
Será que querem acabar com a caça e com os caçadores? 

 

Com a publicação da Portaria n.º 288/2010 de 27 de Maio, 

e seguintes portarias do calendário venatório, passou a ser 

proibido a utilização de cartuchos carregados com 

múltiplos projécteis de chumbo na caça às aves aquáticas 

independentemente do local, e a qualquer outra espécie 

nas zonas húmidas localizadas em áreas classificadas.  

É agora intenção do Governo taxar a utilização 

generalizada de cartuchos carregados com múltiplos projécteis de chumbo na 

caça. 

Vejamos, 

Como alternativas a esses cartuchos existem no mercado internacional outros 

tipos de cartuchos; os cartuchos carregados com esferas de aço, os carregados 

com esferas de bismuto ou os carregados com esferas de tungsténio. 

Os primeiros, se forem utilizados nas armas mais antigas que têm os canos mais 

finos ou constituídos por aço mais macio, pode ocorrer o seu rebentamento. Nas 

espingardas de canos laterais e/ou sobrepostos não preparadas para este tipo 

de munições, os canos podem chegar a dessoldar na sua união ou a separar-se 

junto à boca, especialmente quando as esferas são de maior diâmetro e os 

estrangulamentos dos canos são grandes.  

Como consequência, a utilização indevida, que infelizmente será espectável, 

destes cartuchos põe gravemente em causa a segurança dos caçadores e dos 

seus acompanhantes. 

No caso dos cartuchos carregados com bismuto e embora este seja um metal 

não tóxico, é no entanto um metal muito maleável que se quebra como o cristal, 

para obstar a essa situação e para evitar ou diminuir a sua perigosidade nos 

acidentes de caça é actualmente utilizada uma liga de estanho com o bismuto. 

Mas, para além da sua perigosidade latente, temos ainda a disponibilidade e 

custo destas munições. No primeiro caso deve-se ao facto de apenas ser 

produzido por duas empresas que têm o seu monopólio pelo que os preços dos 

cartuchos são por isso excessivamente elevados. 

Quanto aos cartuchos carregados com tungsténio, para além de não terem 

grande precisão em termos balísticos, com as implicações em termos de 

segurança que daí advém, pois o formato das esferas não é regular, 

assemelhando-se mais a um chumbo de pesca, devido ao seu processo de 

fabrico no qual a esfericidade deste material é obtida através da rotação da 



massa entre 2 placas, têm também um custo bastante elevado devido à sua 

oferta estar reduzida a um par ou dois de marcas. 

Verificamos assim que, não há bela sem senão, todos estes tipos de cartuchos 

apresentam e podem provocar problemas muito maiores do que os cartuchos 

carregados com chumbo, mas, a ser implementada esta taxa, melhor criado um 

novo «imposto», pela utilização de cartuchos carregados com múltiplos 

projécteis de chumbo na caça, 

- Dará origem à desistência e ao abandono de inúmeros caçadores que, por 

possuírem as caçadeiras mais antigas que apenas permitem o uso de cartuchos 

de chumbo, não têm capacidade económica para adquirirem uma nova arma;  

e 

também porque a utilização destes tipos de ligas encarecerá o preço dos 

cartuchos em quase o dobro. 

 - Será, pois em termos económicos, desastroso para o setor cinegético e para 

as economias já debilitadas do interior onde muitas famílias têm na caça, directa 

ou indirectamente, o suplemento de receita que lhes permite a sobrevivência, 

- Mas,  

e esta questão não pode ser esquecida pela importância e pelas suas 

consequências em termos sociais e de saúde, a utilização generalizada em todo 

o país destes cartuchos com ligas de aço, bismuto ou tungsténio para fugir ao 

pagamento do novo imposto, pode provocar acidentes de uma gravidade muito 

superior aqueles que acontecem com cartuchos carregados com chumbo. 

Desde 2010/2011 que os caçadores cumprem com a determinação de usarem 

cartuchos ecológicos nas zonas húmidas de áreas classificadas, para evitar o 

saturnismo, não se vislumbrando a necessidade de, indirectamente através de 

um imposto a penalizar a utilização de cartuchos carregados com múltiplos 

projécteis de chumbo na caça, procurar que esta obrigação se estenda ao 

restante território. O País não é no seu todo uma zona húmida nem está 

localizado numa área classificada. Ou será que o imposto visa apenas cobrar 

novas receitas? Não aceitamos!  

O sector da caça, pelas suas implicações em termos económicos e sociais a 

nível nacional, tem de ser uma preocupação permanente do Governo. Qualquer 

alteração, para pior, da actual situação, apenas contribuirá para agravar a já 

difícil situação da caça, dos caçadores e das suas organizações representativas.  

O Governo não deve nem pode limitar-se a cobrar licenças, taxas e mais taxas 

ou a inventar novos impostos para alimentar os cofres do Estado, tem a 



responsabilidade e a obrigação de apoiar e criar condições para a melhoria e 

desenvolvimento deste sector.  

Não o tem feito, já o dissemos, esperamos que essa atitude mude, continuar a 

permitir a utilização de cartuchos carregados com múltiplos projécteis de 

chumbo na caça sem penalizar a sua utilização com um novo «imposto», é um 

princípio, mas passo a passo se vai ao longe e o sector da caça bem merece um 

lugar diferente que corresponda ao seu peso e importância a nível Nacional. 

 

30 de Abril de 2016 

O Presidente 

 


