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CAPÍTULO I 

ESTATUTOS ESPECIAIS DE ESTUDANTES 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 – Aos estudantes matriculados e inscritos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do 

Hospital (ESTGOH) são aplicáveis, ao abrigo do disposto no artigo 21.º do Regulamento Académico do 1.º 

Ciclo do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) aprovado pelo Despacho n.º 5066/2019 (DR II n.º 97, de 

21.05.2019), no artigo 40.º do Regulamento Académico do 2.º Ciclo do IPC aprovado pelo Despacho n.º 

7005/2019 (DR II n.º 149, de 06.08.2019) e no artigo 32.º do Regulamento Académico dos Cursos Técnicos 

Superiores Profissionais do IPC aprovado pelo Despacho n.º 7283/2019 (DR II n.º 156, de n16.08.2019), 

os estatutos especiais previstos no presente regulamento e os demais estatutos especiais previstos na lei. 

2 – Através do presente regulamento e nos termos da lei são definidos os seguintes estatutos especiais: 

a) Estudantes com estatuto de atleta de alto rendimento; 

b) Dirigente associativo jovem; 

c) Estudantes com necessidades educativas especiais; 

d) Estudantes bombeiros; 

e) Estudantes que prestam serviço militar; 

f) Estudantes que professam confissões religiosas que santificam um dia da semana diverso do 

domingo; 

g) Estudantes em situação de maternidade e paternidade; 

h) Trabalhador-estudante; 

i) Estudante recluso. 

3 – São equiparadas aos regimes especiais as situações previstas nos Regulamentos do estudante atleta 

do IPC e do estudante Praticante de Atividades Artísticas no IPC, bem como outras situações 

regulamentadas. 

 

Artigo 2.º 

Reconhecimento do estatuto especial 
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1 – Sem prejuízo do cumprimento das normas específicas, os estudantes devem requerer ao Presidente 

da ESTGOH o reconhecimento do direito ao respetivo regime especial, mediante declaração emitida pela 

entidade competente para a certificação da respetiva condição, de acordo com as disposições 

regulamentares e legais aplicáveis. 

2 – Salvo disposição legal ou regulamentar contrária, os estudantes que se encontrem abrangidos pelos 

regimes especiais, devem requerer o respetivo estatuto: 

a) até 30 dias seguidos após a inscrição /matrícula; 

b) até 30 dias seguidos após o início do 2.º semestre, sem efeitos para as Unidades Curriculares (UCs) 

do 1.º semestre; 

c) até 30 dias seguidos após ocorrer a situação que origine o direito ao estatuto, salvo nas situações 

em que a lei aplicável defina outros prazos. 

 

 

CAPÍTULO II 

ESTATUTO DE ESTUDANTE ATLETA DE ALTO RENDIMENTO 

 

Artigo 3.º 

Estudantes atletas de alto rendimento 

São estudantes atletas de alto rendimento os praticantes que obtenham classificações e resultados 

desportivos de elevado mérito, aferidos em função dos padrões desportivos internacionais, nos termos 

definidos no Decreto-Lei n.º 272/2009 de 1 de outubro, e que constem do registo organizado para o efeito 

pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ). 

 

Artigo 4.º 

Direitos 

O estudante atleta de alto rendimento goza dos seguintes direitos: 

a) que lhe seja facultado o horário escolar e o regime de frequência  de entre os praticados na 

ESTGOH que melhor se adaptem à sua preparação desportiva, podendo ser admitida a frequência 

de aulas em turmas diferentes; 

b) que as faltas dadas durante o período de preparação e participação em competições desportivas 

sejam consideradas justificadas, mediante entrega de declaração comprovativa emitida pelo IPDJ; 
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c) que os elementos de avaliação a realizar nos métodos de avaliação contínua ou periódica sejam 

fixados, por acordo com o docente responsável pela avaliação, em data que não colida com o 

período de participação nas respetivas competições desportivas, podendo o mesmo ser alargado 

à fase de preparação anterior à competição, mediante a apresentação de cópia da calendarização 

oficial da Federação relativa ao período de competição; 

d) que lhe seja designado um professor tutor pela ESTGOH para seguir a evolução do 

aproveitamento escolar, detetar eventuais dificuldades e propor medidas para a sua resolução, 

professor que deve elaborar, no final de cada ano letivo, um relatório sobre o aproveitamento 

escolar do estudante, a enviar ao IPDJ; 

e) lecionação de aulas de compensação, por indicação do professor tutor, sempre que este o 

entenda necessário e efetue proposta nesse sentido; 

f) transferência de estabelecimento de ensino, quando o exercício da sua atividade desportiva o 

justificar; 

g) que possa realizar, sem limite de UCs, exames na época especial sempre que, comprovadamente, 

não tenha podido comparecer aos mesmos na época normal ou de recurso por motivo de 

participação em competições desportivas no dia do exame, valendo esta faculdade também para 

o caso de a data de exame coincidir com a participação do estudante na fase de preparação para 

a competição, desde que a necessidade da sua presença seja atestada pelo IPDJ, até 10 dias úteis 

antes da época especial. 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDANTE ATLETA DA ESTGOH 

 

Artigo 5.º 

Remissão 

O estudante atleta da ESTGOH tem os direitos, deveres e ónus previstos no Estatuto do estudante atleta 

do ensino superior aprovado pelo Decreto-Lei n.º 55/2019, de 24 de abril, e no Regulamento do estatuto 

de estudante-atleta do IPC. 

 

 

CAPÍTULO IV 
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ESTATUTO DE DIRIGENTE ASSOCIATIVO JOVEM 

 

Artigo 6.º 

Âmbito 

1 - Para efeitos da aplicação do presente regulamento, beneficiam do estatuto do dirigente associativo 

jovem os membros dos órgãos sociais das associações de jovens inscritas no Registo Nacional do 

Associativismo Jovem, cabendo à direção da associação comunicar quais os dirigentes que gozam do 

respetivo estatuto, atento o disposto nos n.os 3 e 4. 

2 - Beneficiam ainda do estatuto do dirigente associativo jovem os membros dos órgãos sociais da 

Associação de Estudantes a ESTGOH, os representantes dos estudantes nos órgãos de gestão da ESTGOH 

e os estudantes que integrem comissões de curso. 

3 - Beneficiam do estatuto de dirigente associativo jovem: 

a) 5 dirigentes nas associações juvenis com 250 ou menos associados jovens; 

b) 7 dirigentes nas associações juvenis com 251 a 1000 associados jovens; 

c) 11 dirigentes nas associações juvenis com 1001 a 5000 associados jovens; 

d) 15 dirigentes nas associações juvenis com 5001 a 10000 associados jovens; 

e) 20 dirigentes nas associações juvenis com mais de 10000 associados jovens. 

4 - Nas associações juvenis que tenham mais de 20000 associados jovens, ao número de dirigentes 

referido na alínea e) do número anterior acresce um dirigente por cada 10000 associados jovens inscritos. 

5 - Para efeito da determinação do número de estudantes referidos no n.º 2 que beneficiem do presente 

estatuto, os limites definidos nos n.os 3 e 4 aplicam-se apenas à Associação de Estudantes da ESTGOH, 

tendo em conta o critério correspondente ao número de estudantes inscritos no ano letivo em que o 

dirigente apresente o requerimento para reconhecimento do estatuto. 

6 - Cada associação jovem deve indicar ao IPDJ, através do envio da cópia da ata da tomada de posse do 

dirigente associativo, no prazo de 20 dias úteis a contar da data da mesma, o número de membros dos 

órgãos sociais a abranger pelo respetivo estatuto e sua identidade. 

7 – O estudante da ESTGOH que pretenda usufruir do estatuto de dirigente associativo jovem deverá 

instruir o seu requerimento com cópia integral da comunicação referida no n.º 6. 

8 – A suspensão, cessação ou perda de mandato dos dirigentes referidos no número anterior deve ser 

comunicada pela respetiva associação e pelo estudante à ESTGOH no prazo de 15 dias úteis a contar da 

data do seu conhecimento ou efetivação. 



 

 

6 de 19 
Modelo 128_03 
SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 

 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 
GESTÃO ESTRATÉGICA E GARANTIA DA QUALIDADE  

 

REG3_02.08  
REGULAMENTO DOS ESTATUTOS ESPECIAIS APLICÁVEIS AOS ESTUDANTES  

 

Artigo 7.º 

Direitos 

1 - O dirigente associativo jovem goza dos seguintes direitos: 

a) relevação de faltas às aulas, quando motivadas pela comparência em reuniões dos órgãos a que 

pertençam, no caso de estas coincidirem com o horário letivo; 

b) relevação de faltas às aulas motivadas pela comparência em atos de manifesto interesse 

associativo, nos quais se inclui o Dia do Associativismo Jovem. 

2 - A relevação das faltas depende da apresentação ao Presidente da ESTGOHde documento comprovativo 

da comparência nas atividades referidas no n.º 1. 

3 - O dirigente associativo jovem estudante do ensino superior goza, ainda, dos seguintes direitos: 

a) requerer até cinco exames em cada ano letivo para além dos exames nas épocas normais e 

especiais já consagradas na legislação em vigor, com um limite máximo de dois por disciplina, a 

considerar como época extraordinária; 

b) adiar, para data a combinar com o docente, a apresentação de trabalhos e relatórios escritos, no 

caso de não poder cumprir o prazo previamente fixado por força do exercício de atividades 

associativas inadiáveis; 

c) realizar, em data a combinar com o docente, ou de acordo com as normas internas em vigor, os 

elementos de avaliação a que não tenha podido comparecer devido ao exercício de atividades 

associativas inadiáveis; 

d) submeter-se a avaliação, na época especial, até ao limite de 30 ECTS, mediante inscrição nos 

prazos definidos e pagamento dos emolumentos devidos. 

4 - Para efeito do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1, o estudante que seja dirigente associativo obriga-

se a, no prazo de quarenta e oito horas a partir do momento em que tenha conhecimento da atividade 

associativa, entregar documento comprovativo da mesma. 

5 - Os direitos conferidos no n.º 1 e no n.º 3 podem ser exercidos durante o mandato de forma ininterrupta 

ou no prazo de 12 meses após o termo do mandato como dirigentes, desde que este prazo não seja 

superior ao lapso de tempo em que foi efetivamente exercido o mandato, devendo a opção ser 

comunicada à ESTGOH quando da apresentação do requerimento para reconhecimento do direito ao 

estatuto especial. 
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6 - O exercício do direito consagrado na alínea a) do n.º 3 impede a inscrição no mesmo exame nos dois 

meses subsequentes e não pode ser exercido para o mês em que se realizem épocas normais ou especiais 

de avaliação a que o estudante tenha direito. 

7 – Mediante despacho fundamentado do Presidente da ESTGOH, pode ser atribuído o direito à relevação 

de faltas a aulas ou a elementos de avaliação até ao máximo de 20 estudantes que participem em 

concretas atividades culturais devidamente organizadas ou reconhecidas pela ESTGOH, nomeadamente 

grupos de teatro, música ou tunas académicas. 

 

 

CAPÍTULO V 

ESTATUTO DO ESTUDANTE COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 

Artigo 8.º 

Remissão 

Os estudantes com necessidades educativas especiais que frequentem cursos ou ciclos de estudos da 

ESTGOH gozam dos direitos previstos no Regulamento de apoio ao estudante com necessidades 

educativas especiais do IPC. 

 

 

CAPÍTULO VI 

ESTATUTO DE ESTUDANTE BOMBEIRO 

 

Artigo 9.º 

Âmbito 

Ao estudante que seja bombeiro dos corpos profissionais, mistos ou voluntários é aplicável o disposto no 

Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho. 

 

Artigo 10.º 

Direitos 

1 - O estudante bombeiro dos corpos profissionais, mistos ou voluntários, goza dos seguintes direitos: 



 

 

8 de 19 
Modelo 128_03 
SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 

 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 
GESTÃO ESTRATÉGICA E GARANTIA DA QUALIDADE  

 

REG3_02.08  
REGULAMENTO DOS ESTATUTOS ESPECIAIS APLICÁVEIS AOS ESTUDANTES  

a) relevação de faltas às aulas motivadas pela comparência em atividade operacional, 

devidamente comprovada, mediante requerimento a apresentar no prazo de 5 dias úteis antes 

do impedimento de previsível, ou de 5 dias úteis findo o impedimento, se imprevisível; 

b) adiamento da realização de elementos de avaliação para data posterior, a combinar com o 

docente responsável pela avaliação, sempre que, por motivo do cumprimento de atividade 

operacional, seja impossível o cumprimento dos prazos definidos ou a comparência e realização 

daqueles elementos, mediante requerimento a apresentar no prazo de 5 dias úteis antes do 

impedimento de previsível, ou de 5 dias úteis findo o impedimento, se imprevisível; 

2 - Aos bombeiros dos corpos profissionais, mistos ou voluntários, com pelo menos dois anos de serviço 

efetivo é concedida ainda a faculdade de requererem em cada ano letivo até cinco exames para além dos 

exames nas épocas normais e especiais, já consagradas na legislação em vigor, com um limite máximo de 

dois por UC e cumprindo as normas de avaliação definidas para aquela, que deverão ser considerados 

como realizados época extraordinária ad hoc. 

 

Artigo 11.º 

Atribuição do estatuto 

Para efeitos de reconhecimento do estatuto de estudante bombeiro deve ser entregue na ESTGOH, nos 

30 dias subsequentes ao início de cada semestre letivo, documento autêntico, ou autenticado nos termos 

legais, comprovativo da atividade, a emitir pelo respetivo comandante. 

 

 

CAPÍTULO VII 

ESTATUTO DE ESTUDANTE QUE PRESTA SERVIÇO MILITAR 

 

Artigo 12.º 

Âmbito 

1 - O presente estatuto aplica-se aos estudantes matriculados e inscritos em cursos e ciclos de estudos da 

ESTGOH que prestem serviço militar nos regimes de contrato (RC), de contrato especial (RCE) e de 

voluntariado (RV) nas Forças Armadas, nos termos da Lei do Serviço Militar. 

2 - O estatuto de estudante militar vigora: 

a) durante o período em que o estudante se encontra a prestar serviço militar; 
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b) até ao fim do ano letivo em que foi concedido em caso de cessação, por facto não imputável ao 

estudante, do serviço militar no decurso do ano letivo, nos termos aplicáveis aos trabalhadores 

estudantes colocados em situação de desemprego involuntário. 

 

Artigo 13.º 

Direitos 

1 - Os estudantes que prestem serviço militar voluntário em RC, RCE e RV beneficiam das disposições 

constantes do estatuto legal do trabalhador estudante, salvaguardadas as especialidades decorrentes do 

serviço militar previstas no Regulamento de Incentivos à prestação de serviço militar nos regimes de 

contrato e de voluntariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro. 

2 - As provas de avaliação de conhecimentos de estudantes militares em RC, RCE ou RV devem ser fixadas 

em data que não colida com o período de participação nas seguintes atividades em que intervenham: 

a) exercícios, embarques, manobras e missões de natureza operacional ou de apoio direto a 

operações militares em curso; 

b) instrução militar; 

c) frequência de ações de formação de natureza técnico-militar; 

d) cumprimento de missões em Forças Nacionais Destacadas ou missões de Cooperação Técnico-

Militar; 

e) cumprimento de missões individuais no estrangeiro; 

f) cumprimento de missões que, pela sua natureza ou modo de desenvolvimento, não permitam, 

em regra, um regime normal de frequência de aulas. 

3 - Os militares em RC e RV que, pelos motivos previstos no número anterior não possam realizar 

elementos de avaliação nas datas marcadas têm direito a fazê-lo, cessado o impedimento, em data a 

combinar com o docente responsável pela avaliação. 

4 - Para efeitos do número anterior os estudantes devem requerer a marcação de nova data no prazo de 

5 dias úteis após o termo do impedimento, juntando ao requerimento declaração emitida pela entidade 

militar competente da qual conste o motivo do impedimento e as datas de início e de fim do mesmo. 

 

Artigo 14.º 

Obtenção do estatuto 



 

 

10 de 19 
Modelo 128_03 
SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 

 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 
GESTÃO ESTRATÉGICA E GARANTIA DA QUALIDADE  

 

REG3_02.08  
REGULAMENTO DOS ESTATUTOS ESPECIAIS APLICÁVEIS AOS ESTUDANTES  

1 - Os estudantes que pretendam obter o presente estatuto devem apresentar requerimento dirigido ao 

Presidente da ESTGOH acompanhado de declaração comprovativa emitida pela entidade militar 

competente, autenticada com selo branco, da qual conste a identificação do estudante, a data da 

incorporação e a duração do contrato ou do voluntariado. 

2 - O estudante deve renovar em cada ano letivo o pedido de estatuto de estudante militar. 

3 - Para efeitos de prorrogação do estatuto após a cessação do serviço militar, nos termos previstos na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, o estudante deverá apresentar requerimento ao Presidente da ESTGOH 

instruído com declaração emitida pela entidade militar competente comprovativa da cessação do serviço 

militar por causa não imputável ao estudante militar, com indicação da data da respetiva cessação. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

ESTATUTO DE ESTUDANTE QUE PROFESSE CONFISSÃO RELIGIOSA QUE SANTIFICAM UM DIA DA 

SEMANA DIVERSO DO DOMINGO 

 

Artigo 15.º 

Âmbito 

O presente estatuto abrange os estudantes matriculados e inscritos em cursos ou ciclos de estudos na 

ESTGOH e que professem confissão religiosa cujo dia de repouso ou culto coincida com dias de aulas e/ou 

de prestação de provas/momentos de avaliação. 

 

Artigo 16.º 

Direitos 

1 - O estudante a quem tenha sido atribuído o presente estatuto está dispensado da frequência das aulas 

nos dias de semana consagrados ao repouso e culto pela respetiva confissão religiosa. 

2 - Se a data de realização de elementos de avaliação coincidir com o dia dedicado ao repouso ou ao culto 

pela respetiva confissão religiosa, poderão aqueles ser realizados em segunda data especialmente 

designada com o docente responsável pela avaliação, em dia em que se não levante a mesma objeção. 

 

Artigo 17.º 

Obtenção do estatuto 
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1 - Para beneficiar dos direitos inerentes ao presente estatuto, o estudante deve apresentar requerimento 

dirigido ao Presidente da ESTGOH acompanhado de declaração subscrita por entidade responsável da 

confissão religiosa, na qual se declare que o estudante professa essa confissão. 

2 - Dos documentos referidos no número anterior deve ainda constar o cumprimento das condições 

previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei da Liberdade Religiosa. 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE MATERNIDADE E PATERNIDADE 

 

SECÇÃO I 

ESTATUTO DE GRÁVIDA, MÃE OU PAI ESTUDANTE 

 

Artigo 18.º 

Âmbito 

As estudantes mães, grávidas, puérperas e lactantes e pais estudantes matriculados e inscritos em cursos 

ou ciclos de estudos da ESTGOH encontram-se abrangidos pela Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, na sua 

redação atual, e pelo presente estatuto especial. 

 

Artigo 19.º 

Direitos 

1 - As mães e pais estudantes abrangidos pela presente lei cujos filhos tenham até 5 anos de idade gozam 

dos seguintes direitos: 

a) um regime especial de faltas, consideradas justificadas, sempre que devidamente comprovadas, 

para consultas pré-natais, para período de parto, amamentação, doença e assistência a filhos; 

b) adiamento da apresentação ou da entrega de trabalhos e da realização em data posterior de 

testes sempre que, por algum dos factos indicados na alínea anterior, seja impossível o 

cumprimento dos prazos estabelecidos ou a comparência aos testes; 

c) isenção de cumprimento de mecanismos legais que façam depender o aproveitamento escolar 

da frequência de um número mínimo de aulas; 
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d) dispensa da obrigatoriedade de inscrição num número mínimo de disciplinas no ensino superior. 

2 - As grávidas, as mães e os pais têm direito: 

a) a realizar exames em época especial, a determinar com os serviços escolares, designadamente no 

caso de o parto coincidir com a época de exames; 

b) à transferência de estabelecimento de ensino; 

c) a um regime especial de faltas, consideradas justificadas, sempre que devidamente comprovadas, 

para consultas pré-natais. 

3 - As mães e pais estudantes gozam de um regime especial de faltas, consideradas justificadas, para 

prestar assistência, em caso de doença ou acidente, a filho menor de 12 anos, bem como durante todo o 

período de eventual hospitalização. 

4 - A relevação de faltas às aulas, a lecionação de aulas de compensação e a realização de exames em 

época especial dependem da apresentação de documento demonstrativo da coincidência com horário 

letivo do facto que, à luz da presente lei, impossibilite a sua presença. 

 

 

 

Artigo 20.º 

Obtenção do estatuto 

Os estudantes que pretendam obter o presente estatuto devem apresentar requerimento dirigido ao 

Presidente da ESTGOH instruído, consoante o caso, com: 

a) atestado médico que comprove a situação de gravidez; 

b) documento idóneo que ateste a filiação e a idade da criança, nomeadamente, cópia de certidão 

de nascimento do/a(s) filho/a(s); 

c) atestado médico que comprove doença do/a(s) filho/a(s). 

 

SECÇÃO II 

ESTATUTO DE MÃE OU PAI ESTUDANTE COM FILHO EM SITUAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Artigo 21.º 

Âmbito 
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1 - O presente estatuto aplica-se a mães e pais estudantes que tenham filho com doença crónica ou 

deficiência, comprovadas por atestado médico, independentemente da idade do/a(s) filho/a(s). 

2 - O estatuto previsto no número anterior é extensível ao estudante adotante, tutor, a quem for deferida 

a confiança judicial ou administrativa do menor, bem como a cônjuge ou a pessoa em união de facto com 

qualquer daqueles ou com o progenitor. 

 

Artigo 22.º 

Direitos 

Os estudantes com o presente estatuto têm direito: 

a) a um regime especial de faltas, consideradas justificadas, sempre que devidamente comprovadas, 

para prestar assistência, em caso de doença ou acidente, a filho com deficiência ou doença 

crónica, independentemente da idade, incluindo todo o período de eventual hospitalização; 

b) ao adiamento da apresentação ou da entrega de trabalhos e da realização em data posterior, no 

mesmo ano letivo, de provas/momentos de avaliação sempre que, por algum dos factos previstos 

na alínea a), seja impossível o cumprimento dos prazos estabelecidos ou a comparência nas 

provas/momentos de avaliação; 

c) à isenção de cumprimento de mecanismos legais que façam depender o aproveitamento escolar 

da frequência de um número mínimo de aulas; 

d) a prioridade nos processos de atribuição de locais para realização da UC de estágio; 

e) realizar exames em época especial prevista no calendário escolar, em caso de coincidência dos 

factos previstos na alínea a) com a época de exames, mediante inscrição e pagamento dos 

emolumentos devidos. 

 

Artigo 23.º 

Obtenção do estatuto 

As mães e pais estudantes que pretendam obter o estatuto de mãe e pai estudante em situação específica 

devem apresentar requerimento dirigido ao Presidente da ESTGOH instruído com: 

a) documento comprovativo da relação detida para efeitos do artigo 21.º; 

b) atestado médico que comprove a situação de doença crónica ou deficiência. 

 

SECÇÃO III 
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DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

Artigo 24.º 

Justificação de faltas 

A relevação de faltas às aulas, a realização de exames em época especial, o adiamento da apresentação 

ou da entrega de trabalhos e a realização em data posterior de provas/elementos de avaliação, ao abrigo 

dos estatutos previstos neste capítulo, depende da apresentação de documento demonstrativo da 

coincidência com o horário letivo ou da data de realização do elemento de avaliação do facto que 

impossibilite a presença do estudante no prazo de 5 dias após o conhecimento do impedimento, quando 

previsível, ou, não o sendo, no prazo de 5 dias após a cessação do impedimento. 

 

 

CAPÍTULO X 

ESTATUTO DE TRABALHADOR ESTUDANTE 

 

Artigo 25.º 

Âmbito 

Em complemento da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprovou o Código do Trabalho, 

regulamentada pela Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, e da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nas suas 

versões atualizadas, o presente estatuto aplica-se aos estudantes  matriculados e inscritos em cursos ou 

ciclos de estudos da ESTGOH e que se encontrem numa das seguintes situações: 

a) sejam trabalhadores por conta de outrem em organismo público ou privado; 

b) sejam trabalhadores por conta própria; 

c) frequentem cursos de formação profissional ou programa de ocupação temporária de jovens, 

desde que com duração igual ou superior a seis meses; 

d) que se encontrem numa situação de desemprego involuntário, inscrito em centro de emprego, 

tendo aquele ocorrido no mesmo ano letivo para o qual foi concedido o estatuto. 

 

Artigo 26.º 

Direitos 

1 - O trabalhador estudante: 
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a) não está sujeito à frequência de um número mínimo de UCs; 

b) não está sujeito ao regime de prescrição da matrícula e inscrição; 

c) não está sujeito a qualquer disposição legal que faça depender o aproveitamento escolar de 

frequência de um número mínimo de aulas por UC; 

d) tem prioridade nos processos de atribuição de locais para realização da UC de estágio, 

e) não está sujeito a limitação do número de exames a realizar em época de recurso; 

f) tem direito a poder submeter-se à avaliação em época especial até ao limite de 30 ECTS, mediante 

inscrição nos prazos definidos e pagamento dos emolumentos devidos, sem prejuízo do disposto 

no número seguinte. 

2 - O trabalhador estudante não pode acumular este estatuto com outros estatutos que visem os mesmos 

fins. 

 

Artigo 27.º 

Regime de avaliação 

Os docentes da ESTGOH, ao definirem na ficha de UC as normas de avaliação, deverão prever para os 

estudantes que beneficiem do presente estatuto um método de avaliação compatível com o respeito 

pelos direitos previstos no artigo anterior, considerando-se não escrita qualquer norma em sentido 

contrário. 

 

Artigo 28.º 

Obtenção do estatuto 

1 - Para poder beneficiar do estatuto, o estudante deve comprovar a sua qualidade de trabalhador por 

uma das formas constantes dos números seguintes. 

2 - O trabalhador que exerce funções públicas deve apresentar declaração do respetivo serviço, 

autenticada com selo branco, onde conste o nome, número de documento de identificação civil, número 

de identificação fiscal, número atribuído pelo subsistema de segurança social (Caixa Geral de 

Aposentações ou outro subsistema), carreira e categoria profissional e modalidade de vínculo e duração 

do mesmo. 

3 - O trabalhador por conta de outrem deve apresentar: 

a) declaração da entidade patronal devidamente autenticada com carimbo em que conste o nome, 

número de documento de identificação civil, número de identificação fiscal, número atribuído 
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pelo subsistema de segurança social, carreira e categoria profissional e modalidade de vínculo e 

duração do mesmo; 

b) documento comprovativo da inscrição na Segurança Social, devidamente atualizado e validado 

por aquela entidade. 

4 - O trabalhador independente deve apresentar: 

a) declaração de início/reinício de atividade apresentada junto da Autoridade Tributária; 

b) declaração comprovativa de inscrição na Segurança Social devidamente atualizada e validada por 

aquela entidade. 

5 - Os estudantes que frequentem cursos de formação profissional ou programa de ocupação temporária 

de jovens, desde que com duração igual ou superior a seis meses devem apresentar documento 

comprovativo daquela frequência, com indicação do início e duração da atividade e do registo de 

acreditação da formação ou programa de ocupação temporária de jovens, emitido por entidade 

autorizada a desenvolver o respetivo curso ou programa. 

6 - Os estudantes que se encontrem numa situação de desemprego involuntário ocorrido no mesmo ano 

letivo para o qual foi concedido o estatuto devem, para efeitos de manutenção do estatuto, comprovar a 

situação de desemprego involuntário através de documento comprovativo de inscrição num Centro de 

Emprego, emitido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

7 – Os documentos referidos nos números 2 a 6 devem ter data igual ou inferior a 60 dias seguidos 

relativamente ao requerimento apresentado. 

 

Artigo 29.º 

Cessação 

1 - Os direitos do trabalhador estudante cessam quando este não obtiver aproveitamento em dois anos 

consecutivos ou três interpolados. 

2 - Considera-se aproveitamento escolar a transição de ano ou a aprovação em, pelo menos, metade das 

UCs em que o trabalhador estudante esteja inscrito. 

3 - Considera-se, ainda, que tem aproveitamento escolar o trabalhador estudante que não satisfaça o 

disposto no número anterior devido a acidente de trabalho ou doença profissional, doença prolongada, 

licença em situação de risco clínico durante a gravidez, ou por ter gozado licença parental inicial, licença 

por adoção ou licença parental complementar por período não inferior a um mês. 
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4 - Sem prejuízo de responsabilidade disciplinar e criminal, os direitos do trabalhador estudante cessam 

imediatamente em caso de falsas declarações relativamente aos factos de que depende a concessão do 

estatuto ou a factos constitutivos de direitos, bem como quando estes sejam utilizados para outros fins. 

5 - O trabalhador-estudante pode exercer de novo os direitos no ano letivo subsequente àquele em que 

os mesmos cessaram, não podendo esta situação ocorrer mais de duas vezes. 

 

 

CAPÍTULO XI 

ESTATUTO DE ESTUDANTE RECLUSO 

 

Artigo 30.º 

Âmbito 

O presente estatuto aplica-se aos estudantes matriculados e inscritos em cursos e ciclos de estudos da 

ESTGOH a quem tenha sido aplicada uma medida de coação ou pena privativas da liberdade, em 

concretização do direito ao ensino previsto no Código de Execução de Penas e de Medidas Privativas da 

Liberdade. 

 

Artigo 31.º 

Direitos 

1 - O estudante recluso cujo regime de reclusão impeça a comparência nas aulas e a realização presencial 

de elementos de avaliação tem direito: 

a) à relevação de faltas às aulas; 

b) à disponibilização e envio dos documentos e materiais necessários aos processos de ensino 

aprendizagem; 

c) à realização de elementos de avaliação fora da escola, mediante a definição dos termos da sua 

realização em articulação com os serviços responsáveis pelo acompanhamento do recluso, desde 

que salvaguardada a integridade e veracidade da avaliação. 

2 - O estudante recluso tem ainda direito: 

a) à realização de exames em época especial sem limitação quantitativa; 

b) à nomeação de um professor tutor ao qual compete o acompanhamento do seu processo e a 

intermediação entre a escola, o estabelecimento prisional e o estudante. 
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Artigo 32.º 

Avaliação 

Os docentes responsáveis pela avaliação de UCs em que estejam inscritos estudantes reclusos devem 

definir para estes um método de avaliação compatível com o respeito pelos direitos previstos no artigo 

anterior. 

 

Artigo 33.º 

Obtenção do estatuto 

Os estudantes que pretendam obter o presente estatuto devem apresentar requerimento dirigido ao 

Presidente da ESTGOH, acompanhado de declaração comprovativa emitida pelos serviços prisionais 

competentes, autenticada com selo branco, da qual conste a identificação do estudante, a situação de 

privação de liberdade em que se encontra, a duração prevista e o regime de reclusão aplicável. 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 34.º 

Interpretação e integração de lacunas 

As dúvidas de interpretação das normas do presente regulamento e eventuais casos omissos serão objeto 

de despacho do Presidente da ESTGOH, ouvido o Presidente do Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 35.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação e produz efeitos a partir do ano 
letivo de 2020/2021. 
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