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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Desde 1974, e depois das profundas transformações políticas que Portugal conheceu,
que se iniciou um vasto processo legislativo relativo à matéria do uso e porte de
arma que, partindo do Decreto-Lei n.º 37 313, de 21 de Fevereiro de 1949, procurou
atualizá-lo e adaptá-lo à nova realidade sociopolítica. É assim que surgem, entre
outros, o Decreto-Lei n.º 207-A/75, de 17 de Abril, parcialmente revogado pelo
Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, a Lei n.º 22/97, de 27 de Junho, que
também foi objecto de sucessivas alterações e jamais viu a publicação dos
regulamentos necessários para a sua integral aplicação e, por último, a Lei n.º
98/2001, de
25 de Agosto, que veio dispor sobre a matéria. Esta complexa teia legislativa tem
proporcionado inúmeras dificuldades na interpretação e aplicação da lei.
Por outro lado, em 18 de Junho de 1991, o Conselho das Comunidades Europeias
aprovou a Diretiva 91/477/CEE, relativa ao controlo da aquisição e da detenção de
armas, tendo como objetivo a harmonização das legislações dos Estados-membros
na matéria.



OS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS 

E O USO DE ARMAS

REGULAMENTO DAS ARMAS E MUNIÇÕES

Decreto-Lei n.º 37 313

de 21 de Fevereiro de 1949

Artigo 1.º 
(Definição de armas de defesa) 

São consideradas armas de defesa:
1.º Para o Presidente da República, membros do Governo, oficiais
do ativo do Exército ou da Armada, ou na situação de reserva em
serviço efetivo, as pistolas, revólveres, armas de fogo ou armamento
de qualquer natureza, seja qual for o seu calibre ou modelo.
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REGULAMENTO DAS ARMAS E MUNIÇÕES
Decreto-Lei n.º 37 313

de 21 de Fevereiro de 1949

 2.º Para os membros da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa,
diretores-gerais dos Ministérios e seus adjuntos, chefes de gabinete e
secretários do Presidente da República e dos membros do Governo,
governadores civis, magistrados judiciais e do Ministério Público, membros ou
diretores-gerais de qualquer tribunal, presidentes das juntas provinciais ou
juntas gerais dos distritos autónomos, presidentes das câmaras municipais,
delegados do Governo de qualquer natureza, oficiais e sargentos do Exército
ou da Armada em qualquer situação, funcionários do Ministério das Finanças
de categoria igual ou superior a inspetor, funcionários públicos de categoria
igual ou superior a chefe de repartição, oficiais de milícia da Legião
Portuguesa, pessoal efetivo ou auxiliar das organizações policiais e de defesa
do Estado, quaisquer funcionários públicos ou agentes constantemente
investidos de funções de carácter policial ou fiscal:

 a) Quando fornecidas pelo Estado, pistolas automáticas de calibre inferior a 9
milímetros ou revólveres de qualquer calibre, cujo cumprimento de cano não
seja, em ambos os casos, superior a 10 centímetros ou 4 polegadas;
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REGULAMENTO DAS ARMAS E MUNIÇÕES

 b) Quando sua propriedade particular, pistolas automáticas de
calibre 7mm,65 ou inferior e revólveres de calibre não superior a 9
milímetros, cujo cano não seja, em ambos os casos, de
comprimento superior a 10 centímetros ou 4 polegadas.

 3.º Para quaisquer entidades ou indivíduos de maioridade, ou
emancipados maiores de 18 anos, pistolas automáticas de calibre
inferior a 7mm,65 ou revólveres de calibre inferior a 9 milímetros. O
comprimento do cano destas armas não deve porém exceder:

 a) 7,5 cm para pistolas de calibre não superior a 6mm,35;

 b) 6 centímetros para pistolas compreendidas entre os calibres
6mm,35 e 7mm,65;

 c) 10 centímetros (4 polegadas) para os revólveres.
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Lei n.º 5/2006

de 23 de Fevereiro

Aprova o novo regime jurídico das armas e suas munições

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

 Objeto, âmbito, definições legais e classificação das armas

Artigo 1.º

Objeto e âmbito

 Ficam excluídas do âmbito de aplicação da presente lei as atividades

relativas a armas e munições destinadas às Forças Armadas, às forças

e serviços de segurança, bem como a outros serviços públicos cuja lei

expressamente as exclua, bem como aquelas que se destinem

exclusivamente a fins militares.( Armas da Classe A)

 3 - Ficam ainda excluídas do âmbito de aplicação da presente lei as

atividades referidas no n.º 1 relativas a armas de fogo cuja data de fabrico

seja anterior a 31 de Dezembro de 1890, bem como aquelas que utilizem

munições obsoletas,
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Forças Armadas

 Primeira definição encontrada de "forças armadas“

 Conjunto das forças de combate e defesa de um país, de caráter
permanente e regular, que obedece rígida hierarquia e disciplina,
sob o comando do ministro da Defesa e que responde, em última
instância, ao chefe de Estado ou de Governo da nação.

 MILITAR conjunto de tropas, navios, aviões ou elementos de dois ou
mais destes meios de combate, destinado ao cumprimento de uma
missão de policiamento ou de combate.
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Outra definição encontrada de "forças armadas“

 O que Significa forças armadas de um estado. São forças compostas
de homens que têm o treinamento e a permissão para manipular
armas de acordo com a Constituição.

 Conjunto das forças de combate e defesa de um país, de caráter
permanente e regular, que obedece rígida hierarquia e disciplina,
sob o comando do ministro da Defesa e que responde, em última
instância, ao chefe de Estado ou de Governo da nação.

 As forças armadas de uma nação constituem o conjunto das suas
organizações e forças de combate e de defesa

 Organização é um conjunto de pessoas 
que possuem os mesmos interesses; 
associação.
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Artigo 3.º

( Armas da Classe A)

São as que são destinadas exclusivamente aos fins militares

 2 - São armas, munições e acessórios da classe A:

 a) Os equipamentos, meios militares e material de guerra;

 b) As armas de fogo automáticas;

 c) As armas químicas, biológicas, radioativas ou suscetíveis de explosão
nuclear;

 d) As armas brancas ou de fogo dissimuladas sob a forma de outro objeto;

 e) As facas de abertura automática, estiletes, facas de borboleta, facas de
arremesso, estrelas de lançar e boxers;

 f) As armas brancas sem afetação ao exercício de quaisquer práticas
venatórias, comerciais, agrícolas, industriais, florestais, domésticas ou…
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PORTE DE ARMA

 Por conseguinte e conforme previsto na Lei 5 de 2006 as armas e
munições destinadas ao conjunto de pessoas das organizações que
constituem as forças Armadas, não são abrangidas por aquele
regime jurídico, mas por Lei própria.

 A Lei é o EMFAR

 Artigo 124.º

 Uso e porte de arma

 O militar tem direito à detenção, uso e porte de arma de qualquer
natureza, independentemente de licença, sem prejuízo do seu
obrigatório manifesto quando da mesma seja proprietário.

 (Decreto-Lei n.º 236/99, de 25JUN
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio

 O Conceito Estratégico de Defesa Nacional, aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2013, de 5 de abril,
define as prioridades e objetivos do Estado no âmbito da defesa,
com base na análise da situação estratégica e do ambiente
internacional, providenciando o quadro de ação aos objetivos
estratégicos e às medidas anteriormente definidas no Programa do
XIX Governo Constitucional. No sentido de materializar as medidas
referidas, a Reforma «Defesa 2020», aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 26/2013, de 11 de abril, estabelece
orientações para um novo ciclo de planeamento estratégico de
defesa e para a reorganização da macroestrutura da defesa nacional
e das Forças Armadas.
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Novas prioridades e objetivos do Estado no 

âmbito da defesa

Retirar as armas aos militares das Forças Armadas e entregar à Policia de 
Segurança Pública

 Artigo 122.º

 Uso e porte de arma

 1 — O militar na situação de ativo ou de reserva tem direito à detenção,
uso e porte de arma, independentemente de licença, sem prejuízo do seu
obrigatório manifesto quando da mesma seja proprietário, seguindo, para

 o efeito, o regime jurídico das armas e suas munições. aprovado pela Lei
n.º 5/2006, de 23 de fevereiro. ( Lei que se exclui no seu Artº 1 da
aplicação aos que que agora são obrigados a subjugarem-se)
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O DESCALABRO TOTAL

 Assim sendo os Comandantes Diretores e Chefes Militares, os militares das
Forças Armadas, as Forças Armadas, deixam de ter direito ao uso de armas
destinadas exclusivamente a fins militares, ou seja às armas da Classe A.

 Desta forma os Comandantes das UUEEOO deixam de poder usar as armas
das arrecadações, dos paióis, as armas das suas arrecadações. Apenas têm
direito ao uso das armas de sua propriedade subordinando-se ao Diretor
Nacional da PSP.

 Na prática usam essas armas das forças Armadas fora da Lei.

 O uso de armas de qualquer natureza previsto nos Estatutos Militares
anteriores, foi completamente obliterado. Foi mesmo retirado.

 O conceito de Quadro Permanente foi alterado radicalmente.

 Tornou-se tudo completamente incompreensível.
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OS MILITARES DAS FA DEIXAM DE SER QUADROS 

PERMANENTES E MUDAM DE TUTELA

 2 — O militar na situação de reforma tem direito à detenção, uso e
porte de arma, independentemente de licença, mediante
apresentação, ao diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, a
cada cinco anos, de certificado médico que ateste aptidão para a
detenção, uso e porte de arma, bem como se está na posse de
todas as suas faculdades psíquicas, sem historial clínico que deixe
suspeitar poder vir a atentar contra a sua integridade física ou de
terceiros, observando -se o regime jurídico das armas e suas
munições, aprovado pela Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, sem
prejuízo do seu obrigatório manifesto quando da mesma seja
proprietário, seguindo, para o efeito, o referido regime.
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CUMPRIDO O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO GOVERNO AS FORÇAS 

ARMADAS SÃO AGORA UM CORPO DFESTROÇADO DIVIDIDO E 

INEXISTENTE

 3 — O prazo de cinco anos previsto no número anterior

 conta -se a partir da publicação no Diário da República do

 documento oficial que promova a mudança de situação ou

 do momento da aquisição da arma.

 4 — O direito previsto no n.º 1 é suspenso automaticamente

 quando ao militar tenha sido aplicada pena de separação

 de serviço, reforma compulsiva ou de suspensão de

 serviço, bem como quando lhe tenha sido aplicada medida

 judicial ou disciplinar de desarmamento ou de interdição
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NOVA LEGISLAÇÃO

Classes e tipos de armas;

Condições para obter licenças de armas e munições;

Segurança e uso de armas de fogo;

Uso de armas de fogo em situações anómalas;

Responsabilidade pelo uso e porte de armas;

Responsabilidade civil, contra - ordenacional e criminal
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NORMAS DE UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO

 Princípios gerais de utilização de armas de fogo em contexto de defesa pessoal;

 Regras de transporte e manuseamento de armas de fogo;

 Tipo de recurso a armas de fogo;

 Recurso a armas de fogo contra pessoas;

 Advertência de recurso activo a armas de fogo;

 Situação em existe perigo para terceiros;

 Situações justificativas para o recurso a armas de fogo:
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REGIME JURÍDICO DA LEGÍTIMA DEFESA 

E 

ESTADO DE NECESSIDADE

 Direito à autoprotecção;

 Elementos constitutivos de um crime;

 Causas da exclusão da ilicitude e da culpa;

 Estudo da legítima defesa e do estado de necessidade justificante e desculpante;
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