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MEGA - Reutilização dos Manuais escolares 

 

 

Operacionalização do sistema de  devolução e entrega dos manuais do 

2º e 3º ciclo e Secundário. 

 

Exmo. Senhor Encarregado de Educação, 

 

O regime de gratuitidade de manuais escolares implica a prática de uso, 

devolução, avaliação/triagem e reutilização.  

 

Devolução dos manuais escolares do ano letivo 2021-2022 

 

 

1. Todos os manuais devem ser devolvidos pelo EE, ou por quem ele 

autorizar. A sua não devolução implica o pagamento do valor de capa do 

manual;  

2. Devem devolver os manuais de todas as disciplinas com exceção das 

disciplinas sujeitas a exame. Os manuais destas disciplinas são entregues nos 

três dias seguintes à publicação das classificações de exame; 

3. Em caso de retenção o aluno pode conservar na sua posse os manuais 

escolares até à conclusão desse ano de escolaridade; 

4. A devolução dos manuais deverá ser feita de acordo com a 

calendarização divulgada que tem de ser respeitada; 

5. Ao EE é entregue um comprovativo da entrega dos manuais. 

 

 

Triagem dos manuais escolares 

 

6. O processo de triagem dos manuais escolares ocorrerá no momento da 

sua devolução.  

7.  É inibida a emissão de “vouchers” no próximo ano letivo se o manual 

não for devolvido, ou se for devolvido em mau estado, com exceção do 

manual que já tenha atingido o tempo útil de reutilização que se estima por 

três utilizações anuais, ou, se o EE optou pelo pagamento do seu valor de 

capa. 

8. Considera-se que um manual não reúne as condições de reutilização 

quando se apresentar sem capa e / ou contracapa; com capa e / ou 

contracapa rasgadas, sujas, escritas (mesmo que a lápis); com folhas soltas; 

escrito, anotado ou sublinhado (mesmo que a lápis); sem as brochuras / 

pequenos livros que fazem parte do projeto; 
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9. Os manuais deverão ser previamente preparados para a devolução, em 

conformidade com os critérios indicados no ponto anterior (ex: todas as 

anotações que possam ter sido feitas a lápis, deverão vir apagadas e as 

páginas limpas), para que no ato da entrega a triagem seja mais fácil e 

rápida.  

10. O EE ou a pessoa responsável pela entrega deverá colaborar ativamente 

no processo de devolução sendo responsável pela apresentação dos manuais a 

devolver através do seu manuseamento, de forma a confirmar o seu estado de 

conservação.  

 

Entrega de manuais escolares  

 

11. Para beneficiar da entrega gratuita de manuais escolares os EE terão de 

registar-se na plataforma www.manuaisescolares.pt Para tal necessitam do 

número de contribuinte e dos seus dados de acesso ao Portal das Finanças; 

12. Na plataforma o EE tem disponível um conjunto de FAQ’s que deve 

consultar. 

 

 

 

Feijó, 29 de junho de 2022 

 

O Diretor 

 

(António Mateus) 
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