
 

 

 
 

Regulamento dos Trabalhadores-Estudantes na Escola de Direito da Universidade Católica 
(Porto) 

 
Considerando a necessidade de articular a natureza presencial específica do regime de estudos na Escola de 
Direito da Universidade Católica no Porto com a imposição de inexigibilidade da frequência de qualquer número 
mínimo de aulas pelos Trabalhadores-Estudantes consagrada na Lei n.º 116/97, de 4 de Novembro, o Conselho de 
Direcção delibera o seguinte:  

 
Artigo 1.º 

(Estudantes sujeitos ao Regime Presencial) 
 
Consideram-se sujeitos ao Regime Presencial de Avaliação consagrado no artigo 3.º do 
“Regulamento de Avaliação de Conhecimentos” todos os estudantes matriculados no regime 
diurno ou regime pós-laboral que, nos termos dos artigos seguintes, não tenham requerido o 
reconhecimento do Estatuto de Trabalhador-Estudante. 
 

Artigo 2.º 
(Condições de reconhecimento do Estatuto de Trabalhador-Estudante) 

 
1. O estudante que pretenda usufruir do Estatuto de Trabalhador-Estudante durante o ano 
lectivo deverá apresentar na Secretaria, de 1 a 30 de Outubro, um requerimento dirigido ao 
Director da Escola de Direito, com o pedido de reconhecimento deste Estatuto. (a) 
2. O estudante que pretenda apenas usufruir do Estatuto de Trabalhador-Estudante durante o 
segundo semestre deverá apresentar na Secretaria o requerimento referido no número 
anterior, de 1 a 30 de Março.  
Notas: (a) Alterado pelo Despacho 2/11 

Artigo 3.º 
(Comprovação da qualidade de trabalhador) 

 
1. O trabalhador por conta de entidade privada deverá acompanhar o requerimento referido no 
artigo anterior dos seguintes comprovativos da sua qualidade de trabalhador: 
a) declaração da entidade patronal com carimbo, assinatura e indicação do período normal de 
trabalho semanal; 
b) declaração da Segurança Social com a descrição dos últimos descontos realizados durante o 
semestre em curso; 
c) documento de folha de salários enviado à Companhia de Seguros ou declaração da 
Seguradora comprovativa da inscrição do beneficiário para efeito do seguro de acidentes de 
trabalho, reportada ao período do início do semestre.  
2. Tratando-se de funcionário ou agente do Estado ou de outra entidade pública, o 
requerimento referido no número anterior deverá ser apenas acompanhado de declaração do 
respectivo serviço, devidamente autenticada com o selo branco. 
3. O Trabalhador-Estudante por conta própria deverá acompanhar o requerimento da prova da 
sua qualidade de trabalhador, feita através da apresentação da declaração de início de 



 

 

actividade na repartição de finanças e dos recibos que comprovem a sua actividade laboral 
efectiva no mês anterior à data da apresentação do requerimento, bem como de documento 
comprovativo de descontos para a Segurança Social. 
4. O Trabalhador-Estudante por conta própria, que tenha apresentado requerimento ao abrigo 
do número anterior relativamente ao primeiro semestre, está ainda obrigado a apresentar 
durante o mês de Maio na Secretaria o Anexo B da declaração de IRS que tenha entregue nesse 
ano, presumindo-se, na falta de cumprimento desta obrigação, comportamento fraudulento na 
apresentação dos elementos a que reporta o mesmo número. 
5. Não serão admitidos os requerimentos que não sejam acompanhados de todos os 
comprovativos exigidos neste artigo ou que sejam apresentados fora dos prazos estabelecidos 
no artigo 2.º. 
 

Artigo 4.º  
REVOGADO – Despacho 2/11 

 
Artigo 5.º 

(Transferência para o regime pós-laboral) 
 
1. Os estudantes matriculados no regime diurno a quem seja reconhecido o Estatuto de 
Trabalhador-Estudante serão transferidos para o regime pós-laboral, mediante despacho do 
Director da Escola de Direito. 
2. Os Trabalhadores-Estudantes, embora permanecendo matriculados no regime pós-laboral, 
poderão, a título excepcional, mediante requerimento a apresentar ao Director da Escola de 
Direito, assistir às aulas no regime diurno, quando o horário de trabalho em regime pós-laboral, 
devidamente comprovado, o justifique. 

 
 
 

Artigo 6.º 
(Regalias escolares dos Trabalhadores-Estudantes) 

 
1. Os estudantes a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Trabalhador-Estudante, não 
estando sujeitos, nos termos do art. 8.º, n.º 2, da Lei n.º 116/97, a disposições que façam 
depender o aproveitamento da frequência de um número mínimo de aulas por cadeira, gozam 
das seguintes regalias: 
a) aulas de compensação, sempre que os docentes o considerem necessário ao processo de 
aprendizagem e/ou avaliação; 
b) não sujeição a qualquer limitação do número de exames a realizar em época de recurso; 
c) possibilidade de realização de quatro exames em época especial a quatro disciplinas a que 
tenham estado inscritos em qualquer dos dois semestres do correspondente ano lectivo, desde 
que beneficiem do Estatuto de Trabalhador-Estudante nos dois semestres; 
d) possibilidade de realização de dois exames na época especial a duas disciplinas a que tenham 
estado inscritos no semestre em que beneficiem do Estatuto de Trabalhador-Estudante.  



 

 

2. A regalia prevista nas alíneas c) e d) apenas poderá ser usufruída pelo Trabalhador-Estudante 
cujo período normal de trabalho semanal seja superior a 20 horas. 
3. No caso de trabalhadores por conta própria que tenham beneficiado do Estatuto de 
Trabalhador-Estudante durante o primeiro semestre e não tenham pedido a confirmação do 
Estatuto no segundo semestre, a regalia prevista na alínea d) poderá apenas ser usufruída pelo 
estudante que durante o mês de Maio tenha apresentado na Secretaria o Anexo B da 
declaração de IRS entregue nesse ano. 
4. A época especial de exames, referida nas alíneas c) e d) do número anterior decorrerá nas 
mesmas datas da época especial para conclusão da licenciatura, devendo o estudante 
inscrever-se nos prazos estabelecidos, mediante o pagamento da taxa de inscrição prevista 
para a época de recurso. 
 

Artigo 7.º 
(Acesso às informações) 

 
Os serviços sociais da Universidade terão acesso às informações e comprovativos apresentados 
pelos estudantes que usufruam do Regime de Avaliação de Trabalhador-Estudante e 
pretendam concorrer a benefícios sociais da Universidade ou do Estado. 

 
Artigo 8.º 
(Fraude) 

 
Em caso de fraude, relativa ao exercício dos direitos, obrigações e demais disposições previstas 
no presente regulamento, o estudante ficará sujeito às normas do Regulamento Disciplinar, 
sem prejuízo das demais consequências legais, estatutárias e regulamentares a que haja lugar. 
Porto, 17 de Julho de 2007 
 
 


