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Regulamento da Bolsa de Manuais Escolares 

   

 A Lei n.º71/2018, de 31 de dezembro, estabelece o regime de gratuitidade dos 

manuais escolares aos alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede pública do 

Ministério da Educação. O regime de gratuitidade de manuais inclui uma política de 

reutilização, operacionalizada pelo Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, anexo I, no 

Manual de Apoio à Reutilização de Manuais escolares. Por outro lado, este despacho 

pretende reconhecer boas práticas de reutilização da comunidade escolar, premiando e 

gratificando as unidades orgânicas que desenvolvem estratégias para atingir melhores 

resultados de reutilização. O presente regulamento visa dar cumprimento ao referido 

Despacho, estabelecendo os procedimentos a adotar no processo de distribuição gratuita e 

reutilização de manuais escolares e os direitos e deveres dos seus intervenientes.  

  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento estabelece as regras e procedimentos a adotar no processo de 

distribuição gratuita e reutilização de manuais escolares e também os direitos e deveres dos 

seus intervenientes. Não estão abrangidos por estas disposições os cadernos de atividades 

e outros documentos associados aos manuais. 

 

Artigo 2.º 

Distribuição gratuita de manuais 

1. A plataforma MEGA mantém-se como instrumento de operacionalização da distribuição e 

controlo dos manuais gratuitos, tendo os encarregados de educação de se registar 

obrigatoriamente na mesma.  

2. O vale emitido pela plataforma dará a indicação de levantamento do manual na livraria, 

caso se trate de um manual novo, ou na escola, se se tratar de um manual reutilizado. A  
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disponibilização dos manuais novos ou usados é efetuada aleatoriamente pela plataforma, 

sendo o agrupamento alheio a esse procedimento. 

3. Os Encarregados de Educação, quando recebem os manuais, assinam uma declaração 

onde se comprometem a proceder à sua devolução, no final do ano lectivo, em bom estado 

de conservação, e onde declaram que tiveram conhecimento das penalizações previstas no 

caso em que tal não se venha a verificar.  

 

Artigo 3.º 

Bolsa de Manuais Escolares 

1. A Bolsa de Manuais é constituída pelos manuais escolares obtidos das seguintes formas: 

a) Devolvidos pelos alunos que levantaram os seus manuais diretamente nas livrarias, 

no âmbito da medida de gratuitidade;  

b) Devolvidos pelos alunos que levantaram os seus manuais na escola; 

c) Doados à Escola, designadamente por outros alunos, ou por intercâmbio entre 

escolas. 

2. Integram a bolsa de manuais escolares os manuais que, depois de avaliados pelo 

agrupamento, são considerados em condições de serem reutilizados, tendo em conta os 

seguintes critérios: 

a) número de utilizações anteriores, considerando que a vida útil do manual escolar se 

prolonga por três utilizações anuais; 

b) idade dos alunos e ano de escolaridade; 

c) existência de espaços em branco para preenchimento; 

d) deterioração inerente ao uso normal do manual, de acordo com uma utilização 

prudente e adequada; 

e) circunstâncias excecionais a avaliar pelo agrupamento. 

3. O Agrupamento reserva dois manuais escolares por disciplina para a constituição de uma 

bolsa de manuais, de forma a suprir eventuais necessidades que venham a surgir ao longo 

do ano letivo. 
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Artigo 4.º 

Intervenientes 

São intervenientes no processo de empréstimo e devolução dos manuais da Bolsa:  

 

a) Os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

      b) Os encarregados de educação dos alunos referidos na alínea anterior; 

      c) O Agrupamento de Escolas de Sande. 

 

 

Artigo 5.º 

Deveres do Agrupamento 

Ao Agrupamento compete:  

a)  Publicitar os manuais escolares adotados no Agrupamento e o respetivo período 

legal de adoção;  

b) Organizar e informar o processo de empréstimo e devolução de manuais escolares, 

de acordo com as regras e procedimentos definidos neste Regulamento, bem como 

apoiar as famílias nesse processo. 

    

 

Artigo 6.º 

Deveres do aluno e do encarregado de educação 

Ao aluno e encarregado de educação compete:  

a) Manter os manuais em bom estado de conservação no período em que estiverem em 

sua posse, responsabilizando-se pela sua não deterioração ou eventual extravio;  

b) Fazer bom uso do manual, de acordo com uma utilização prudente e adequada e que 

não ponha em causa a sua reutilização (escrever a caneta, sublinhar, riscar, 

desenhar ou fazer qualquer tipo de inscrição que impossibilite novo empréstimo). 
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Artigo 7.º 

Entrega de manuais reutilizados 

1. A entrega dos manuais reutilizados é efetuada pelos Serviços de Administração Escolar 

no âmbito da gestão feita pela plataforma MEGA, mediante a assinatura de um termo de 

responsabilidade por parte do aluno e do encarregado de educação.  

2. A assinatura do termo de responsabilidade implica o conhecimento, por parte do 

beneficiário e respetivo encarregado de educação, do presente regulamento e a sua total 

aceitação.  

3. A entrega dos manuais ocorre, em princípio, no mês de agosto. 

 

Artigo 8.º 

Processo de devolução de manuais 

1. Os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico devolvem os manuais no fim do ano 

letivo, à exceção dos das disciplinas sujeitas a prova final de ciclo (9.º ano). Neste caso, os 

manuais deverão ser entregues três dias após a realização das provas. 

2. Sempre que se verifique a retenção do aluno, mantém-se o direito a conservar na sua 

posse os manuais escolares até à conclusão desse ano. 

3. No ato da devolução dos manuais escolares é emitido o correspondente recibo de 

quitação com averbamento sobre o seu estado de conservação. Em caso de mudança de 

escola, o recibo deve ser exibido no novo estabelecimento de ensino.  

4. Considera-se que o manual se encontra em mau estado de conservação e não reúne 

condições de reutilização quando:  

a) Não apresente a totalidade das páginas;  

b) As páginas apresentem rasgões, sublinhados, rabiscos ou outros escritos que 

impeçam a sua leitura parcial ou integral;  

c) Não apresente capa ou esta apresente rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a 

leitura de todos os seus elementos informativos.  
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d) Evidencie um uso anormal e uma utilização pouco prudente e desadequada (escrita 

ou sublinhados a caneta, riscos, desenhos ou qualquer tipo de inscrição/registo que 

impossibilite novo empréstimo). 

 

Artigo 9.º 

Sanções 

1. A não devolução dos manuais escolares por parte do aluno, ou a devolução dos mesmos 

em mau estado, nomeadamente apresentando danos anormais que não decorram de uma 

utilização prudente e adequada, implica o pagamento do valor de capa do manual, exceto 

quando o manual já tenha atingido o tempo de vida útil ou quando circunstâncias objetivas e 

subjetivas assim o justifiquem, de acordo com a avaliação e autorização da Diretora do 

Agrupamento. 

2. Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito no ano 

seguinte. 

 

Artigo 10.º 

Normas complementares 

1. Em tudo o que não esteja especialmente previsto neste Regulamento relativamente à 

reutilização de manuais escolares, cabe à Diretora do Agrupamento decidir sobre os 

procedimentos a adotar. 

 

Artigo 11.º 

Aprovação 

O presente regulamento foi aprovado em reunião do Conselho Administrativo do dia 8 de 

fevereiro de 2019. 
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ANEXO I 

 

Calendário 

 

 

De 21 a 28 de Junho - Recolha de manuais do 1.º ciclo 

 De 14 a 28 de Junho - Recolha dos manuais do 2.º  e 3.º ciclos, excepto das disciplinas 

sujeitas a exame. 

A 09 de julho, terá início a emissão de vales relativos aos alunos de todos os anos de 

escolaridade de continuidade. 

A 01 de agosto, terá início a emissão de vales relativos aos alunos dos restantes anos de 

escolaridade.  
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Minuta de Declaração I (Digital) 

 

 

Eu, _________________________, encarregado de educação com o NIF_____________, 

registado no portal de manuais escolares com o utilizador ________________________________ 

(email do utilizador), declaro, por minha honra, que fui informado e compreendi que os manuais que 

me foram entregues, reutilizados ou atribuídos por voucher, ao abrigo do programa MEGA, 

destinados ao meu educando ____________________________________________ têm de ser 

devolvidos ao agrupamento em bom estado de conservação e de reutilização, no final do ano letivo 

a que se destinam ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame. 

Declaro, igualmente, ter consciência de que a penalização em caso de não devolução 

consiste na entrega ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual. 

 

Observações sobre os manuais recebidos: 

 

 

 

 

O Encarregado de Educação 

 

_________________________________ 
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Minuta de Declaração II (em papel) 

 

Eu, _________________________, encarregado de educação com o NIF_____________, 

registado no portal de manuais escolares com o utilizador ________________________________ 

(email do utilizador), declaro, por minha honra, que fui informado e compreendi que os manuais que 

me foram entregues, reutilizados ou atribuídos por voucher, ao abrigo do programa MEGA, 

destinados ao meu educando ____________________________________________ têm de ser 

devolvidos ao agrupamento em bom estado de conservação e de reutilização, no final do ano letivo 

a que se destinam ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame. 

Declaro, igualmente, ter consciência de que a penalização em caso de não devolução 

consiste na entrega ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual. 

 

 

 

O Encarregado de Educação 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

  


