
ALEGAÇÕES FINAIS SOBRE A LEI DAS ARMAS E OSEUCONTROLO

Fiscalização a particulares com
armas é difícil e insuficiente

RUTE COELHO

Oacidentede Viseunaquarta
feira emquemorreuuma
criança foi causado poruma
armaque estava em casa uma
pistola de alarme transformada

ilegal Como éque aPSP conseguefiscali
zar osparticulares que têmarmasdestas
ODepartamento de Armas e Explosivos da
PSP só pode fiscalizar cidadãos particulares
que tenham armas ilegais em suas casas
quando alguém avisa a polícia de que existe
essa situação Se houverfortes indícios apo
lícia obtémummandadojudicial Mas a fis
calização a particulares com armas é difícil
e insuficiente Mesmo nos casos dos parti
culares com licença de uso e porte de arma
que também são fiscalizados obviamente
Aque se deve essadificuldade
Os agentes que trabalham nesta área preci
sam de mais meios A questão está no facto
de um particularcom licença de uso e porte
de arma poder recusar a entrada da PSP em
sua casa se não houver mandado judicial
mesmo que a polícia explique quevai verifi
car se ele tem a arma nas condições regula
mentares

Eoque acontece aodetentordeumaarma
que recusaaentradadapolidaemsuacasa
No momento em que recusa a entrada da
PSP esse cidadãoperde automaticamente a
licença de uso e porte de arma e será notifi
cado posteriormente para entregar a arma
nas instalações dapolícia O quemuitagente
desconhece é quequando assina o contrato
para tera licença de uso e porte de armaestá
a dar à polícia a possibilidade de fiscalizar

quando entender É um pormenor impor
tante nesta matéria

Referiu a falta demeiosdos agentes que
trabalhamnoDepartamento deArmase
Explosivos Emquemedida
Faltammeios informáticos e mecanismos
que facilitem umafiscalização que é compe
tênciaexclusivadaPSP eéum trabalhomuito
importante para a polícia Falta também a
motivaçãoparaos efetivos sevoluntariarem
para este departamento uma vez que se
forem para lá vindos da patrulha perdem os
suplementos Ou seja ficam commais res
ponsabilidade e a ganharmenos
Asoperações de fiscalização ao abrigoda
leidas armas têmsidomaiseficazes junto
dos amieiros

Sim porque nos armeiros apolíciapode exi
gir para ver todas as condições em que têm
as armas O próprio seguro exige que seja re
ferido que reúne todas as condições para a
venda dearmas APSP deviapoder exigir aos
particulares que mostrem regularmente as
condições em que têmas armas nomeada
mente se têm cofre adequado ou não
Aatual lei dasarmas tornouosmecanismos
de controlomais apertados
Sim porquedificultoumuito a concessão de
licença de uso e porte de armas com a for
mação obrigatória o cofre para acondicio
naraarma e a limitaçãoaprofissões de risco
Por outro lado tambémjá mudou a cultura
emPortugal de que cada um se defende a si
próprio com uma arma em casa Claro que
ainda existem situações como este último
acidenteemViseu depessoasque têmarmas
ilegais emcasa para defesa própria
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