
Nova lei pode proibir
revista por apalpação
Polémica RogérioAlves diz que não ficou claro se as revistas pessoais
feitas por seguranças são permitidas Paulo Rodrigues concorda

RUTE COELHO

Uma norma da nova lei de segu
rança privada que entrou emvi
gorháumasemana está aprovo
car polémica junto dos vigilantes
e daprópria PSP Um vazio na re
dação do diploma permite con
cluirque a legislação proíbe que as
revistas pessoais por apalpação
em recintos desportivos portos e
aeroportos sejam feitas por segu
ranças privadas Rogério Alves
presidente daAssociação de Em
presas de Segurança Privada e
PauloRodrigues presidentedaAs
sociação dos Profissionais de Polí
cia ASPP PSP concordamque a
lei deixa no ar a ideia de que os vi
gilantes privados só podem fazer
revistas pessoais para impedir a

entrada de objetos e substâncias
proibidas nos estádios e nos aces
sos a portos e aeroportos com o re
curso a raquetes de deteção de
metais e explosivos
Quandoaleidizqueelespodem

efetuar revistas pessoais devendo
para o efeito recorrer ao uso de ra
quetes faz admitirque o que se está
a dizer é que só podem fazer revis
tas comessemeio e nãoporapalpa
ção Não se percebe não ficaclaro
refereRogérioAlves Isto vai de en
contro aoparecerque foi dadopela
Ordem dosAdvogados aquando
daelaboração dalei de que só apo
líciapodefazer revistaspessoais
frisou o dirigente Paulo Rodrigues
da ASPP PSP partilha a mesma
opinião Como a lei não é clara
pode vir a obrigar a que em todos
os locais onde seja preciso fazer re

vistas pessoais tenham de estar
agentes daPSPpara as realizar por
apalpação Implica diz que a po
lícia tenhacondições para substi
tuir a segurança privada nesses re
cintos oquepodesignificarmaior
número de efetivos a fazer serviços
remunerados No fundo há um
vazio a esclarecer RogérioAlves
lembra que o vigilante privado é
credenciado Ou seja está habili
tado a fazer revistas pessoais por
apalpação
OMinistério daAdministração

Interna disse ao DN que a lei de
segurança privada foi aprovada
pelaAssembleia da República e
nesse ponto emparticular sofreu
alterações face àpropostaoriginal
do Governo APSP está a proceder
ao levantamento das questões re
lacionadas com essamatéria
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