
A Associação Lusitana de Airsoft (ALA - APD), vem por este meio demonstrar e declarar a sua 

posição no que concerne à proposta de alteração de lei. emanada do MAI, o que faz nos 

seguintes termos e fundamentos:  

A Associação Lusitana de Airsoft , como Associação Promotora de Desporto (APD) que é, figura 

na lei actual, portanto em vigor e não concebe não ter sido chamada para se manifestar sobre 

a proposta de alteração ao diploma. Note-se que as APD estão elencadas na lei em vigor, 

enquanto outras Associações que o não estão, foram chamadas e ouvidas.  

Todavia, há que salientar o seguinte:  

Como é do conhecimento geral, uma proposta é isso mesmo. Sendo proposta de lei, in casu, 

de alteração do Regime Jurídico das Armas e Munições (RJAM), deverá seguir a tramitação 

própria na Assembleia da República (AR) o que implicará discussão nos grupos parlamentares e 

bem assim, consulta dos parceiros sociais, ou seja, todos os intervenientes directos a quem 

esta proposta de lei se destina. Assim sendo, no normal funcionamento de instituições haverá 

discussão social e política do impacto que esta proposta a ser aceite no todo ou em parte terá 

na vivencia das mesmas. Por outro, lado ouvidas as instituições, haverá votação na AR na 

generalidade e depois na especialidade, analisando-se o impacto de cada norma e a sua 

reminiscência histórica nas anteriores publicações e sua aplicação no âmbito geral e abstrato 

no ordenamento jurídico.  

Nunca perdendo a noção, que o objecto social da Associação Lusitana de Airsoft, é apenas e só 

o Airsoft e da mesma forma, que a Associação é formada por cidadãos, importa por um lado 

fazer um exercício de cidadania por um lado e importa, por outro lado, fazer uma análise 

sumária da legislação em vigor, por forma a fazermos o caminho que em Direito se chama, 

"partir do geral e abstrato, para o particular e concreto". Vejamos:  

Link: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis 

 

Observação ao Regime Jurídico de Armas e Munições 

(actualmente em vigor - Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro, na sua 6ª versão actual,  a Lei n.º 

50/2013, de 24/07 ) 

Estrutura 

Disposições gerais 

Como o âmbito e o objecto, as definições legais, a classificação e a aquisição (esta 

pormenorizada no capitulo III) 

 

Homologação e licenças 

Como o tipo de licenças, cursos de formação, exames médicos e de aptidão, renovação e 

caducidade de licenças. 

 

Aquisição de armas e munições 



Como as autorizações e declarações de armas e munições, aquisição por mortis causa, e 

empréstimos 

 

Normas de conduta 

Como regras de segurança gerais, no uso, porte e transporte, álcool e outras substancias, e 

fiscalização 

 

Armeiros 

Como alvarás e obrigações de armeiros 

 

Carreiras e campos de tiro 

Alvarás e locais permitidos 

 

Importação e exportação, transferências entre estados membros da EU, e cartão europeu de 

arma de fogo 

 

Manifesto 

cadastro e fiscalização das armas de todas as classes 

 

Disposições comuns  

Armeiros como pessoas colectivas, responsabilidade civil e obrigatoriedade de seguro, armas 

apreendidas, leilões, publicidade, taxas, delegação e subdelegação de competências do 

DN/PSP 

 

Responsabilidade criminal e contraordenacional 

 

Da observação ao Regime Jurídico de Armas e Munições 

(actualmente em vigor) 

Capítulo I – Disposições gerais 

Secção 1:  

Objecto e Âmbito – 1º (aquisição / comércio / circulação / importação e exportação / detenção 

/ segurança / etc. Suas exclusões de aplicação. 

Definições Legais - 2º: 

- Tipos de armas – 1 

- Partes de armas de fogo – 2 

- Munições de armas e seus componentes – 3 

- Funcionamento das armas de fogo – 4 

- Outras definições (como armeiro, campo e carreira de tiro, disparo de advertência, 

engenho explosivo, norma técnica, etc) – 5 



 

Classificação – 3º: 

- Classe A – 2 

- Classe B – 3 

- Classe B1 – 4 

- Classe C – 5 

- Classe D – 6 

- Classe E – 7 

- Classe F – 8 

- Classe G – 9 (ex: Reproduções de Armas de Fogo para Praticas Recreativas) 

 

Secção 2: Aquisição / Detenção / Uso e Porte de Arma 

Classe A – Proibição total (com algumas excepções autorizadas pelo Director Nacional 

da PSP e Ministro da Defesa) – 4º 

Classe B – 5º 

Classe B1 – 6º 

Classe C – 7º 

Classe D – 8º 

Classe E – 9º 

Classe F – 10º 

Classe G – 11º (*)  

 

(*) Para Reproduções de Armas de Fogo para Praticas Recreativas (Classe G – 11º): 

Aquisição:  

3 – Maiores de 18 / Declaração Aquisitiva (passa a factura-recibo) / Prova inscrição em APD; 

4 – Maiores de 16 anos, com autorização parental. 

Detenção / Uso / Porte e transporte: 

6 – Apenas no domicílio, transporte e para o exercício de actividades. 

7 – Aos praticantes estrangeiros pode tal ser autorizado temporariamente para provas 

internacionais, não se aplicando a obrigatoriedade legal de pinturas e potência. 

13 – Ocultação em actividade. 

 

Capitulo II – Homologação / Licenças para Uso e Porte de Arma ou sua Detenção 

Secção 1: 

Homologação – 11-A 

Tipos de Licença – 12º B / B1 / C / D / E / F 

Atribição: 

13º - Classe B – Licença B / B1 / E 



14º - Classe B1 – Licença B1 / E 

15º - Classe C – Licença C / D / E 

         Classe D – Licença D / E 

16º - Classe E – Licença E 

17º - Classe F – Licença F 

(Nota: não existe licença para armas de classe G) 

20º Recusa de atribuição 

 

Detenção – 18º Detenção de arma no domicílio.  

Licença especial – 19º Para funções públicas / políticas 

Licença para menores, na classe D – 19º-A 

 

Secção 2: 

Cursos de formação e actualização / Exames Médicos / Exames de aptidão / Certificados de 

Aptidão. O certificado de aprovação não é aplicável quando os requerentes tenham 

experiência nas forças armadas ou forças e serviços de segurança. – 85º 

(Nota: não é aplicado para armas de classe G) 

 

Secção 3:  

Renovação / Caducidade das licenças 

(Nota: não é aplicado para armas de classe G) 

 

Capitulo III – Aquisição de Armas e Munições 

Secção 1: 

Autorização de Aquisição – 30º 

Declaração de Compra e Venda (conteúdo e procedimentos) – 31º 

Limites de Aquisição por licença – 32º 

(Nota: não é aplicado para armas de classe G) 

 

Secção 2: Aquisição de munições  

Livro de registo, posse e aquisição (classes B / B1) – 33º e 34º 

Aquisição de munições (classes C / D) – 35º  

Recarga e componentes de recarga – 36º 



(Nota: não é aplicado para armas de classe G) 

 

Secção 3: 

Aquisição por sucessão Mortis Causa de qualquer arma, com autorização do DN/PSP – 37º 

(Nota: Aplicável também às armas de classe G, complementando o artº 11º 3) 

 

Empréstimo para as classes C / D – 38º 

 

Capitulo IV – Normas de conduta 

 

Secção 1: 

Obrigações gerais – 39º Regras de segurança gerais 

Segurança das armas e responsabilização dos portadores – 40º 

 

(Nota: Aplicável também às armas de classe G, inclusive com a expressão de “qualquer 

arma”) 

 

Secção 2: 

Uso, porte e transporte de armas – 41º 

(Nota: Aplicável expressamente também às RAFPR. As restantes normas da secção não 

se aplicam às RAFPR) 

Guarda em Domicilio, aplicável o artº 44º, nº2, in fine. 

Secção 3: 

Proíbição de detenção, de Uso e Porte de Arma 

Efeito de bebidas alcoólicas ou outras substâncias – 45º 

Fiscalização – 46º 

(Nota: Aplicável também às armas de classe G, inclusive com a expressão de “qualquer 

arma”) 

 

 



Capitulo V – Armeiros 

Secção 1: Alvarás / Atribuição / Cassação 

Tipos de Alvará – 48º 

Tipo 1 – Fabrico / Montagem / Reparação de Armas de Fogo e respectivas 

Munições. 

Tipo 2 – Compra, venda e reparação classes B / B1 / C / D / E / F / G e munições 

Tipo 3 - Compra, venda e reparação classes E / F / G e munições 

Tipo 4 – Importação / Transferência / Detenção e Cedência temporária de 

todas as classes, com excepção de cariz militar e material de guerra, para 

efeitos cénicos e cinematográficos. 

Tipo 5 – Venda e leilão para colecção. 

Secção 2: Obrigações dos armeiros / Registos / Mapas 

Secção 3:  Obrigações dos armeiros / Fabrico / Montagem / Reparação de armas 

Capitulo VI – Carreiras e Campos de Tiro  

(nota: na definição legal de ambos, será apenas para armas de fogo) 

Secção 1: 

Locais permitidos – 56º: No caso de Airsoft não existe restrição quanto aos locais permitidos 

(apenas para armas de fogo). É apenas exigido aqui que seja efectuada comunicação prévia, 

com uma antecedência mínima de 10 dias, para qualquer actividade ou prova ao DAE /PSP e à 

autoridade territorialmente competente. 

Secção 2: 

Alvarás para Carreiras e campos de Tiro – (nota: na definição legal de ambos, será apenas para 

armas de fogo). 

 

Capitulo VII – Importação / Exportação / Transferência / Cartão Europeu de arma de fogo 

Secção 1: Importação / Exportação 

60º ss - Procedimentos para autorização prévia do Director Nacional da PSP, sobre a 

importação e exportação de armas de aquisição condicionada  / Munições / Fulminantes / 

Cartuchos ou invólucros com fulminantes / Punhos para armas de fogo longas / Coronhas 

retráteis ou rebatíveis / Partes essenciais de armas de fogo (com excepção da culatra, caixa da 

culatra e carcaça), bem como peritagem, procedimentos aduaneiros, e despachos de armas 

para diplomatas e acompanhantes de missões oficiais. 



Secção 2: Transferências entre Portugal e os Estados membros. 

Secção 3: Cartão europeu de arma de fogo concedida pelo Director Nacional da PSP. 

Capitulo VIII – Manifesto 

Secção 1: Marcação e registo 

72º - Compete à PSP a organização do cadastro e fiscalização das armas de todas as classes. 

73º / 74º - o manifesto é apenas aplicado à obrigatoriedade das armas da classe B / B1 / C / D, 

restantes armas de fogo e réplicas, devendo estas estar numeradas e marcadas. 

75º - Deverá ser dado conhecimento obrigatório na PSP quando qualquer arma é extraviada, 

furtada ou roubada, transmitida ou inutilizada. 

 

Capítulo IX – Disposições comuns 

Sobre: 

Pessoas colectivas com objecto social de armeiro 

Responsabilidade civil / obrigatoriedade de seguro (armas de fogo) 

Armas apreendidas ou declaradas perdidas a favor do Estado 

Leilões de armas e publicitação 

Publicidade de armas – com a alteração ao artº 81º, não será permitido anunciar  ou publicitar 

qualquer arma, ou intenção de as transmitir excepto nos meios da especialidade. 

Entrega obrigatória de arma achada 

Taxas 

Competência do Director nacional da PSP na emissão de normas técnicas destinadas a 

estabelecer procedimentos operativos no âmbito do RJAM / Possibilidade de delegação e 

subdelegação de competências. 

 

Capitulo X – Responsabilidade Criminal e contra-ordenacional 

Secção 1: responsabilidade Criminal e crimes de perigo comum 

Secção 2: Penas acessórias e medidas de segurança 

Secção 3: Responsabilidade contra-ordenacional  

(aplicável ao Airsoft) 



97º - Detenção ilegal de arma  

Detenção, transporte, importação, guarda, compra ou aquisição de Reproduções de Armas de 

Fogo para práticas Recreativas ilegais fora das condições legais, tem punição com coima de 

400€ a 4000€. 

99º - Violação especifica de normas de conduta e outras obrigações 

 - Violação da detenção, uso e porte sem ser no domicílio, transporte e actividades de RAFPR, 

tem direito a coima de 600€ a 6000€  

- Quem proceder a alteração das características das Reproduções de Armas de Fogo para 

Praticas Recreativas, pinturas, potencia e apta a disparar algo mais que esferas não metálicas, 

é punido com coima de 500€ a 1000€. 

 

107º - Apreensão de armas 

 

 

Sobre as alterações do projecto da proposta de alteração: 

Existem algumas alterações bastante relevantes mas, ao contrário do que inicialmente nos 

parecia, não deterão grande relevância relativamente à regular actividade de Airsoft ou ao seu 

praticante.  

Sobre as definições legais, que estão a gerar alguma contestação, apesar destas alterações 

propostas especificarem e detalharem vários conceitos, e noutros casos, deixar de as ligar 

especificamente a uma classe, não há, no entanto, qualquer alteração à definição de 

Reproduções de Armas de Fogo para Praticas Recreativas, nem as restantes alterações as 

afectam ou à actividade em si. 

Com a proposta actual, as RAFPR não deixam de ser o que são hoje, nem a actividade fica 

restringida ou proibida, como já se leu ou ouviu.  

A única alteração directa existente na norma de aquisição de RAFPR será a menção de 

“factura-recibo”, continuando a deixar-nos bastantes dúvidas sobre a formulação deste artigo 

já existente, bem como a sua aplicabilidade futura com esta alteração, o que a nosso ver 

deveria deter uma configuração bem mais simples e assertiva. 

 Do nosso ponto de vista, no que diz respeito à transmissão de RAFPR usadas, entre 

particulares, deverá ser apensa à “factura-recibo” a declaração de transmissão contendo esta a 

indicação de conformidade relativamente ao adquirente, certificando de que este cumpre 

todos os requisitos legais, não se colocando assim em causa a venda ou a transferência entre 

particulares, e fazendo desta forma a prova de legitimidade e legalidade na sua propriedade. 

 



É importante referir que apesar de algo estar tipificado nas definições da presente Lei, não é 

necessário que o mesmo esteja indicado como sendo artigo proibido, restrito, ou até que a 

legislação a ele se aplique, como é o caso da inscrição da definição de “Marcador de Paintball” 

presente na definição de “tipos armas” mas excluído do âmbito de aplicação da presente lei, 

pelo artigo 1º, o que gera alguma incoerência.  

Incoerência esta que verificamos noutras situações. Podemos verificar, também com este 

exemplo, que existem muitas dúvidas sobre a assertividade de diversos casos na presente 

legislação. Ignorando, ou ultrapassando o que para nós não faz sentido ou não se aplica, o que 

nos interessa são então, as definições legais e a aplicação dos conceitos em todo o espírito da 

presente legislação. 

Caso não existisse uma definição expressa nesta legislação de Reprodução de Arma de Fogo 

para Práticas Recreativas, e que se mantém na proposta apresentada, poderíamos sentir 

tentados em enquadrá-las noutras definições. No entanto ela existe e é específica. Poderia 

abranger na definição de RAFPR muitos dos artigos que de si fazem parte e outros que a 

complementam, como coronha, tapa-chamas, fuste, guarda-mato, bipé, etc.  

Mas não refere. 

E não referindo, sendo esta uma reprodução de arma de fogo, todas as peças que dela fazem 

parte, são seus componentes e acessórios. São peças que fazem parte da “Reprodução de 

Arma de Fogo”, que com as características elencadas na norma, se complementa “para 

Praticas Recreativas”. 

No caso da definição de “arma de fogo”, esta prevê que são também aquelas que serão 

“susceptiveis” de ser modificadas com base na sua construção ou material de fabricação.  

Existem muitas reservas quanto à possibilidade de modificações numa RAFPR de forma a 

transformá-la numa arma de fogo, quer quanto ao seu material de fabrico quer quanto à 

adaptação interna, devendo esta ser confirmada por entidade credenciada, caso a caso.  

Até comprovado exame, uma RAFPR não é uma arma de fogo nem poderá ser alterada nesse 

sentido.  

Algumas poderão ter uma maior resistência, mas definitivamente não têm a resistência de 

uma arma de fogo nem são construídas com esse propósito.  

Ora uma RAFPR, de acordo com a definição legal, é um mecanismo portátil com a configuração 

de uma arma de fogo das classes A, B, B1, C e D.  

Assim reproduz, apenas na sua configuração exterior, as armas de fogo daquelas classes. 

Os componentes internos ou externos das RAFPR são fabricados para estas e não para armas 

de fogo. Como exemplo, temos o caso das coronhas ou carregadores.  

Com uma RAFPR em plena actividade ou prova, existe o risco de partir o corpo ou a coronha da 

reprodução, para além do resultado físico menos positivo no praticante, bastando por vezes 

uma pequena queda da arma (sim, as RAFPR continuam aqui a ser consideradas armas) para 



que esta se parta, quando mais haver a possibilidade desta suportar a explosão de uma 

munição real. 

Várias definições e normas neste diploma poderiam enquadrar as RAFPR mas não são 

aplicáveis porque uma RAFPR não é nem cabe na definição legal de “arma de fogo”. 

Algumas definições de equipamentos e peças poderão ser integradas na actividade por se 

pretender aumentar a amplitude dos conceitos, alterando a definição legal dos mesmos, 

substituindo-se por exemplo a expressão “arma de fogo” para simplesmente “arma”, 

presumindo assim que existe a vontade de que se aplique a RAFPR, como é o caso de 

“carregador”, “coronha”, “silenciador”.  

No caso da definição de “partes, componentes ou elementos de substituição”, refere-se a 

acessórios especificamente concebidos para uma “arma de fogo” e não de “arma”, não sendo 

o caso das RAFPR, tendo como exemplo os carregadores e silenciadores, sendo que os que são 

fabricados para RAFPR não o são para utilização em armas de fogo. As coronhas das RAFPR não 

são coronhas de “armas de fogo” e noutros artigos podemos confirmar com a menção destes 

em situações específicas que se dirigem a “armas de fogo”, e não a RAFPR. 

No caso de “componente essencial”, não se refere a acessórios ou partes exteriores, mas sim a 

internos, e incluem-se nas classes das armas de fogo a que se destinam ou de que fazem parte. 

Apesar da alteração em cima da mesa deixar de efectuar a ligação entre alguns itens ou 

acessórios exclusivamente a armas de fogo, não significa com isso que seja considerado ilegal 

ou que seja alvo de restrição para o adquirente. Isto vê-se na classificação destes itens, como é 

o caso de miras telescópicas e com intensificação de imagem, e carregadores, incluídos na 

classe A, em regra de aquisição proibida, mas permitida no caso de prática recreativa ou 

desportiva federada. Indica a proposta de alteração ao artº 3º, nº 12, que as partes ou 

componentes essenciais das “armas de fogo” se incluem nas classes das armas de fogo se que 

estas fazem parte. Assim, considera-se que os acessórios das RAFPR estarão, no máximo, 

incluídos na sua própria classe, ou seja, classe G. 

Muito também se tem falado sobre a definição legal de “recinto desportivo” incluída nesta 

legislação. A definição restrita destes recintos é aplicada nesta legislação no artº 89º, quanto 

aos locais onde é proibida a detenção de armas e outros dispositivos, produtos ou substâncias. 

No caso da prática da actividade de Airsoft, ou melhor, no caso das actividades ou provas com 

a utilização de RAFPR, não existe restrição quanto aos locais permitidos, existindo apenas para 

armas de fogo. É apenas exigido no artº 56º, e que não tem qualquer alteração prevista, que 

seja efectuada comunicação prévia, com uma antecedência mínima de 10 dias, para qualquer 

actividade ou prova ao DAE /PSP e à autoridade territorialmente competente. No entanto, e 

no caso de procedimentos, há aqui que ter em conta as normas técnicas anteriormente 

emanadas pela DN/PSP, e acordo de aplicação inter-APD. 

Também no que diz respeito ao uso, porte e transporte de RAFPR as regras se mantêm 

inalteradas nesta proposta. 

 



Chegados a este ponto importa fazer o exercício próprio de um Estado de Direito, que é o 

exercício da cidadania, se quisermos o outro lado abrangente a todos nós, 

independentemente da Associação a que pertençamos ou que desporto pratiquemos, que 

com RAFPR ou de Tiro Desportivo ou sejamos colecionadores.  

Uma legislação contem conceitos, prevê e estatui num quadro elaborado pelo legislador. Deve 

este acautelar inequivocamente conceitos e sanções como consequência desfavorável, pela 

violação do agente que não cumpriu o dever - ser, porque a lei é dotada deste dever-ser e de 

coercibilidade.  

O risco, reside no intérprete dessa mesma lei, quando os conceitos, ou mais grave ainda a 

aplicação das sanções ficam ao livre arbítrio deste. Por isso mesmo, existem princípios 

constitucionais que se reflectem, como corolário de liberdade, no âmbito do Direito Processual 

Penal, por forma a garantir um cumprimento de Direitos, Liberdades e Garantias do Cidadão, 

que somos todos nós.  

Neste núcleo basilar do Estado de Direito, reside o modus vivendis da sociedade portuguesa. 

Dotada de meios, desde os grupos parlamentares, a AR, a Presidência da Republica e  

fiscalização da constitucionalidade pelo tribunal constitucional.  

Todos sabemos que pode um Estado, em derradeira análise aplicar normas inconstitucionais. 

Pode. Até que essa inconstitucionalidade seja corrigida no todo ou em parte, expurgando-se 

do diplomas as normas inconstitucionais.  

Todos nós, enquanto cidadãos pretendemos, justiça, segurança e bem estar. Ora esta nossa 

legítima pretensão não se coaduna com hipotéticas normas penais em branco, ao livre arbítrio 

do intérprete. Por assim, nos ser assim legitimo considerar, estaremos atentos e seremos 

interventivos, juntos com outras Associações com as quais estamos em contacto permanente 

para que em sede própria junto dos grupos parlamentares sermos ouvidos e podermos 

manifestar todas as nossas preocupações e apresentar propostas.  

 

Sérgio Henrique Conceição 

Jurista, Presidente da Direcção da Associação Lusitana de Airsoft 

João Rodrigues da Silva 

Jurista, Presidente do Conselho Jurisdicional da Associação Lusitana de Airsoft 

 

 

 

 

 


