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Normas de Segurança com Armas de Fogo 
 

 

1. Trate sempre qualquer arma como se estivesse carregada. 

 

2. Atenção à "boca do cano". Saiba sempre para onde está virada, mesmo no caso de escorregar ou 

tropeçar. 

 

3. Certifique-se que não há obstruções no cano ou na culatra. Use apenas e só munições do calibre 

correto para a sua arma. 

 

4. Identifique com clareza o alvo antes de disparar. Não atire ao vulto. Conheça bem o aspeto físico 

dos animais que está a caçar. 

 
5. Nunca aponte uma arma a nada a que não tenha intenção de atirar. 

 

6. Nunca suba a uma árvore, salte uma vala ou uma cerca com a arma carregada. Não confie na 

segurança e retire mesmo as munições das câmaras. Nunca pegue numa arma com a "boca do 

cano" virada para si. 

 

7. Nunca atire contra superfícies planas e duras ou para água. 

 

8. Nunca faça tiros rasantes, isto é, nas cristas ou cumeadas, garantindo que a bala ficará sempre 

retida num obstáculo sólido ou no solo. 

 

9. Não misture bebidas alcoólicas com armas. 

 

10. Nunca entre num carro, casa ou tenda com uma arma carregada. Descarregue as armas quando 

não estão a ser utilizadas. 

 

11. Nunca encoste uma arma a um carro ou uma árvore, é quase certo que vai cair. Se estiver carregada 

pode disparar e atingir alguém. 

 

12. Guarde sempre as armas separadas das munições e fora do alcance das crianças. 
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13. Respeite e cumpra escrupulosamente as leis relativas à posse e utilização de armas. 

 

14. Lembre-se que de acordo com a lei, fora do ato venatório, as armas devem ser transportadas em 

bolsa ou estojo, com cadeado de gatilho ou algo que impossibilite o seu uso e separadas das 

respetivas munições. 

 
 

"Os acidentes não acontecem por acaso. São provocados por ignorância ou desrespeito das 

regras de segurança" 


