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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de Retificação n.º 46/2013
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do 

artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012 de 
16 de janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 41/2013 de 
21 de março, declara -se que o Decreto -Lei n.º 132/2013, de 
13 de setembro, publicado no Diário da República n.º 177, 
1.ª série de 13 de setembro de 2013, saiu com as seguintes 
inexatidões que, mediante declaração da entidade emitente, 
assim se retificam:

1 — Na alínea g) do n.º 1 do artigo 21.º, onde se lê:
«g) Por um representante dos museus da Região Au-

tónoma dos Açores, a designar pelo respetivo Governo 
Regional;»

deve ler -se:
«g) Por um representante da Região Autónoma dos 

Açores, a designar pelo respetivo Governo Regional;»

2 — Na alínea h) do n.º 1 do artigo 21.º, onde se lê:
«h) Por um representante dos museus da Região Au-

tónoma da Madeira, a designar pelo respetivo Governo 
Regional;»

deve ler -se:
«h) Por um representante da Região Autónoma da 

Madeira, a designar pelo respetivo Governo Regional;»

3 — Na alínea k) do n.º 1 do artigo 21.º, onde se lê:
«k) Por um representante da Comissão Nacional Por-

tuguesa do Conselho Internacional de Museus.»

deve ler -se:
«k) Por um representante da Comissão Nacional Por-

tuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e 
Sítios.»
Secretaria -Geral, 28 de outubro de 2013. — A Secretária-

-Geral Adjunta, Catarina Maria Romão Gonçalves. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Portaria n.º 323/2013
de 31 de outubro

O Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, procedeu à 
definição da missão, das atribuições e do tipo de organiza-
ção interna da Secretaria -Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros (SG).

Pela Portaria n.º 79/2012, de 27 de março, foram defi-
nidas a estrutura nuclear dos serviços, o número máximo 
de unidades orgânicas flexíveis e a dotação máxima de 
chefes de equipa multidisciplinar, em conformidade com o 
disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º e do n.º 3 do artigo 22.º 
da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro.

O Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, foi alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 41/2013, de 21 de março, no que se 
refere ao tipo de organização interna da SG, de forma a 
contemplar uma unidade ministerial de compras no modelo 
de estrutura matricial.

Neste contexto, importa adequar a Portaria n.º 79/2012, 
de 27 de março, às alterações aprovadas pelo Decreto -Lei 
n.º 41/2013, de 21 de março, no sentido de prever mais 
um chefe de equipa multidisciplinar, por contrapartida de 
uma unidade orgânica flexível.

Assim:
Ao abrigo dos n.os 4 e 5 do artigo 21.º e do n.º 3 do ar-

tigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, e do despacho 
n.º 6990/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 104, de 30 de maio de 2013, manda o Governo, pela 
Ministra de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Pre-
sidência e dos Assuntos Parlamentares, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria altera a Portaria n.º 79/2012, de 
27 de março, que fixa a estrutura nuclear dos serviços da 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e a 
dotação máxima de chefes de equipa multidisciplinar.

Artigo 2.º
Alteração à Portaria n.º 79/2012, de 27 de março

Os artigos 3.º, 5.º, 7.º e 8.º da Portaria n.º 79/2012, de 
27 de março, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º
[...]

[...]

a) [...]
b) (Revogada.)
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) [...].

Artigo 5.º
[...]

[...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) Promover a publicação dos diplomas do Governo, 

garantindo o registo, preparação, envio e controlo da 
publicação dos diplomas no Diário da República.
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Artigo 7.º
[...]

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis 
da SG é fixado em três.

Artigo 8.º
[...]

É fixada em dois a dotação máxima dos chefes de 
equipas multidisciplinares.»

Artigo 3.º
Norma revogatória

É revogada a alínea b) do artigo 3.º da Portaria 
n.º 79/2012, de 27 de março.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Casa-
nova Morgado Dias de Albuquerque, em 21 de outubro de 
2013. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos Parla-
mentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes, 
em 18 de outubro de 2013. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Portaria n.º 324/2013
de 31 de outubro

O regime de exercício da atividade de segurança privada, 
aprovado pela Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, determina 
que é requisito para o desempenho das funções de coor-
denador de segurança a frequência de curso de formação 
definido em portaria dos membros do Governo responsá-
veis pelas áreas da administração interna e do desporto.

O regime de designação e as funções do coordenador 
de segurança são estabelecidos na Lei n.º 39/2009, de 
30 de julho, alterada pelo Decreto -Lei n.º 114/2011, de 
30 de novembro, e pela Lei n.º 52/2013, de 25 de julho, 
que aprovou o regime jurídico do combate à violência, 
ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 
desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mes-
mos com segurança.

Destes regimes jurídicos resulta que o coordenador de 
segurança deve preencher, permanente e cumulativamente, 
determinados requisitos e está sujeito a incompatibilidades, 
assim como é imposta a obrigatoriedade de frequência de 
formação especializada.

Tendo em conta que o coordenador de segurança é o 
responsável operacional pela segurança no interior do 
recinto desportivo e dos anéis de segurança, sem prejuízo 
das competências das forças de segurança, havendo apenas 
lugar à sua designação nas competições desportivas de 
risco elevado, nacionais ou internacionais, entende -se que 
o contexto de formação deva ocorrer em estabelecimento 
de ensino superior.

Por outro lado, considerando o reduzido universo de des-
tinatários, é cometida ao Estado a responsabilidade de asse-
gurar a formação prevista na lei, por razões de interesse pú-
blico, quando não exista oferta formativa, prevendo -se um 
período transitório de aquisição da formação especializada.

Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros da Administração 

Interna e da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, ao 
abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 20.º da Lei n.º 34/2013, 
de 16 de maio, e do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 39/2009, 
de 30 de julho, alterada pelo Decreto -Lei n.º 114/2011, de 
30 de novembro, e pela Lei n.º 52/2013, de 25 de julho, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria define:
a) A formação de coordenador de segurança e o pro-

cedimento de autorização de funcionamento do respetivo 
curso de formação;

b) O procedimento de certificação dos requisitos a que 
se refere o n.º 6 do artigo 20.º da Lei n.º 34/2013, de 16 
de maio.

Artigo 2.º

Curso de formação de coordenador de segurança

1 — O curso de formação de coordenador de segurança 
visa o desenvolvimento e a aquisição de conhecimentos 
e competências técnicas, relacionais e organizacionais 
relevantes para o exercício das funções previstas no regime 
jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia 
e à intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a 
possibilitar a realização dos mesmos com segurança.

2 — A formação de coordenador de segurança é minis-
trada em estabelecimentos de ensino superior oficialmente 
reconhecidos, cujo curso de formação de coordenador de 
segurança tenha sido aprovado por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da administração interna.

Artigo 3.º

Processo de acreditação

1 — Os pedidos de acreditação do curso de formação 
de coordenador de segurança são formulados em requeri-
mento de modelo próprio, dirigido ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna, instruído 
com os seguintes elementos e documentos:

a) Regulamento do curso;
b) Programa do curso, conteúdos e duração;
c) Identificação do coordenador pedagógico ou coor-

denador científico e formadores.

2 — Os processos de acreditação são instruídos pela 
Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

3 — Ao processo de acreditação é aplicável o regime 
previsto para o curso de formação de diretor de segurança, 
com as devidas adaptações.

Artigo 4.º

Organização do curso de formação

A organização do curso de formação de coordenador 
de segurança obedece aos conteúdos e duração mínima 
estabelecidos na matriz de unidades curriculares constantes 
do anexo I à presente portaria, da qual faz parte integrante.




