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Trabalhador-Estudante 
Relação laboral – Regalias previstas no Estatuto do Trabalhador-Estudante 

O regime jurídico do 

trabalhador-estudante encontra-

se previsto na Lei No116/97, 

de 4.11  

Para efeitos de aplicação deste 

regime, é considerado 

trabalhador-estudante todo o 

trabalhador por conta de 

outrem indepen-dentemente do 

vínculo laboral, ao serviço de 

uma entidade pública ou 

privada que frequenta qualquer 

nível do ensino oficial ou 

equivalente, incluindo cursos 

de pós-graduação realização de 

mestrados ou doutoramentos, 

em instituição pública, 

particular ou cooperativa. 

   Estão ainda abrangidos pelo 

citado diploma os estudantes 

que sejam trabalhadores por 

conta própria, bem como 

aqueles que frequentem cursos 

de formação profissional ou 

programas de ocupação 

Duração de trabalho entre 20 e 29 

horas 

    -   dispensa até 3 horas; 

Duração de trabalho entre 30 e 33 

horas 

    -   dispensa até 4 horas; 

Duração de trabalho entre 34 e 37 

horas 

    -   dispensa até 5 horas; 

Duração de trabalho igual/superior 

38 horas 

    -   dispensa até 6 horas. 

Prestação de provas de avaliação 

   Quanto á prestação de provas de 

avaliação, o trabalhador-estudante 

tem direito a faltar, sem perda de 

retribuição ou de qualquer outra 

regalia, até 2 dias por cada prova 

Férias 

   Os trabalhadores estudantes têm 

direito a marcar as férias de acordo 

com as suas necessidades escolares, 

excepto se tais períodos se mostrarem 

incompatíveis com o plano de férias da 

entidade empregadora 

   Os mesmos têm direito a gozar de 

forma interpolada 15 dias de férias à 

sua Livre escolha, salvo 

incompatibilidade resultante do 

encerramento para férias do 

estabelecimento ou do serviço. 

Efeitos da valorização escolar 

   A empresa onde o trabalhador 

estudante presta os seus serviços deve 

proporcionar oportunidades de 

promoção profissional adequada à 

valorização obtida através dos cursos 

ou conhecimentos adquiridos. não 

sendo obrigatória a reclassificação 

profissional pela obtenção desses 
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temporária de jovens, desde 

que com duração igual ou 

superior a 6 meses. 

   Para beneficiar das regalias 

previstas naquele regime 

jurídico, o trabalhador-

estudante terá de fazer prova, 

junto da entidade empregadora, 

da sua condição de estudante, 

apresentar o respectivo horário 

escolar e comprovar o 

aproveitamento no termo de 

cada ano escolar. 

Horário de trabalho 

   As empresas devem elaborar 

horários de trabalho específicos 

para os trabalhadores-

estudantes, com flexibilidade 

que permita a frequência das 

aulas e a deslocação para os 

estabelecimentos de ensino. 

   Quando não seja possível 

aplicar o regime referido, o 

trabalhador será dispensado até 

6 horas semanais se o horário 

escolar o exigir, sem perda de 

retribuição ou de qualquer 

de avaliação, sendo um o da 

realização da prova e o outro o 

imediatamente anterior,   incluindo 

sábados, domingos e feriados. 

   No caso de provas em dias 

seguidos ou demais de um exame 

no mesmo dia, os dias anteriores a 

faltar serão tantos quantas as 

provas a realizar, incluindo se 

sábados, domingos e feriados. 

   Consideram-se provas de 

avaliação todas as provas escritas e 

orais e a apresentação de trabalhos 

quando estes as substituam, 

   Deve ter se presente que não se 

poderá faltar mais de 4 dias por 

disciplina. 

Licenças 

   Em cada ano civil, os trabalhadores 

estudantes, à excepção dos estudantes que 

sejam trabalhadores por conta própria, 

bem como dos que frequentem cursos de 

formação profissional ou programas de 

ocupação temporária de jovens, podem 

utilizar, de forma seguida ou interpolada, 

até 10 dias úteis de Licença, com 

desconto no vencimento mas sem perda 

cursos ou conhecimentos. 

Regalias nos estabelecimentos de ensino 

   Para beneficiarem das regalias 

anteriormente descritas, o trabalhador 

estudante não está obrigado à 

frequência de um número mínimo de 

disciplinas ou cadeiras, cm graus de 

ensino onde isso seja possível, nem 

está sujeito a normas que criem 

regimes de prescrição ou impliquem 

mudança de estabelecimento. 

   Os trabalhadores estudantes para obterem 

aproveitamento escolar não estão sujeitos à 

frequência de um número mínimo de aulas por 

disciplina ou cadeira. 

   Retira-se ainda que não existe limite 

no numero de exames a realizar na 

época de recurso, tendo lugar uma 

época especial de exames em todos os 

cursos e em todos os anos lectivos. 

Cessação dos direitos 

   As regalias respeitantes ao horário de 

trabalho e à marcação das férias e gozo 

de licenças cessam quando o 

trabalhador estudante não conclua com 
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outra regalia. Esta dispensa de 

serviço poderá ser utilizada de 

uma só vez ou de forma 

fraccionada e depende da 

duração do trabalho semanal: 

das restantes regalias, desde que o 

requeiramcom48 horas de antecedência, 

no caso de se pretender um dia de licença, 

com 8 dias de antecedência caso se deseje 

2 a 5 dias de licença, ou com um mês de 

antecedência, sempre que se pretenda 

mais de 5 dias de Licença. 

aproveitamento o ano escolar. 

   As restantes regalias cessam quando 

o trabalhador-estudante não tenha 

aproveitamento cm 2 anos consecutivos 

ou 3 interpelados. 

 


