
 

Vamos por Portugal a Reutilizar? 

Vamos por Portugal a reclamar? 

 

A Constituição prevê que o Ensino obrigatório seja gratuito, contudo os livros escolares que 
são de uso obrigatório não são grátis!! 

Em 1989, 2006 e 2011 o Conselho Nacional de Educação estudou detalhadamente o assunto a 
pedido dos sucessivos Governos e por 3 vezes recomendou a criação de um sistema de partilha 
de livros escolares em todas as escolas, acessível a todos os alunos e sem custos para o Estado 
(tal como acontece na maioria dos países Europeus). 

Todos os Governos ignoraram as recomendações por si encomendadas ao CNE incumprindo 
frontalmente a Lei e obrigando os Pais a pagar centenas de euros para ter os seus filhos na 
Escola. 

A manutenção desta injustiça ao longo dos últimos 25 anos leva-nos a concluir que na prática 
os livros escolares mais não são que um Imposto encapotado sobre as famílias para financiar 
as 3 poderosas empresas a que chamam Indústria Livreira! 

Nos últimos 4 anos, num movimento de cidadãos sem precedentes, abriram em Portugal mais 
de 200 bancos associados ao movimento reutilizar.org e dezenas de milhares de alunos 
disseram SIM à reutilização! 

Contudo a cada ano inventam novas “razões” para obrigar os Pais a comprar novos livros para 
os seus filhos. Este ano por exemplo devido às metas curriculares a maioria dos livros do 9º 
ano irá para o LIXO! mesmo aqueles que foram substituídos há apenas 2 ou 3 anos! 

Desde 2011 que recebemos muitas queixas, denúncias e reclamações relatando as mais 
infames histórias de pressões sobre as escolas e autarquias que desejam abrir bancos de livros 
e de alunos a quem não é permitido reutilizar os seus livros. 

Assim não vamos lá! Está na hora de reclamar! 

Porque se trata de um Direito Constitucional decidiu o movimento reutilizar.org apresentar 
uma queixa ao Provedor de Justiça denunciando a situação e exigindo que a Lei seja cumprida! 

Participe nesta queixa e ajude-nos a mudar esta vergonhosa realidade. Envie-nos a sua 
reclamação ou denúncia relatando os obstáculos que encontrou e que impediram os seus 
filhos de reutilizar os seus livros. Nós juntaremos todas as reclamações à nossa queixa e 
faremos chegar a sua voz ao Provedor de Justiça! 

Envie a sua Reclamação ou denúncia até 30 de Julho para: 
reclamar@reutilizar.org 

Partilhe esta informação com os seus familiares e amigos e vamos pôr Portugal a reutilizar! 
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