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INTRODUÇÃO 
Com o propósito de maximizar a recuperação de livros escolares usados, disponibilizando-os gratuitamente a quem 

deles necessite, é lançada esta iniciativa que serve objetivos sociais, ambientais e económicos.

Pretende o presente projeto incentivar os filhos dos associados Adefacec ao bom uso dos manuais escolares, incrementando 

a sua utilização correta e proveitosa, pelo que, para o sucesso desta iniciativa é determinante o envolvimento de todos. 

Importa, portanto, criar condições, envolver e sensibilizar toda a comunidade, nomeadamente os pais/encarregados 

de educação, para a necessidade de reutilização dos livros escolares usados, alertando as consciências para o valor dos 

livros, percebendo que se os livros foram úteis à sua família serão úteis para as outras famílias.

CAPÍTULO I – Objectivos

O Banco de Livros Escolares é uma iniciativa da Adefacec, tendo como objetivos: 

• Desenvolver o sentido de partilha e solidariedade social;

• Diminuir a despesa familiar com a aquisição de novos livros;

• Promover a reutilização dos livros escolares;

• Incentivar atitudes de proteção e educação ambiental.

CAPÍTULO II – Destinatários

O Banco de Livros Escolares tem como destinatários os filhos(as) dos associados Adefacec que frequentam o ensino básico 

(1.º, 2.º, 3.º ciclos), ensino secundário e profissional. 

CAPÍTULO III – Doação/Recolha
• Todos os livros deverão ser entregues (ou enviados por correio interno) para a secretaria da Associação até ao dia   

1 de Julho de 2015.

• Os livros entregues deverão estar em bom estado de conservação, sendo que para o efeito deverão ter:

a) Número de páginas completas;

b) Capa e folhas devidamente presas, sem rasgões ou escritos e rabiscos que impeçam a leitura;

c) Sem sujidade e sem vincos que permitam a sua degradação.

• Para além dos livros escolares, também material de apoio ao estudo pode ser entregue (enciclopédias, livros de apoio, 

livros de exercícios, dicionários …).

CAPÍTULO IV – Requisição e Atribuição

• A requisição dos livros escolares é exclusiva e gratuita para associados Adefacec.

• Terminada a fase de doação/recolha, a Adefacec irá proceder à divulgação da listagem de todo o material entregue 

até 31 de Julho de 2015. 

• Será criada uma base de dados, disponibilizada na loja online da Adefacec (www.loja.adefacec.pt), facultando todas 

as informações relevantes ao material disponível e permitindo a requisição online dos livros.

• A requisição dos livros também pode ser realizada presencialmente na secretaria da Adefacec.

• De acordo com a listagem de material existente, os pedidos serão atribuídos por ordem de chegada.

http://loja.adefacec.pt/


BANCO DE LIVROS ESCOLARES
REGULAMENTO

| REGULAMENTO | BANCO DE LIVROS ESCOLARES2

Adefacec - Associação Desportiva da Efacec
Apartado 1018 | 4466-952 S. Mamede de Infesta | Tel: 229562433 | secretariaadefacec@efacec.com | Web: adefacec.com | Loja online: loja.adefacec.pt

CAPÍTULO V – Gestão

A Adefacec reserva o direito de:

• Poder reciclar os livros escolares, existentes em stock, que se mostrem em estado de degradação;

• Doar os livros desatualizados a Instituições.

CAPÍTULO VI – Devolução

Os associados beneficiados devem proceder à devolução dos livros em bom estado de conservação, para que os mesmos 

possam ser reutilizados nos anos seguintes, no prazo de 15 dias após o final do ano letivo. 

CAPÍTULO VII – Deveres do aluno, pais e encarregados de educação

• Após a atribuição dos livros, alunos, pais e encarregados de educação deverão zelar pela boa conservação dos mesmos, 

possibilitando desta forma a sua utilização no futuro. 

• Ao longo do período de utilização dos livros, com o objetivo de os manter em bom estado, o aluno não deverá 

escrever, riscar, sublinhar, desenhar ou fazer qualquer tipo de inscrição.

CAPÍTULO VIII – Disposições Finais

• A adesão a esta iniciativa implica a aceitação integral do regulamento da mesma. 

• As situações não contempladas no presente regulamento serão resolvidas, caso a caso, pela direção da Adefacec.

• Eventuais pedidos de esclarecimento devem ser remetidos para: secretariaadefacec@efacec.com.

• Todos os dados aqui constantes podem ser alterados sem aviso prévio, estando a sua versão atualizada disponível 

em: www.adefacec.com.

mailto:secretariaadefacec%40efacec.com?subject=Banco%20de%20Manuais%20Escolares
http://www.adefacec.com/

