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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

Começando por afirmar que se “vem verificando nos últimos anos em Portugal um crescendo 

importante na utilização de artigos de pirotecnia que (…) tem motivado legítima preocupação e sido 

causadora de perigo sério”, o Governo considera “ser fundamental oferecer um enquadramento 

indubitável e adequado relativamente a algumas de tais condutas”, razão pela qual propõe à 

Assembleia da República a alteração de alguns aspetos da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro (que 

aprova o regime jurídico das armas e suas munições), do mesmo passo que se estabelece “um 

regime jurídico de enquadramento da aquisição e utilização de reproduções de armas de fogo para 

práticas recreativas em equipamentos de diversão instalados em feiras de diversão, feiras e 

mercados ou em recintos itinerantes e improvisados”. 

De forma sintética, elencam-se as alterações propostas com a iniciativa em causa: 

 Aditamento das alíneas af) e ag) ao n.º 5 do artigo 2.º da Lei n.º 5/2006, passando a 

definir, respetivamente, artigos de pirotecnia e fogo-de-artifício de categoria 11; 

 Alteração das alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 86.º, no primeiro caso reintroduzindo a 

referência a “engenho explosivo civil” e, no segundo, punindo com pena de prisão até 

4 anos ou pena de multa até 480 dias a detenção, transporte, importação, 

transferência, guarda, compra, aquisição, fabrico, transformação, importação, 

transferência, exportação ou uso de artigos de pirotecnia; 

 Alteração do artigo 89.º, punindo com pena de prisão até 5 anos ou pena de multa até 

600 dias quem detiver ou usar artigos de pirotecnia em recintos religiosos ou 

temporariamente afetos ao culto religioso, em recintos desportivos ou na deslocação 

para o mesmo ou do mesmo, em locais onde decorram reunião, manifestação, 

comício ou desfile, bem como em estabelecimentos de ensino, locais ou feiras de 

diversão; 

 Alteração dos artigos 91.º e 92.º, aumentando os limites mínimos e máximos as 

penas de interdição de frequência de locais ou do exercício de atividade; 

 Finalmente, propõe-se a aprovação (em artigo preambular autónomo à Lei n.º 5/2006) 

de regras relativas à aquisição e utilização de reproduções de armas de fogo para 

práticas recreativas em determinados locais, regras às quais se aplicará o regime 

jurídico das armas e suas munições. 

 

                                                           
1
 Definições constantes do Decreto-Lei n.º 34/2010, de 15 de abril, que Procede à definição das regras que permitem a 

livre circulação de artigos de pirotecnia e estabelece os requisitos essenciais de segurança que esses artigos devem 
satisfazer tendo em vista a sua colocação no mercado, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2007/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maio 

http://www.dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2007&id=307L0023
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Por último, deve referir-se que a Proposta de Lei em causa promove, no seu artigo 4.º (preambular) 

a revogação da alínea b) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 24.º da  Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que 

estabelece o 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, diploma 

cuja alteração é proposta pelo Governo através da Proposta de Lei n.º 137/XII (em apreciação, 

neste momento, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura). 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A iniciativa legislativa sub judice é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de 

iniciativa, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 

197.º da Constituição da República e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República 

(RAR). 

A presente iniciativa toma a forma de proposta de lei, em conformidade com o previsto no n.º 

1 do artigo 119.º do RAR, tendo sido subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro-Adjunto e dos 

Assuntos Parlamentares e aprovada em Conselho de Ministros de 21 de março de 2013, em 

observância do disposto no n.º 2 do artigo 123.º do mesmo diploma. 

 Respeitando os limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, a iniciativa não 

infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das 

modificações a introduzir na ordem legislativa.  

Cumprindo os requisitos formais consagrados nos n.ºs 1 e 2 do artigo 124.º do RAR, a 

proposta de lei mostra-se redigida sob a forma de artigos (alguns dos quais divididos em números e 

alíneas), tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma 

exposição de motivos. 

O artigo 124.º do RAR dispõe ainda, no seu n.º 3, que “as propostas devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado”. Por sua vez, 

o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades, 

públicas e privadas, realizado pelo Governo, prevê no seu artigo 6.º, n.º 1, que “Os atos e diplomas 

aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final 

do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas” ” e no n.º 2 do mesmo artigo que “No caso de 

propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres ou contributos 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
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resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional ou legalmente 

obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do procedimento legislativo do Governo”. 

Em conformidade com o estabelecido n.º 1 do supra citado artigo 6.º, o Governo informa, na 

exposição de motivos, que “foram ouvidos o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público, a 

Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advogados. Foi também promovida a audição do 

Conselho Nacional do Desporto”. 

 

Nos termos do n.º 2 do referido artigo 6.º, foram facultados à Assembleia da República os 

pareceres das seguintes entidades: 

 Conselho Superior da Magistratura; 

 Conselho Superior do Ministério Público; 

 Procuradoria-Geral da República; 

 Ordem dos Advogados. 

A iniciativa legislativa em apreço, tendo dado entrada em 26/03/2013, foi admitida e 

anunciada em sessão plenária em 28/03/2013. Por despacho de S. Exa. a Presidente da 

Assembleia da República, exarado nesta mesma data, a proposta de lei baixou, na generalidade, à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª). 

A discussão na generalidade desta proposta de lei encontra-se agendada para o dia 11 de 

abril de 20132. 

É ainda de salientar que a proposta de lei foi apresentada pelo Governo com pedido de 

prioridade e urgência. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de 

Agosto, comummente designada por “lei formulário”, possui um conjunto de normas sobre a 

publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, as quais são relevantes em caso de 

aprovação das iniciativas legislativas e que, como tal, importa fazer referência.  

Assim, cumpre assinalar que, em observância do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da “lei 

formulário”, a proposta de lei em apreço tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, 

indicando que visa proceder à quinta alteração à Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, que aprova o 

novo regime jurídico das armas e suas munições. Deste modo, o título observa igualmente o 

                                                           
2
 Cfr. Súmula n.º 51 da Conferência de Líderes de 27 de março de 2013. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d7a597457456c4a587a45756347526d&fich=ppl136-XII_1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d7a597457456c4a587a51756347526d&fich=ppl136-XII_4.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d7a597457456c4a587a49756347526d&fich=ppl136-XII_2.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d7a597457456c4a587a4d756347526d&fich=ppl136-XII_3.pdf&Inline=true
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/08/16300/0566505670.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/08/16300/0566505670.pdf
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-206&doc=20060887%20&v02=&v01=2&v03=2006-01-01&v04=2006-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Lei&v16=5%2F2006&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-04-05&max
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-206&doc=20060887%20&v02=&v01=2&v03=2006-01-01&v04=2006-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Lei&v16=5%2F2006&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-04-05&max


 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 136/XII (2.ª) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

disposto n.º 1 do artigo 6.º da referida lei, que prevê que “os diplomas que alterem outros devem 

indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, 

identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras 

normas”. Com efeito, a Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, foi já objeto de quatro alterações, 

produzidas pelos seguintes diplomas:  

 Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro; 

 Lei n.º 17/2009, de 6 de maio, que republicou a Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro; 

 Lei n.º 26/2010, de 30 de agosto; 

 Lei n.º 12/2011, de 27 de abril, que republicou a Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro. 

No que concerne à vigência, o artigo 5.º da proposta de lei determina que a lei “entra em 

vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação”, observando assim o disposto no n.º 1 do 

artigo 2.º da lei formulário, nos termos do qual “os atos legislativos e os outros atos de conteúdo 

genérico entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência 

verificar-se no próprio dia da publicação”. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

O regime jurídico das armas e suas munições foi definido pela Lei n.º 5/2006, de 23 de 

fevereiro, tendo sofrido as alterações introduzidas pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro (retificada 

pela Declaração de Retificação n.º 102/2007, de 31 de outubro), Lei n.º 17/2009, de 6 de maio, Lei 

n.º 26/2010, de 30 de agosto e Lei n.º 12/2011, de 27 de abril, que o republica. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, a presente lei 

estabelece o regime jurídico relativo ao fabrico, montagem, reparação, importação, exportação, 

transferência, armazenamento, circulação, comércio, aquisição, cedência, detenção, manifesto, 

guarda, segurança, uso e porte de armas, seus componentes e munições, bem como o 

enquadramento legal das operações especiais de prevenção criminal. 

De acordo com a exposição de motivos, a presente iniciativa nasce da necessidade de 

proceder a acertos na Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, nomeadamente no sentido da adoção da 

concetualização presente no Decreto-Lei n.º 406/74, de 29 de agosto. Este diploma, que foi alterado 

pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, veio garantir e regulamentar o direito de reunião.  

Segundo o artigo 1.º a todos os cidadãos é garantido o livre exercício do direito de se 

reunirem pacificamente em lugares públicos, abertos ao público e particulares, independentemente 

de autorizações, para fins não contrários à lei, à moral, aos direitos das pessoas singulares ou 

http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072980&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=lei&v16=59%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-04-05&max
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-209&doc=20091073&v02=&v01=2&v03=2009-01-01&v04=2009-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=lei&v16=17%2F2009&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-04-05&max
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-210&doc=20102030&v02=&v01=2&v03=2010-01-01&v04=2010-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=lei&v16=26%2F2010&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-04-05&max
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-211&doc=20110791&v02=&v01=2&v03=2011-01-01&v04=2011-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=lei&v16=12%2F2011&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-04-05&max
http://www.dre.pt/pdf1s/2006/02/039A00/14621489.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2006/02/039A00/14621489.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2007/09/17000/0618106258.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/10/21000/0795607956.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/05/08700/0255902604.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/08/16800/0378203787.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/08/16800/0378203787.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/04/08100/0239902439.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1974/08/20101/00020003.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
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coletivas e à ordem e à tranquilidade públicas. Acrescenta o n.º 1 do artigo 2.º que as pessoas ou 

entidades que pretendam realizar reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares públicos 

ou abertos ao público avisam por escrito e com a antecedência mínima de dois dias úteis o 

presidente da câmara municipal territorialmente competente.  

A definição de artigo de pirotecnia adotada pela presente proposta de lei reproduz a que 

consta do Decreto-Lei n.º 34/2010, de 15 de abril, diploma que transpôs para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2007/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de maio, e que veio 

definir as regras que estabelecem a livre circulação de artigos de pirotecnia bem como os requisitos 

essenciais de segurança que os artigos de pirotecnia devem satisfazer tendo em vista a sua 

colocação no mercado, de forma a garantir um elevado nível de proteção da saúde humana e 

defesa dos consumidores. 

Nos termos das alíneas a) e b) do artigo 3.º deste decreto-lei, entende-se por artigo de 

pirotecnia, qualquer artigo que contenha substâncias explosivas ou uma mistura explosiva de 

substâncias concebido para produzir um efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso ou fumígeno ou 

uma combinação destes efeitos, devido a reações químicas exotérmicas auto-sustentadas e por 

fogo-de-artifício, um artigo de pirotecnia destinado a ser utilizado para fins de entretenimento. 

Os artigos de pirotecnia são classificados pelo fabricante de acordo com o tipo de utilização, 

a finalidade e o nível de risco, incluindo o sonoro (n.º 1 do artigo 6:º), determinando os n.ºs 1 e 2 do 

artigo 5.º que a colocação no mercado de artigos de pirotecnia que satisfaçam os requisitos do 

presente decreto-lei não pode ser proibida ou restringida, mas que tal não prejudica as disposições 

legais, justificadas por razões de ordem pública, de segurança pública ou de proteção ambiental, 

destinadas a proibir ou restringir a posse, a utilização ou a venda ao grande público de fogos-de-

artifício das categorias 2 e 3 (risco muito baixo ou baixo), de artigos de pirotecnia para teatro e de 

outros artigos de pirotecnia. 

Sobre os artigos de pirotecnia importa também mencionar o Decreto-Lei n.º 376/84, de 30 de 

novembro (retificado pela Declaração de Retificação de 31 de janeiro de 1985, também retificada 

pela Declaração de Retificação de 30 de março de 1985), e alterado pelo Decreto-Lei n.º 474/88, de 

22 de dezembro. Este decreto-lei, que aprovou o Regulamento sobre o Licenciamento dos 

Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos, o Regulamento sobre o 

Fabrico, Armazenagem, Comércio e Emprego de Produtos Explosivos e o Regulamento sobre 

Fiscalização de Produtos Explosivos, determina na alínea e) do seu artigo 15.º que não são 

permitidos os fabricos de artifícios pirotécnicos que possam detonar por choque ou por meio de 

detonador, sendo ainda proibida a sua venda (n.º 5 do artigo 22.º). 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/04/07300/0130401314.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=307L0023&model=guichett
http://www.dre.pt/pdf1s/1984/11/27800/36303662.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1984/11/27800/36303662.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1985/01/02602/00060006.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1985/03/07503/00240024.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1988/12/29400/50625064.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1988/12/29400/50625064.pdf
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Por último, e dado que a presente proposta procura vincar uma solução criminal no quadro 

da entrada de quaisquer artigos de pirotecnia em recintos desportivos, é de destacar a Lei n.º 

39/2009, de 30 de julho, diploma que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, 

e que veio estabelecer o 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 e de acordo com os princípios éticos inerentes à sua prática. 
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Portugal. Leis, decretos, etc. - Regime jurídico das armas e suas munições: lei das armas 

e seus regulamentos. Anot. Domingos Folgado Correia. Lisboa: Dislivro, 2009. 333 p.                            

Cota: 08.21 – 403/2009 

Resumo: Trata-se duma apresentação do regime jurídico das armas e suas munições 

complementado com inúmeras situações práticas, bem como abundantes notas explicativas, que 

pretendem constituir um contributo para melhor interpretar e compreender a ideia do legislador e a 

filosofia que lhe está subjacente. O autor, na qualidade de Chefe da Polícia de Segurança Pública, 

lida de perto na sua atividade profissional com as problemáticas abordadas, tanto na vertente 

operacional como na administrativa, o que enriquece a presente obra.     

 

http://www.dre.pt/pdf1s/2009/07/14600/0487604886.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/07/14600/0487604886.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0513005186.pdf
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Portugal. Leis, decretos, etc. - Uso e porte de arma: legislação e jurisprudência sobre 

armas e munições. Compil. João Miguel Galhardo Coelho. 2.ª ed. atualizada e aumentada. 

Coimbra: Almedina, 2007. 407 p. ISBN 978-972-40-2920-7.  Cota: 08.21 - 800/2007 

Resumo: O autor considera que a Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, veio operar uma ampla 

e profunda reforma do regime jurídico das armas e das suas munições, pelas alterações que 

introduziu nas regras de aquisição, guarda, detenção, uso e porte de armas pelos cidadãos. 

Algumas das inovações introduzidas por esta lei prendem-se com o exercício da atividade de 

armeiro, a criação e funcionamento de carreiras e campos de tiro, a prática de tiro desportivo e o 

colecionismo de armas e munições. Para além do novo acervo legislativo sobre armas e munições, 

esta edição atualizada e aumentada da obra acima referida, apresenta ainda a regulamentação 

internacional e comunitária mais relevante sobre este assunto, assim como legislação específica 

sobre as armas de uso reservado e sobre a utilização de armas de fogo em ações policiais. 

 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

A Diretiva 91/477/CEE3 do Conselho, de 18 de Junho de 1991, relativa ao controlo da 

aquisição e da detenção de armas, adotada como medida de acompanhamento do mercado interno 

tendo em vista a supressão dos controlos da detenção de armas de fogo nas fronteiras, estabelece 

requisitos mínimos a aplicar pelos Estados-membros em relação à aquisição e detenção de armas 

de fogo, bem como à sua circulação no espaço comunitário.4 

Esta Diretiva, transposta para o ordenamento interno português através do Decreto-Lei n.º 

399/93, de 3 de dezembro, foi alterada pela Diretiva 2008/51/CE5, transposta por sua vez pela Lei 

17/2009 de 6 de maio. A Lei 5/2006, de 23 de Fevereiro, em complemento ao previsto no Decreto-

Lei n.º 399/93, estabelece disposições que regulamentam também as matérias em causa. 6 

Em termos gerais refira-se que a Diretiva 91/477/CEE prevê as categorias de armas de fogo 

cuja aquisição e detenção por particulares são proibidas ou sujeitas a uma autorização ou a uma 

declaração, dispondo que estes requisitos não afetam as disposições nacionais relativas ao porte de 

armas ou à regulamentação da caça e do tiro desportivo, em particular, as que dizem respeito à 

participação de menores nesta atividade, o poder dos Estados-membros de tomarem medidas 

relativamente ao tráfico ilegal de armas, bem como de adotarem nas suas legislações disposições 

                                                           
3
 Versão consolidada em 2008-07-28, na sequência das alterações introduzidas pela Diretiva 2008/51/CE, disponível em 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0477:20080728:PT:PDF. 
4
 Para informação detalhada sobre esta Diretiva consultar o endereço http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-

goods/regulated-sectors/weapons/index_en.htm. 
5
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:179:0005:0011:PT:PDF. 

6
 Veja-se Proposta de Lei n.º 28/X p. 3 e o Relatório sobre a aplicação da Diretiva 91/477/CEE (COM/2000/ 837 de 

15.12.2000) disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0837:FIN:PT:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0477:PT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:179:0005:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0477:20080728:PT:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/weapons/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/weapons/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:179:0005:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0837:FIN:PT:PDF
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mais restritivas do que as nela previstas. A Diretiva prevê igualmente um conjunto de exigências 

para a circulação de armas na União Europeia e estabelece a competência dos Estados-membros 

no que se refere ao regime de sanções aplicáveis às violações das disposições nacionais de 

aplicação. 

Saliente-se que a Diretiva 91/477/CEE é aplicável às armas referidas no seu anexo I, 

estabelecendo, em particular, normas explícitas relativas a armas de fogo. Nos termos da parte I do 

deste anexo, que estabelece uma categorização das armas de fogo, em função, essencialmente, da 

sua perigosidade, esclarece-se que se entende por “armas” qualquer arma de fogo, tal como 

definida no artigo 1.º (âmbito de aplicação) e as “armas não de fogo” tal como são definidas pelas 

legislações nacionais.   

Em matéria de categorização das armas de fogo refira-se que a Comissão apresentou em 26 

de julho de 2012, nos termos do artigo 17.º da Diretiva, o Relatório sobre as eventuais vantagens e 

desvantagens de uma limitação a duas categorias de armas de fogo (proibidas ou autorizadas), com 

vista a melhorar o funcionamento do mercado interno relativo aos produtos em causa, através de 

uma eventual simplificação (COM/2012/415). 

Sobre a questão da reprodução de armas de fogo cumpre fazer referência ao Relatório da 

Comissão (COM/2010/404), de 27 de julho de 2010, dando seguimento ao artigo 17.º da Diretiva 

91/477/CEE, que contém as conclusões de um estudo sobre a questão da colocação no mercado de 

réplicas de armas de fogo e os eventuais problemas de segurança envolvidos, a fim de determinar 

se a inclusão de tais produtos no âmbito da presente diretiva é possível e desejável. Neste estudo 

estão incluídos os resultados de uma análise comparativa relativa às aceções da expressão 

réplicas/reproduções e ao seu ao enquadramento no plano regulamentar ou legislativo nos Estados-

membros.  

Acrescente-se que a Diretiva 93/15/CEE7 do Conselho relativa à harmonização das 

disposições respeitantes à colocação no mercado e ao controlo dos explosivos para utilização civil, 

não é aplicável, nos termos do n.º 3 do artigo 1º, aos artigos de pirotecnia. 

Em matéria de combate à violência nos espetáculos desportivos, cumpre mencionar que em 

conformidade com a Resolução do Conselho, de 3 de Junho de 2010, “relativa a um manual 

atualizado com recomendações para a cooperação policial internacional e medidas de prevenção e 

controlo da violência e dos distúrbios associados aos jogos de futebol com dimensão internacional 

em que pelo menos um Estado-membro se encontre envolvido” (Capítulo 9), se inclui na lista de 

                                                           
7
 Versão consolidada em 2013-01-01, na sequência de alterações posteriores, disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0015:20130101:PT:PDF. Proposta de alterações 
apresentada em 21.11.2011 (COM/2011/771) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0415:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0404:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:121:0020:0036:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:165:0001:0021:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0015:20130101:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0015:20130101:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0771:FIN:PT:PDF
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documentos pertinentes sobre segurança nos jogos de futebol, a Recomendação Rec 3 (2008) 

sobre a utilização de artigos de pirotecnia em eventos desportivos, adotada pelo Comité Permanente 

da Convenção Europeia de 1985 sobre a violência e os excessos dos espectadores por ocasião de 

manifestações desportivas e, nomeadamente, de jogos de futebol, do Conselho da Europa. 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: 

Espanha e França. 

 

ESPANHA 

Em Espanha, o Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, veio aprovar o Reglamento de 

Explosivos. À data da sua aprovação, este diploma regulava a matéria respeitante quer aos 

explosivos de uso civil, quer aos artigos de pirotecnia. Mais tarde, com a aprovação da Diretiva 

2007/23/CE, de 23 de maio, do Parlamento e do Conselho, e a sua consequente transposição esta 

matéria foi separada, tendo sido consagrada em dois diplomas diferentes. Na base desta opção 

estiveram os distintos requisitos técnicos de segurança e os diferentes graus de complexidade e 

exigência. 

O Conselho de Ministros aprovou então, o Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartucheira, diploma que foi modificado pelo 

Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, e do qual pode ser consultado o texto consolidado. 

Na elaboração deste diploma foram tidas em consideração a celebração das festas 

tradicionais e populares, religiosas e culturais do País, tendo sido determinadas restrições ao uso, 

comércio e fabrico de artigos de pirotecnia e atribuída competência às entidades locais para 

autorizar o fogo de artifício. 

De notar que o n.º 3 do artigo 4.º define artigo de pirotecnia como todo o artigo que contenha 

matéria destinada a produzir um efeito calorífico, sonoro, gasoso ou fumígeno ou uma combinação 

destes efeitos, devido a reações químicas exotérmicas autossustentadas, redação que é idêntica à 

da presente proposta de lei. 

 

FRANÇA 

Em França, o regime jurídico dos materiais de guerra, armas e munições consta do Code de 

la défense, mais precisamente do Título IV, Capítulo IV, Secção 2, artigos L2344-2 a L2344-5, do 

http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/texts/Rec_2008_03_FR_pyrotechnics.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:154:0025:003:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:154:0025:003:es:PDF
http://dl.dropbox.com/u/4997664/PiroFan/BOE-A-2010-7333.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12198
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd563-2010.t1.html#a1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/50-code-de-la-defense/3119138/article-l2344-2
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/50-code-de-la-defense/3119141/article-l2344-5
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Decreto n.º 93-17, de 6 janeiro de 1993 e do Decreto n.º 95-589, de 6 maio de 1995, com 

modificações. O regime jurídico contempla a definição, classificação, autorização, declaração, 

registo, controlo, fabrico, importação, exportação, comércio, armazenamento, aquisição, uso e porte 

de armas e munições, assim como o respetivo regime penal sancionatório. 

A Lei n.º 2012-304, de 6 março de 2012, ao modicar o Código, estabelece e especifica um 

controlo de armas moderno, simplificado e preventivo. Reduz, de forma significativa, o número de 

categorias de armas. A nova classificação baseia-se na real perigosidade das armas, o que permite 

classificar nas categorias superiores de armas, as que não são armas de fogo, designadamente, 

armas brancas ou outras suscetíveis de serem inventadas no futuro. 

A fim de melhorar a prevenção de determinadas infrações cometidas, envolvendo a posse 

ilegal de armas, prevê a existência de penas complementares. Prevê, igualmente, a inscrição no 

Ficheiro nacional dos interditos de aquisição e detenção de armas (FINIADA), das pessoas 

judicialmente condenadas por penas de interdição, posse e uso de armas ou sua confiscação. 

Quanto aos produtos explosivos, nos quais são incluídos os artigos pirotécnicos, o artigo 

R2352-22 do Code de la defense relativo aos produtos explosivos destinados ao uso civil, bem como 

o artigo R2352-47 respeitante à identificação e acompanhamento, da origem à utilização final, dos 

produtos explosivos, remetem a sua regulação para o Decreto n.º 2010-455, de 4 maio 2010.  

O Decreto ao determinar as regras sobre a colocação no mercado e controlo dos produtos 

explosivos, no sentido da sua harmonização com a legislação da União Europeia, define o conceito, 

a classificação, a conformidade com as normas de segurança, entidades habilitadas, marcação, 

etiquetagem e controlo dos produtos explosivo e pirotécnicos e sanções penais. 

A execução das regras constantes do presente Decreto decorre das medidas consagradas 

no Arrêté, de 4 maio de 2010 que fixa as regras técnicas de segurança e vigilância relativas à 

organização e à exploração das instalações de produtos explosivos e no Arrêté, de 4 maio de 2010 

que habilita e autoriza o Instituto nacional do ambiente industrial e riscos (INERIS) a executar os 

processos de avaliação da conformidade dos produtos explosivos. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 Iniciativas legislativas 

Considerando que o artigo 4.º (norma revogatória) da Proposta de Lei determina a revogação 

da alínea b) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, é de referir que se encontra pendente a Proposta de 

Lei n.º 137/XII/2.ª - Procede à segunda alteração à Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece o 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080797&dateTexte=20091223
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005618597&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025445727&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4604E0D924C460D97E066439AFFC41DA.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000021360464&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20130403
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4604E0D924C460D97E066439AFFC41DA.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000021360464&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20130403
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4604E0D924C460D97E066439AFFC41DA.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000026592480&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20130403
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022166879&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022167014&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022167040&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
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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. Esta Proposta de Lei 

foi admitida em 28/03/2013 e baixou, na generalidade, à Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

(8.ª). 

 

 Petições 

Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC), 

verificou-se que não se encontra pendente quaisquer petições sobre esta matéria. 

 

V. Consultas e contributos 

 Consultas obrigatórias 

Nos termos do disposto nos respetivos estatutos (Leis nºs 21/85, de 30 de Julho, 60/98, de 

27 de Agosto e a Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro), devem ser ouvidos o Conselho Superior da 

Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados. 

 

 Pareceres/contributos enviados pelo Governo 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 124.º do Regimento da Assembleia da 

República, o Governo enviou os pareceres que solicitou e recebeu durante a fase de preparação da 

iniciativa em análise. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

Em face dos elementos disponíveis, designadamente do articulado da proposta de lei e da 

respetiva exposição de motivos, não é possível avaliar os encargos resultantes da aprovação da 

presente iniciativa legislativa e da sua consequente aplicação. 


