STUDENT Rights Charter
"Para além de direitos e de deveres, a participação estudantil assenta numa perspetiva de cidadania ativa e
responsável"
This Charter highlights the general principles and guarantees related to the students’ participation in all its dimensions. The
purpose is to promote the empowerment of students in the exercise of their rights.

University of Évora - Portugal
Government and
Management

You have the right to
What: O estudante dirigente associativo tem direito a um regime especial de frequência e de avaliação
Where: Universidade de Évora / Portugal (no que se refere aos dirigentes associativos jovens)
When/How often: Sempre
How: De acordo com o disposto no Regulamento Académico da Universidade de Évora, o qual transpõe
também o disposto na Lei 23/2006 – Regime Jurídico do Associativismo Jovem
Regulation:
Page number

Government and
Management

Article

Normative (add hyperlink)

Art.ºs 46.º a 51.º
Art.ºs 24.º e 25.º

Regulamento Académico da Universidade de
Évora
Lei 23/2006 – Regime Jurídico do
Associativismo Jovem

You have the right to

Student Rights Charter

What: O estudante dirigente associativo jovem, trabalhador por conta de outrem, goza do direito a obter
licença sem vencimento para o exercício exclusivo das suas atividades associativas, independentemente da sua situação
contratual
Where: Portugal

When/How often: Sempre, se for trabalhador por conta de outrem
How: De acordo com o disposto na Lei 23/2006 – Regime Jurídico do Associativismo Jovem
Regulation:
Page number

Government and
Management

Article

Normative (add hyperlink)

Art.º 26.º

Lei 23/2006 – Regime Jurídico do
Associativismo Jovem

You have the right to
What: O estudante dirigente associativo jovem, trabalhador por conta de outrem, goza do direito a obter
licença sem vencimento para o exercício exclusivo das suas atividades associativas, independentemente da sua situação
contratual
Where: Portugal

When/How often: Sempre, se for trabalhador por conta de outrem
How: De acordo com o disposto na Lei 23/2006 – Regime Jurídico do Associativismo Jovem
Regulation:
Page number

Article

Normative (add hyperlink)
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Art.º 26.º

Government and
Management

Lei 23/2006 – Regime Jurídico do
Associativismo Jovem

You have the right to
What: O estudante eleito para os órgãos de gestão da Universidade de Évora tem direito a um regime
especial de frequência e avaliação
Where: Portugal
When/How often: Sempre, se for eleito para, pelo menos, um dos seguintes órgãos de gestão: Conselho
Geral, Senado Académico, Assembleia de Representantes da unidade orgânica, Conselhos Pedagógicos
das unidades orgânicas e Comissões Executivas e de Acompanhamento
How: De acordo com o disposto no Regulamento Académico da Universidade de Évora
Regulation:
Page number

Academic
and Quality

Article

Normative (add hyperlink)

Art.ºs 52.º a 57.º

Regulamento Académico da Universidade de
Évora

You have the right to
What: O estudante tem direito à atribuição de bolsa de estudo por mérito
Where: Portugal | Universidade de Évora
When/How often: Sempre
How: De acordo com o disposto no Regulamento Académico
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Regulation:
Page number

Academic
and Quality

Article

Normative (add hyperlink)

Art.º 21.º

Regulamento Académico da Universidade de
Évora

You have the right to
What: O trabalhador-estudante tem direito, sempre que possível, a um horário de trabalho ajustado que
permita a frequência das aulas e a deslocação para o estabelecimento de ensino, ou, não sendo possível,
tem direito a dispensa de trabalho para frequência das aulas, se assim o exigir o horário escolar, sem
perda de direitos e que conta como prestação efetiva de trabalho
Where: Portugal
When/How often: Sempre
How: De acordo com o disposto no Código do Trabalho
Regulation:
Page number

Academic
and Quality

Article

Normative (add hyperlink)

Art.º 90.º, N.os 1 e 2

Código do Trabalho

You have the right to
What: O trabalhador-estudante pode faltar justificadamente por motivo de prestação de prova de
avaliação, nos termos previstos no Código do Trabalho
Where: Portugal
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When/How often: Sempre
How: De acordo com o disposto no Código do Trabalho
Regulation:
Page number

Academic
and Quality

Article

Normative (add hyperlink)

Art.º 91.º

Código do Trabalho

You have the right to
What: O trabalhador-estudante tem direito a marcar o período de férias de acordo com as suas
necessidades escolares, podendo gozar até 15 dias de férias interpoladas, na medida em que tal seja
compatível com as exigências imperiosas do funcionamento da empresa
Where: Portugal
When/How often: Sempre
How: De acordo com o disposto no Código do Trabalho
Regulation:
Page number

Academic
and Quality

Article

Normative (add hyperlink)

Art.º 92.º, N.º 1

Código do Trabalho

You have the right to
What: O trabalhador-estudante tem direito, em cada ano civil, a licença sem retribuição, com a duração
de 10 dias úteis seguidos ou interpolados
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Where: Portugal
When/How often: Sempre
How: De acordo com o disposto no Código do Trabalho
Regulation:
Page number

Academic
and Quality

Article

Normative (add hyperlink)

Art.º 92.º, N.º2

Código do Trabalho

You have the right to
What: O estudante bombeiro integrado nos corpos profissionais, mistos ou voluntários, tem direito a um
regime especial de frequência e avaliação
Where: Portugal | Universidade de Évora
When/How often: Sempre
How: De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º241/2007, transposto para o Regulamento Académico
da Universidade de Évora
Regulation:
Page number

Article

Normative (add hyperlink)

Art.º 6.º, n.ºs 1 e 2

Regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses
no território continental
Regulamento Académico da Universidade de
Évora

Art.ºs 82.º a 84.º
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Social, Cultural and
Sports

You have the right to
What: O estudante praticante de desporto de alta competição tem direito a um regime especial de
frequência e avaliação
Where: Portugal | Universidade de Évora
When/How often: Sempre, desde que conste do registo organizado pelo Instituto Português do Desporto
e da Juventude
How: De acordo com o disposto no Decreto-Lei 45/2013, transposto para o Regulamento Académico da
Universidade de Évora
Regulation:
Page number

Article

Normative (add hyperlink)

Art.ºs 7.º a 10.º

Medidas específicas de apoio à preparação e
participação internacional das seleções ou outras
representações desportivas nacionais

Art.ºs 71.º a 74.º

Social, Cultural and
Sports

Regulamento Académico da Universidade de
Évora

You have the right to
What: O estudante atleta da Universidade de Évora inscrito na Federação Académica do Desporto
Universitário tem direito a um regime especial de frequência e avaliação
Where: Portugal | Universidade de Évora
When/How often: Sempre, desde que esteja inscrito na Federação Académica do Desporto Universitário
e tenha participado em, pelo menos, 75% das provas oficiais da modalidade em que se inscreveu
How: De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º55/2019 – Estatuto do Estudante Atleta do Ensino
Superior, transposto para o Regulamento Académico da Universidade de Évora
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Regulation:
Page number

Equality and
Inclusion

Article

Normative (add hyperlink)

Art.ºs 3.º, 4.º e 7.º
Art.ºs 75.º a 78.º

Estatuto do Estudante Atleta do Ensino
Superior
Regulamento Académico da Universidade de
Évora

You have the right to
What: O estudante tem direito a participar na gestão democrática da Universidade
Where: Portugal
When/How often: Sempre
How: De acordo com o disposto na Constituição da República Portuguesa
Regulation:
Page number

Article

Normative (add hyperlink)

Art.º 77.º, N.º 1

Constituição da República Portuguesa

Dimension
X Government and Management
X Academic and Quality
X Social, Cultural and Sports

Have some questions? Get in touch
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Email Address

Website

Maximum Body of Student
Representation

geral@aaue.pt

https://aaue.pt/

Vice-Rector's Office for Students

vice-edu@reitoria.uevora.pt

https://www.uevora.pt/universidade/organizacao/orgaos
-governo/reitor-equipa-reitoral

University Ombudsman

provedorestudante@uevora.pt

https://www.uevora.pt/universidade/organizacao/outrosorgaos/provedor-estudante

STUPS

contact@stupsproject.eu

http://stupsproject.eu/en/
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