
DETECTIVES PRIVADOS EM PORTUGAL: uma realidade sem lei ou à margem da lei? 

Seja na internet, seja a folhear um jornal, deparamo-nos com eles: normalmente sem fotografia e 

com um mero contacto telefónico. Os serviços prestados pelos detectives privados são cada vez 

mais requisitados, quer para descobrir infidelidades, para controlar os filhos ou até mesmo para 

espionagem política ou empresarial. Contudo, o problema com o qual nos deparamos no dia-a-dia é 

o facto de existir um vazio legal por parte do Estado português, uma vez que esta actividade não se 

encontra de modo algum regulamentada. Os detectives privados, no exercício da sua actividade, 

regem-se pela lei e têm como limites também a lei penal, à semelhança de qualquer outro cidadão. 

Não existe uma linha entre o que podem e o que não podem fazer, apesar de, com o passar do 

tempo, se ter acabado por estabelecer uma linha invisível entre a investigação criminal que deverá 

ficar a cargo das forças policiais e a investigação privada que caberá aos detectives privados. Ainda 

assim, Portugal carece de uma regulamentação que obrigue a actividade dos detectives privados a 

respeitar as investigações da PSP e da PJ, que os impeça de pisar o risco, que os leve a respeitar o 

direito à privacidade dos cidadãos e o dever de não usar indevidamente informação confidencial. 

Com o crescente número de profissionais nesta área, começaram a surgir diversas associações de 

detectives privados, com o objectivo de reunir os profissionais, representá-los dignamente e 

solicitar às instituições governamentais os apoios necessários para o exercício da profissão. Têm os 

seus próprios códigos deontológicos através dos quais se auto-regulam e pautam as suas condutas, 

mas será isto suficiente para estabelecer um limite adequado às suas actuações? Parece-me que não. 

É impreterível regular esta matéria, tal como acontece no resto da Europa, de modo a que se 

impeça a ingerência dos detectives privados na esfera dos órgãos de polícia. É imprescindível 

regular quais as actividades que lhes são vedadas, quais as que são permitidas excepcionalmente e 

em que circunstâncias, orientá-los acerca dos registos obrigatórios, esclarecê-los dos seus direitos e 

deveres e definir os requisitos de acesso e de conservação da licença que deveriam ter. Em Portugal 

não existem licenciaturas nesta área, não há cursos oficiais ou tão pouco formação profissional que 

seja do nosso conhecimento. Muitos dos detectives profissionais são antigos polícias, os restantes 

aprendem a exercer esta actividade através da experiência e também dos erros que cometem e dos 

sucessos que conquistam. E a questão que se coloca é: não deveriam estes profissionais ser dotados 

de formação superior e capacitação profissional? A meu ver, e tendo em conta o notório aumento 

da procura pelos seus serviços, a resposta só pode ser positiva. E deve ser imediata. Veja-se o que 

acontece aqui mesmo ao lado: em Espanha a Lei consagra as competências da investigação privada 

e os seus limites relativamente às forças de segurança pública e há licenciaturas em Técnicas de 

Investigação, leccionadas por antigos agentes policiais, e não só. Em Portugal, estranhamente, o 

Ministério da Administração Interna não autoriza a participação de agentes das forças de segurança 

nos projectos de cursos tentados implementar pelas universidades. Mais, têm sido notícia casos de 

agentes da PSP que, nas horas livres, se dedicam à investigação privada, aproveitando-se de 

conhecimentos adquiridos através do Estado para benefício próprio, o que só demonstra, uma vez 

mais, a urgente necessidade de uma actuação do Estado em relação a esta actividade. Fica a 

pergunta: não será já altura de regular esta matéria para salvaguarda de todos?  
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