
 

DESPACHO (PR) N.º 9/2008 
 

 

Assunto: Aplicação do Estatuto de Dirigente Associativo Jovem  

 

 

Conforme o n.º1 do artigo 23.º, Lei n.º23/2006, de 23 de Junho, que estabelece 

o Regime Jurídico do Associativo Jovem: “beneficiam do estatuto do dirigente 

associativo jovem os membros dos órgãos sociais das associações de jovens sediadas 

no território nacional e inscritas no RNAJ, cabendo à direcção da associação comunicar 

quais os dirigentes que gozam do respectivo estatuto”. 

Por outro lado, o n.º3 do mesmo artigo dispõe que:  

“Beneficiam do estatuto de dirigente associativo jovem, pelo menos: 

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. 

 

Assim sendo e considerando a necessidade de esclarecer os termos de aplicação 

do Estatuto de Dirigente Associativo Jovem aos estudantes do ensino superior, 

determina-se que os estudantes do IPCA que gozem do referido Estatuto e nos termos 

dos artigo 24.º e 25.º, do referido diploma, têm direito em relação a todas as 

disciplinas em que se encontrem inscritos/matriculados: 

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 lectivo; 

b) Relevação de faltas às aulas motivadas pela comparência em actos de 

manifesto interesse associativo. 

c) Requerer até cinco exames em cada ano lectivo para além dos exames nas 

épocas normais e especiais já consagradas na legislação em vigor, com um limite 

máximo de dois por disciplina; 

d) Adiar a apresentação de trabalhos e relatórios escritos até data a combinar 

com o docente; 



e) Realizar, em data a combinar com o docente, os testes escritos, trabalhos e 

relatórios, que não tenham podido realizar devido ao exercício de actividades 

associativas inadiáveis. 

Para este efeito, 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 

actividade associativa, entregar documento comprovativo da mesma, nos termos do 

artigo 25.º, n.º3, da Lei n.º23/2006. 

 

De acordo com o disposto no n.º4, do artigo 25.º, o exercício dos referidos 

direitos depende da prévia apresentação nos Serviços Académicos de certidão da acta 

da tomada de posse dos órgãos sociais no prazo de 30 dias úteis após a mesma. 

Por último, conforme o n.º6 do referido artigo 25.º, “ Os direitos conferidos […] 

podem ser exercidos no prazo de um ano após o termo do mandato como dirigentes, 

desde que este prazo não seja superior ao tempo em que foi efectivamente exercido o 

mandato. 

 

 

Barcelos, 6 de Fevereiro de 2008  
 

O Presidente do IPCA 

 

___________________________________________ 

Prof. Doutor João Baptista da Costa Carvalho  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C. à Administradora do IPCA, aos Directores das Escolas, aos SA (para afixação), ao CI para publicitação no site do 

IPCA e AEIPCA. 


