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Projeto de Lei n.º 28/XIV/1.ª

EXCECIONA DA NECESSIDADE DE QUEIXA E AGRAVA A MOLDURA PENAL PARA 

CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA, NAS ESCOLAS E SUAS IMEDIAÇÕES E 

INSTALAÇÕES ADJACENTES OU CONTRA A COMUNIDADE ESCOLAR (53.ª ALTERAÇÃO 

AO CÓDIGO PENAL)

Exposição de motivos

Todas as formas de violência escolar violam o direito fundamental à educação. 

Ambientes de aprendizagem não seguros reduzem a capacidade de ensinar e 

aprender, e, de forma geral, a qualidade da educação, até pelo exemplo indiretamente 

sancionado. Nenhum país será capaz de atingir uma educação inclusiva e de qualidade 

se os membros da comunidade educativa estiverem expostos e sujeitos à violência na 

escola, pelo que se esta não for travada no presente, poderá ter consequências 

gravosas no imediato, e representará um fracasso duradouro na política escolar em 

Portugal.

Se é verdade que as causas da violência em geral, e da violência nas escolas em 

particular, são inúmeras e de enorme complexidade sociocultural, também é verdade 

que enquanto a sociedade e o poder político não conseguirem eliminá-las, terá de 

haver forte vontade política para minimizar as suas manifestações e efeitos. Facto é 

que o fenómeno – muitas vezes com origem externa à própria escola - assume as mais 

variadas formas e graus de intensidade, desde a indisciplina até à prática de crimes 

como agressões físicas, injúrias, atos racistas e xenófobos, consumo e tráfico de droga, 

atos de vandalismo, cyberbullying, ofensas sexuais e, até, porte de armas brancas.
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Os atos de violência em meio escolar podem afetar, indiscriminadamente, estudantes, 

professores, funcionários e encarregados de educação, causando constrangimentos ao 

normal funcionamento das instituições, repercutindo-se em todos os elementos de 

cada comunidade educativa, direta ou indiretamente envolvidos.

Segundo dados do RASI - Relatório Anual de Segurança Interna 2019, no ano letivo de 

2018-2019 registaram-se 5250 incidentes no âmbito escolar, dos quais 63 por cento de 

natureza criminal, totalizando 4105 ocorrências. Destas, mais de três mil tiveram lugar 

no interior da escola.

De entre as ocorrências observadas, dentro e fora da escola, o RASI destaca a ofensa à 

integridade física (1359), o furto (600) e a injúria ou ameaça (818). 

Existem escolas onde alunos, professores e pessoal não docente são frequentemente

alvo de manifestações de violência, quer no seu interior quer nas respetivas 

imediações. 

O ano de 2020 foi atípico, também do ponto de vista da violência escolar, pelos 

motivos calculados.

No ano a que se refere aquele RASI, contudo, protestos contra a violência escolar 

sucederam-se de norte a sul do País, após várias terem sido noticiadas agressões 

graves em meio escolar. Pelo menos duas escolas, uma em Penafiel e outra na 

Amadora, foram fechadas por protestos contra a falta de segurança. Numa escola em 

Valença, o pai de uma estudante terá agredido professores e funcionários; em Linda-a-

Velha, foi agredida uma professora por um estudante de 14 anos; em Matosinhos, um 

aluno de 15 anos foi agredido por um colega da mesma idade e teve de ser levado ao 

hospital, subsistindo dúvidas se foi golpeado com uma faca ou com uma caneta; já em 

Lisboa foi um professor que atacou um aluno e foi presente a tribunal no dia seguinte.

Há relatos de alunos que, por receio de serem vítimas de um qualquer ato de violência 
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ou de represálias, faltam reiteradamente às aulas. No mesmo sentido, professores e 

outros profissionais educativos estão cada vez mais desmotivados, quando não 

desmoralizados, porquanto, também eles, são vítimas. Situação que lhes provoca 

danos concretos, desânimo com a profissão e que, geralmente, conduz ao absentismo.

Defendemos que a escola, que inclui alunos, professores, funcionários e também 

encarregados de educação, deve desenvolver um trabalho comprometido com a 

melhoria substancial do ensino, maximizando as capacidades de cada aluno, o que 

pressupõe, entre outros, um ambiente de segurança e tranquilidade.

Há muito que o CDS, com insistência, alerta para a violência em meio escolar, tendo 

para o efeito apresentado várias iniciativas legislativas que visavam o seu combate.

É necessário dignificar social e profissionalmente a profissão docente, de forma a 

reforçar a sua autoridade social, pedagógica e educativa. E é necessário comprometer 

os alunos e os seus pais com as obrigações escolares e responsabilizá-los no caso de 

incumprimento. Nesta relação, o recurso à violência em contexto escolar não pode ser, 

pura e simplesmente, ser aceite e ficar dependente da apresentação de uma queixa.

Na sequência do seu programa eleitoral, o Grupo Parlamentar do CDS propõe a revisão 

das molduras penais aplicáveis a atos de violência exercidos sobre professores e 

funcionários em meio escolar.

Pelo exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os 

Deputados do CDS-PP abaixo assinados apresentam o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1.º

Objeto

O presente diploma exceciona da necessidade de apresentação de queixa e prevê a 
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agravação das penas aplicáveis a crimes praticados nas escolas e suas imediações e 

instalações adjacentes ou contra docentes, examinadores, alunos e demais membros 

da comunidade escolar, com recurso a violência física ou verbal, procedendo à 53.ª 

alteração ao Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e 

alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de maio, pelos Decretos-Leis n.ºs 101-A/88, de 26 de 

março, 132/93, de 23 de abril, e 48/95, de 15 de março, pelas Leis n.ºs 90/97, de 30 de 

julho, 65/98, de 2 de setembro, 7/2000, de 27 de maio, 77/2001, de 13 de julho, 

97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de agosto, e 108/2001, de 28 de 

novembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 323/2001, de 17 de dezembro, e 38/2003, de 8 de 

março, pelas Leis n.ºs 52/2003, de 22 de agosto, e 100/2003, de 15 de novembro, pelo 

Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, pelas Leis n.ºs 11/2004, de 27 de março, 

31/2004, de 22 de julho, 5/2006, de 23 de fevereiro, 16/2007, de 17 de abril, 59/2007, 

de 4 de setembro, 61/2008, de 31 de outubro, 32/2010, de 2 de setembro, 40/2010, 

de 3 de setembro, 4/2011, de 16 de fevereiro, 56/2011, de 15 de novembro, 19/2013, 

de 21 de fevereiro, e 60/2013, de 23 de agosto, pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 6 de 

agosto, pelas Leis n.ºs 59/2014, de 26 de agosto, 69/2014, de 29 de agosto, e 82/2014, 

de 30 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2015, de 8 de janeiro, e pelas Leis n.ºs 

30/2015, de 22 de abril, 81/2015, de 3 de agosto, 83/2015, de 5 de agosto, 103/2015, 

de 24 de agosto, 110/2015, de 26 de agosto, 39/2016, de 19 de dezembro, 8/2017, de 

3 de março, 30/2017, de 30 de maio, 83/2017, de 18 de agosto, 94/2017, de 23 de 

agosto, 16/2018, de 27 de março, 44/2018, de 9 de agosto, 101/2019, de 6 de 

setembro e 102/2019, de 6 de setembro, 39/2020, de 18 de Agosto, 40/2020, de 18 de 

Agosto e Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto, com início de vigência a 1 de Setembro.

Artigo 2.º

Alteração ao Código Penal 

Os artigos 143.º, 177.º, 197.º, 204.º, 213.º, 223.º, 240.º, 272.º, 275.º, 302.º e 305º do 
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Código Penal, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 143º 

Ofensa à integridade física simples 

1 – ….

2 - O procedimento criminal depende de queixa, salvo quando a ofensa seja cometida 

contra agentes das forças e serviços de segurança, no exercício das suas funções ou 

por causa delas ou quando o ato for praticado em recinto de estabelecimento de 

ensino, em instalações adjacentes e funcionalmente ligadas ao mesmo, em 

instalações especificamente destinadas a garantir a segurança do estabelecimento 

de ensino ou dos membros da comunidade educativa que ali desempenham funções 

ou ali se desloquem em serviço, ou nas respetivas vias de acesso.

3 – ….. 

Artigo 177.º

(Agravação)

1 — ….. 

2 — …..

3 — As penas previstas nos artigos 163.º a 165.º, 167.º e 170.º a 176.º-A são 

agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, se os atos forem 

praticados em recinto de estabelecimento de ensino, em instalações adjacentes e 

funcionalmente ligadas ao mesmo, em instalações especificamente destinadas a 

garantir a segurança do estabelecimento de ensino ou dos membros da comunidade 

educativa que ali desempenham funções ou ali se desloquem em serviço, ou nas 

respetivas vias de acesso, durante o período correspondente ao horário de 

funcionamento do mesmo, quando a vítima seja elemento da comunidade 

educativa, no exercício das suas funções ou por causa delas.
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4 — (anterior n.º 3)

5 — (anterior n.º 4)

6 — (anterior n.º 5)

7 — (anterior n.º 6)

8 — (anterior n.º 7)

9 — (anterior n.º 8)

Artigo 197.º

(Agravação)

1 — (atual corpo do artigo).

2 — A pena prevista no artigo 191º é agravada de um terço, nos seus limites mínimo 

e máximo, se o ato for praticado em recinto de estabelecimento de ensino, em 

instalações adjacentes e funcionalmente ligadas ao mesmo, em instalações 

especificamente destinadas a garantir a segurança do estabelecimento de ensino ou

dos membros da comunidade educativa que ali desempenham funções ou ali se 

desloquem em serviço, ou nas respetivas vias de acesso.

Artigo 204.º

(Furto qualificado)

1 — Quem furtar coisa móvel alheia:

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) (...)
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g) Com usurpação de título, uniforme ou insígnia de empregado público, civil, militar 

ou elemento da comunidade educativa, ou alegando falsa ordem de autoridade 

pública;

h) (...)

i) (...)

j) (…)

é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias.

2 — Quem furtar coisa móvel alheia:

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) (...)

g) (...)

h) Em recinto de estabelecimento de ensino;

i) Em instalações adjacentes e funcionalmente ligadas ao mesmo, em instalações 

especificamente destinadas a garantir a segurança do estabelecimento de ensino ou 

dos membros da comunidade educativa que ali desempenham funções ou ali se 

desloquem em serviço, ou nas respetivas vias de acesso, durante o período 

correspondente ao horário de funcionamento do mesmo;

j) Quando a vítima seja elemento da comunidade educativa no exercício das suas 

funções ou por causa delas;

é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.

3 — …..

4 — …..

Artigo 213.º
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(Dano qualificado)

1 — Quem destruir, no todo ou em parte, danificar desfigurar ou tornar não utilizável:

a) (...)

b) (...)

c) (…)

d) Coisa pertencente a estabelecimento de ensino;

e) (anterior alínea d)

f) (anterior alínea e)

é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias.

2 – …..

3 – …..

4 – …..

Artigo 223.º

(Extorsão)

1 — ….. 

2 — ….. 

3 — Se se verificarem os requisitos referidos:

a) Nas alíneas a), f), g), h), i) e j) do n.º 2 do artigo 204.º, ou na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 210.º, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 15 anos;

b) (...).

4 – …..

Artigo 240.º

(Discriminação racial)
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1 — ….. 

2 — ….. 

3 — Quem, por escrito ou verbalmente, praticar os atos descritos nas alíneas a) a d) do 

número anterior em recinto de estabelecimento de ensino, em instalações adjacentes 

e funcionalmente ligadas ao mesmo, em instalações especificamente destinadas a 

garantir a segurança do estabelecimento de ensino ou dos membros da comunidade 

educativa que ali desempenham funções ou ali se desloquem em serviço, ou nas 

respetivas vias de acesso, durante o período correspondente ao horário de 

funcionamento do mesmo, é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos.

Artigo 272.º

(Incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas)

1 — ….. 

2 — ….. 

3 — ….. 

4 — As penas previstas nos números 1 e 2 são agravadas de um terço nos seus limites 

mínimo e máximo e a pena prevista no número 3 agravada de um terço no seu limite 

máximo, se, respetivamente, o perigo for criado ou se a conduta for praticada em 

recinto de estabelecimento de ensino, em instalações adjacentes e funcionalmente 

ligadas ao mesmo, em instalações especificamente destinadas a garantir a segurança 

do estabelecimento de ensino ou dos membros da comunidade educativa que ali 

desempenham funções ou ali se desloquem em serviço, ou nas respetivas vias de 

acesso.

Artigo 275.º

(Atos preparatórios)
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1 — (atual corpo do artigo)

2 — As penas previstas no número anterior são agravadas de um terço nos seus limites 

máximos, se o agente introduzir, fizer introduzir, usar ou trouxer consigo qualquer das 

substâncias ou aparelhagem ali previstas em recinto de estabelecimento de ensino , 

em instalações adjacentes e funcionalmente ligadas ao mesmo, em instalações 

especificamente destinadas a garantir a segurança do estabelecimento de ensino ou 

dos membros da comunidade educativa que ali desempenham funções ou ali se 

desloquem em serviço, ou nas respetivas vias de acesso.

Artigo 302.º

(Participação em motim)

1 — ….. 

2 — ….. 

3 — As penas previstas nos números 1 e 2 são agravadas de um terço nos seus limites 

mínimo e máximo se os atos forem praticados em recinto de estabelecimento de 

ensino, em instalações adjacentes e funcionalmente ligadas ao mesmo, em instalações 

especificamente destinadas a garantir a segurança do estabelecimento de ensino ou 

dos membros da comunidade educativa que ali desempenham funções ou ali se 

desloquem em serviço, ou nas respetivas vias de acesso, em período correspondente 

ao horário de funcionamento do mesmo.

4 — (anterior n.º 3)

Artigo 305.º

(Ameaça com prática de crime)

1 — (atual corpo do artigo)

2 — As penas previstas no número anterior são agravadas de um terço no seu limite 
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mínimo e máximo se os atos forem praticados em recinto de estabelecimento de 

ensino, em instalações adjacentes e funcionalmente ligadas ao mesmo, em instalações 

especificamente destinadas a garantir a segurança do estabelecimento de ensino ou 

dos membros da comunidade educativa que ali desempenham funções ou ali se 

desloquem em serviço, ou nas respetivas vias de acesso, em período correspondente 

ao horário de funcionamento do mesmo, causando alarme e inquietação entre a 

comunidade educativa”.

Artigo 3.º

Aditamento ao Código Penal

É aditado um artigo 178.º-A ao Código Penal, com a seguinte redação:

“Artigo 178.º-A

(Exceção à necessidade de queixa)

O procedimento criminal pelos crimes previstos nos artigos 163.º a 165.º e 170.º, 

quando a vítima não seja menor de idade, e no artigo 173.º, quando praticados em 

recinto de estabelecimento de ensino, em instalações adjacentes e funcionalmente 

ligadas ao mesmo, em instalações especificamente destinadas a garantir a segurança 

do estabelecimento de ensino ou dos membros da comunidade educativa que ali 

desempenham funções ou ali se desloquem em serviço, ou nas respetivas vias de 

acesso, durante o período correspondente ao horário de funcionamento do mesmo ou 

sobre elemento da comunidade educativa, no exercício das suas funções ou por causa 

delas, pode ser intentado independentemente de queixa, se o Ministério Público 

considerar que especiais razões de interesse público o impõem.”

Artigo 4.º
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Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação.

Palácio de São Bento, 5 de janeiro de 2021

Os Deputados,

Telmo Correia

Ana Rita Bessa

Cecília Meireles

João Almeida

João Gonçalves Pereira


