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1 | REQUISITO DE ACESSO À ATIVIDADE DE
SEGURANÇA-PRIVADA

Os requisitos de acesso ao exercício das atividades de segurança
privada, e que constam no referencial de formação, são os previstos
no artigoº 22 da Lei n.º 34/2013 de 16 de maio (versão atualizada pela
Lei n.º 46/2019, de 08/07): 

 Idade igual ou superior a 18 anos. 

Ser cidadão português, de um Estado membro da UE, de um Estado parte do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu, de um Estado de Língua Oficial Portuguesa em
situações de reciprocidade (1).

Possuir escolaridade mínima obrigatória, de acordo com o ano de nascimento (2).

Possuir plena capacidade civil.

Não ter sido condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática de crime
doloso previsto no Código Penal e demais legislação penal. (3) 

Não exercer nem ter exercido, a qualquer título, cargo ou função de fiscalização do
exercício da atividade de segurança privada nos 3 anos precedentes. 

Não ter sido sancionado, por decisão transitada em julgado, com a pena de separação
de serviço ou pena de natureza expulsiva das Forças Armadas, dos serviços que integram
o Sistema de Informações da República Portuguesa ou das forças e serviços de
segurança, ou com qualquer outra pena que inviabilize a manutenção do vínculo
funcional.

Possuir condições mínimas de condição física mental ou psicológica para o exercício das
suas funções
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2 | DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A
INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Para requisição do cartão profissional deverão ser comprovados os
requisitos acima identificados. Para o efeito o candidato necessita
reunir a seguinte documentação: 

Requerimento M.40, preenchido informaticamente e corretamente com todos os dados e
devidamente assinado, conforme CC, nos dois campos devidamente identificados no
requerimento. O requerimento encontra-se disponível no site da PSP, no link: 
POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA

Cópia simples do Cartão de Cidadão, assinada pelo titular.

Original ou cópia autenticada do Certificado de Habilitações. São entidades competentes
para autenticar documentos, as seguintes: solicitadores, advogados, notários, juntas de
freguesia, CTT.

Registo Criminal específico para o Exercício da Atividade de Segurança Privada (deve
constar “Envolve contacto regular com menores”). 

Registo Criminal específico para o Exercício da Atividade de Segurança Privada (deve
constar “Envolve contacto regular com menores”). 

Ficha de Aptidão Médica para o exercício da atividade de segurança privada. Este exame
médico deve ser realizado por médico da especialidade de Medicina do Trabalho (de
acordo com o modelo previsto número 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 71/015 de 10 de
março).

Fotos tipo passe (a colar no local indicado do Requerimento M.40).

Certificados das Formações Profissionais frequentadas, emitidos pela Entidade
Formadora. O IFT enviará aos formandos os Certificados das especialidades realizadas,
para que possam efetuar o pedido.

https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/Pages/documentos/profissoes-reguladas.aspx?filter=Requerimento+de+cartao+profissional&lang=pt
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Para candidatos não portugueses
acrescem ainda:

Original do Certificado de Registo Criminal do país de origem.

Fotocópia do Passaporte.

2.1 | ENVIO DO PROCESSO

Após reunida toda a documentação, o processo deverá ser remetido
via CTT, por carta registada com ou sem aviso de receção, para a
morada disponibilizada no Requerimento M.40: 

Direção Nacional da PSP Departamento de Segurança Privada Rua da Artilharia 1, n.º 21, 4.º
andar 1269-003 LISBOA

2.2 | ENVIO DO PROCESSO

Após rececionar a documentação, o Departamento de Segurança Privada enviará ao candidato, via e-mail,
e posteriormente a carta física CTT, indicação do valor e referência multibanco para efetuar o pagamento da
taxa de emissão do cartão profissional (20,00€). Após o pagamento, receberá o recibo e o certificado de
habilitação (por email e depois via CTT) e por último o Cartão MAI que, por norma, vem poucos dias após a
emissão do certificado emitido pelo MAI.

NOTA IMPORTANTE: Se houver irregularidades no envio do processo, a PSP, emite
primeiramente a referência multibanco, e só depois é que dá ao formando o prazo de 5
dias para reenvio de documento solicitado, para finalização de instrução do processo.



Notas explicativas acerca dos requisitos:

(1) Estado membro da União Europeia (Alemanha; Áustria; Bélgica; Bulgária; Chipre; Croácia; Dinamarca;
Eslováquia; Eslovénia; Espanha; Estónia; Finlândia; França; Grécia; Hungria; Irlanda; Itália; Letónia; Lituânia;
Luxemburgo; Malta; Países Baixos; Polónia; Portugal; República Checa; Roménia; Suécia); Estado parte do
Acordo sobre o Espaço económico Europeu (Estados membro da União Europeia e Islândia, Lichtenstein e
Noruega); e Estado de língua oficial portuguesa, em situações de reciprocidade (Guiné-Bissau, Cabo
Verde, São Tomé e Príncipe), no caso do Brasil deverá requerer Cartão do Cidadão ao abrigo do Tratado
Porto Seguro.

(2) A escolaridade obrigatória determina-se em função da data de nascimento dos indivíduos, nos
seguintes termos:

DATA NASCIMENTO ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA

Até 31 de Dezembro de 1966 

Entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980

A partir de 1 de janeiro de 1981

Ano letivo 2009/2010 

4 anos de escolaridade

6 anos de escolaridade

9 anos de escolaridade

12 anos de escolaridade

Ano letivo 2009/2010 – Alunos matriculados nos 1º ou 2º ciclos do ensino básico ou no 7.º ano de
escolaridade, estão sujeitos ao limite de escolaridade obrigatória até aso 18 anos. 

(3) Não ter sido condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime doloso contra a
vida, contra a integridade física, contra a reserva da vida privada, contra o património, contra a vida em
sociedade, designadamente o crime de falsificação, contra a segurança das telecomunicações, contra
a ordem e tranquilidade públicas, contra a autoridade pública, designadamente os crimes de resistência
e de desobediência à autoridade pública, por crime de detenção de arma proibida, ou por qualquer
outro crime doloso punível como pena de prisão superior a 3 anos, sem prejuízo da reabilitação judicial.


