013, de 20 de 
agosto, respeita aos requisitos que serão verificados oficiosamente.  
 
Assinar conforme documento de identificação e data da declaração.  
 

Nota importante:  
Se o requerimento não se encontrar acompanhado de toda a informação obrigatória nos termos legais, 

será solicitada ao requerente a sua apresentação no prazo de 5 dias úteis. Essa solicitação será sempre 

dirigida para a morada (física ou de email) indicada pelo requerente neste documento. 

Até apresentação da informação, a análise do requerimento e todos os prazos aplicáveis serão 

suspensos. 

Na resposta a qualquer pedido de informação, indique sempre o n.º do processo, mencionado no 

pedido de informação, de forma facilitar a emissão do cartão. 

. LISTA DE CONTROLO DE DOCUMENTOS 
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(Artigo 45.º da Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto) 
 

PEDIDO INICIAL  

a) Requerimento modelo M40.2/DSP.  

b) Cópia simples integral (frente/verso) do documento de identificação (Cartão do cidadão, bilhete de 
identidade, passaporte ou documento equivalente).  

c) Cópia simples do cartão de identificação de contribuinte fiscal (dispensado se apresentar cartão do 
cidadão).  

d) Cópia simples do cartão de identificação da segurança social (dispensado se apresentar cartão do 
cidadão).  

e) Certificado de registo criminal, emitido há menos de três (3) meses e mencionando que foi requerida 
a emissão para fins especiais (exercício de funções em segurança privada), com respetivo código de 
validação eletrónica. 

f) Original ou cópia certificada do certificado de habilitações.  

g) Original ou cópia certificada do atestado médico.  

h) Original ou cópia certificada do certificado de avaliação psicológica.  

i) Original ou cópia certificada do certificado de formação profissional.  

j) Cópia simples do certificado comprovativo da avaliação final no exame de admissão.  
k) Uma fotografia a cores de formato «tipo passe». 

 

Os cidadãos estrangeiros deverão ainda apresentar:  
 
a) Cópia simples integral do título de residência, para cidadãos não pertencentes à UE. 

b) Original do registo criminal ou documento equivalente, emitido pelas entidades competentes do país 
de origem acompanhado de tradução certificada para língua portuguesa, caso o documento se encontre 
redigido noutra língua que não o português.  

c) Cópia simples do certificado de formação linguística necessária ao utilizador B1 de língua portuguesa 
de acordo com os níveis definidos pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do 
Conselho da Europa (não aplicável a Estados de língua oficial portuguesa).  

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO  

No pedido de renovação são exigíveis os documentos que instruem o pedido inicial com as seguintes 
exceções:  

 Os documentos previstos nas alíneas b) a d) são apenas exigíveis caso os documentos se 
encontrem desatualizados (fora de validade ou tenham sido substituídos).  

 O documento previsto na alínea f) é apenas exigível se ao requerente forem aplicáveis 
habilitações académicas superiores às apresentadas no pedido inicial, nos termos previstos em 
legislação especial, ou se no processo inicial não conste documento comprovativo das 
habilitações académicas.  

 O documento previsto na alínea c) para cidadãos estrangeiros é apenas exigível se no processo 
inicial não fosse exigível o requisito previsto no n.º 8 do artigo 22.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de 
maio.  
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PEDIDO DE SEGUNDA VIA  

 No pedido de segunda via são exigíveis os seguintes documentos:  
o Cópia simples integral (frente/verso) do documento de identificação (Cartão do 

cidadão, bilhete de identidade, passaporte ou documento equivalente).  
o Cópia simples do cartão de identificação de contribuinte fiscal (dispensado se 

apresentar cartão do cidadão).  
o Cópia simples do cartão de identificação da segurança social (dispensado se 

apresentar cartão do cidadão).  
o Certificado de registo criminal, emitido há menos de três (3) meses e mencionando 

que foi requerida a emissão para fins especiais (exercício de funções em segurança 
privada), com respetivo código de validação eletrónica. 

o Original ou cópia certificada do atestado médico.  
o Original ou cópia certificada do certificado de avaliação psicológica. 

 Estes documentos são exigíveis quando se encontrarem desatualizados (fora de validade ou 
tenham sido substituídos).  

 Cópia da participação às forças de segurança em caso de furto, roubo ou extravio.  
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