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CIRCULAR 

N.º 11/SP/2014 

23-06-2014 

 

ASSUNTO: ESPECIALIDADE DE ASSISTENTE DE RECINTO DE ESPETÁCULOS 

________________________________________ 

Referências: 

- Lei n.º 34/2013, de 16 de maio 

- Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio 

________________________________________ 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos do n.os 3 e 4 do artigo 9.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, que aprovou o regime 

jurídico do exercício da atividade de segurança privada, a realização de espetáculos e divertimentos 

em recintos autorizados depende do cumprimento da obrigação de disporem de um sistema de 

segurança, que inclua assistentes de recinto de espetáculos (ARE) e demais medidas de segurança 

previstas na lei, nos termos e condições fixadas por portaria dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da administração interna e da cultura. 

A obrigatoriedade de adoção do sistema de segurança não é aplicável: 

a) A espetáculos de representação artística de canto, dança e música realizados em recinto 

dotado de lugares permanentes e reservados aos espetadores, nem a espetáculos de 

representação artística de teatro, literatura, cinema, tauromaquia e circo; 

b) A recintos de diversão e recintos destinados a espetáculos de natureza não artística. 

 

2. PORTARIA N.º 102/2014, DE 15 DE MAIO 

Na sequência, foi publicada a Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio, que veio estabelecer o sistema 

de segurança obrigatório aplicável aos espetáculos e divertimentos em recintos autorizados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 9.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, de forma a promover a realização 

dos mesmos em segurança. 
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Nos termos do n.º 2 do artigo 1.º da mesma Portaria, a mesma é, ainda, aplicável a espetáculos de 

representação artística de canto, dança e música em recintos não dotados de lugares permanentes e 

reservados aos espetadores ou em espaço delimitado licenciado para o efeito pela autoridade 

competente, em que o número de espetadores previstos seja igual ou superior a 3000. 

Decorrem, ainda, obrigações para a realização de eventos em recintos fixos de espetáculo sujeitos ao 

licenciamento da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, quando se torne necessária a remoção 

total ou parcial dos lugares fixos, ficando a sua realização sujeita à obrigatoriedade de utilização de 

assistentes de recinto de espetáculos. 

 

3. SISTEMAS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS 

O sistema de segurança obrigatório, para efeitos do n.º 3, do art.º 9.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de 

maio, conjugado com o n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio, compreende: 

a) A elaboração de um plano de prevenção e segurança do espetáculo; 

b) A utilização de assistentes de recinto de espetáculos, para as funções específicas desta 

especialidade, definidas no n.º 6 do artigo 18.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. 

O promotor do espetáculo deve submeter à entidade licenciadora, até 30 dias úteis antes da 

realização do evento, o plano de prevenção e segurança do espetáculo de natureza artística, que 

deve incluir, entre outros, parecer obrigatório e vinculativo das forças de segurança, serviços de 

emergência médica e dos serviços de proteção civil e bombeiros territorialmente competentes (cf. 

n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio). 

 

4. DEVERES DO PROMOTOR DO ESPECTÁCULO 

Constituem deveres do promotor, sem prejuízo dos deveres que lhes sejam cometidos na legislação 

e regulamentação aplicáveis aos espetáculos: 

a) Apresentar, até 30 dias úteis antes do início do espetáculos, o plano de prevenção e 

segurança; 

b) Informar, até 24 horas do início, a força de segurança territorialmente competente, do 

número de títulos de ingresso distribuídos e/ou da estimativa do número de espectadores; 

c) Assumir a responsabilidade pela segurança do recinto e anéis de segurança, sem prejuízo das 

competências legais das forças e serviços de segurança; 

d) Designar o ponto de contacto para a segurança; 

e) Garantir que são cumpridas todas as regras e condições de acesso e permanência de 

espetadores no recinto. 
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5. DEVERES DAS ENTIDADES DE SEGURANÇA PRIVADA 

Sem prejuízo das funções e demais deveres previstos no regime de exercício da atividade de 

segurança privada, constituem deveres especiais das entidades de segurança privada: 

a) Garantir o enquadramento e supervisão dos assistentes de recinto de espetáculo durante a 

realização do evento, nomeando um elemento de entre o pessoal de vigilância com funções 

de coordenador, a quem caberá a direção e supervisão dos assistentes de recinto de 

espetáculo empenhados em cada evento; 

b) Assegurar a designação de assistentes de recinto de espetáculos e comunicar, até 6 horas 

antes do início do espetáculo, às unidades policiais territorialmente competentes, a listagem 

dos assistentes de recinto de espetáculo identificados pelos respetivos números de cartão 

profissional, calculadas nos termos do artigo 7.º da mesma portaria; 

c) Cumprir e fazer cumprir os planos de segurança relativos ao local onde presta serviço; 

d) Cumprir as diretivas recebidas da estrutura de segurança. 

O incumprimento do previsto na Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio, constitui a prática de 

contraordenação grave, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo 59.º da Lei n.º 

34/12013, de 16 de maio, punível com coima entre os montantes mínimo e máximo previsto na 

alínea b), dos números 4 e 5 consoante seja praticada, respetivamente, por pessoa coletiva ou 

singular. 

 

6. NÚMERO DE EFECTIVOS DE SEGURANÇA PRIVADA 

Para efeitos do cálculo do número mínimo de assistentes de recinto de espetáculo devem ser 

utilizados os seguintes critérios mínimos os quais não desoneram o promotor do dever de garantir a 

contratação de ARE em número suficiente para assegurar que o evento decorre em condições de 

segurança. 

a) Em espetáculos até 5 000 espetadores, 12 assistentes de recinto de espetáculos; 

b) Em espetáculos com mais de 5 000 e até 10 000 espetadores, 20 assistentes de recinto de 

espetáculos; 

c) Em espetáculos com mais de 10 000 e até 15 000 espetadores, 30 assistentes de recinto de 

espetáculos; 

d) Em espetáculos com mais de 15 000 espetadores, para além dos definidos na alínea anterior, 

mais 2 assistentes de recinto de espetáculos por cada 1 000 espetadores que excedam o 

limite superior da alínea c). 
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7. OBRIGATORIEDADE DO EFETIVO DE SEGURANÇA PRIVADA 

7.1 Para o exercício da atividade prevista na Portaria n.º 102/2014, de 15 maio, o pessoal de 

segurança carece da especialidade de Assistente de Recinto de Espetáculos. 

Transitoriamente, até que seja publicada a portaria prevista no n.º 3 do artigo 25.º da 

Lei n.º 34/2013 de 16 de maio, o exercício da profissão de segurança privada na 

especialidade de assistente de recinto de espetáculos poderá ser assegurada por 

pessoal detentor da especialidade de vigilante. 

 

7.2  Obrigatoriedade do uso de sobreveste 

Nos termos do artigo 29.º n.º 3, da Lei n.º 34/2013 de 16 de maio, o pessoal de vigilância, 

quando exerça funções de assistente de recinto de espetáculos deve obrigatoriamente usar 

sobreveste de identificação onde conste de forma perfeitamente visível a palavra “Assistente”, 

com as características fixadas no artigo 36.º da Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto, 

devidamente aprovado no respectivo plano de uniforme da empresa de segurança. 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio, entrou em vigência no dia 31 de maio de 2014. 

Todos os espetáculos incluídos no objeto e âmbito da presente portaria devem obedecer aos 

respectivos pressupostos legais.  

Qualquer informação complementar deverá ser solicitada ao Departamento de Segurança Privada, 

privilegiando-se a utilização do endereço eletrónico: depspriv@psp.pt  

 

 
O DIRETOR NACIONAL ADJUNTO (UOOS) 

 
 
 
 

Paulo Manuel Pereira Lucas 
Superintendente 
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