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Pergaminho

14.922

Esmagadora maioria das
apreensões foi em Lisboa

Asduas operações foram
desenvolvidas deSetembro a
Novembrode2007ede Janeiro
aMaio de2008. Para além
dacapital, passarampelos
distritos dePorto, Braga,
Bragança, Vila Real, Coimbra,
Castelo Branco, Beja e Faro.

pendem571eurosdoseuorça-
mento, sendo os lisboetas os
mais gastadores (978 euros).
Além disso, enquanto no

resto da Europa os manuais
são reaproveitados de filho
parafilhoeficamnasescolas,
em Portugal isso só deverá
acontecer quando os livros
passarem a ter, efecti-
vamente,umtempo
de vigência de
seis anos, con-
formeanunciado
pelo Governo
em 2007.
Masoprocesso

de certificação
prévia dos ma-
nuais–quecon-

dores – DECO. Das linhas de
créditodosbancosàsfacilida-
desdepagamento(semjuros)
das grandes superfícies, a
oferta émuito variada.

Despesas.Quantos mais fi-
lhosaestudar,maioresasdifi-
culdades para os pais. “A des-
pesamenos elástica são os li-
vros, umavezque sãoobriga-
tórios”, explicaAnaCidGon-
çalves,secretária-geraldaAs-
sociação Portuguesa das Fa-
míliasNumerosas (APFN).
Segundo o Instituto Nacio-

nal de Estatística, os portu-
gueses gastammais em edu-

cação do que a mé-
dia europeia.
As famílias
comfilhos
estudan-
t e s
des -

Educação

Regresso às aulas leva famílias
portuguesas a sobreendividarem-se
Recurso ao crédito para cobrir despesas commaterial escolar é cada vezmais frequente. Portugueses gastammais do
que o resto da Europa e a reutilização demanuais não está para breve, já que o processo de certificação está atrasado

O
mês de Setembro é,
por tradição, um mês
difícil para as famílias

portuguesas.Oregressoàsau-
lasimplicaumadespesaacres-
cida e, por isso, o recurso ao
crédito é cada vez mais fre-
quente. Embora não existam,
ainda, dados oficiais para
quantificaronúmerodefamí-
lias que optampor endividar-
-se para fazer face a estes gas-
tos, quem trabalhana área ga-
rante que o número tem
crescidonosúltimosanos.

O recurso ao crédito pes-
soal ou ao cartão de crédito
sãoasopçõesmaispopulares,
apesardenãoseremamelhor
solução.E, numanoemqueo
preço dos manuais escolares
subiu 6%, cerca do dobro da
inflação(3,1%),“éfundamen-
tal fazer uma comparação
dasdiferentesopçõesdispo-
níveis para optar pela me-
lhor”, diz aoMeiaHoraNatá-
lia Nunes, do gabinete de
ApoioaoSobreendividamen-
to da Associação Portuguesa
para a Defesa dos Consumi-

POR:CRISTINAESPADA
EMAGALHÃESAFONSO

APFN: livros
são despesa
“menos
elástica”

Gastos para este ano lectivo

6,0%

Quanto os encarregadosde
educação vãopagar amais pelo
preçodosmanuais escolares

tinuaagerarpolémicanosec-
tor livreiro – está “atrasado”,
de acordo com o professor
Jorge Carvalhal, conselheiro
daComissão deAcompanha-
mentodosManuaisEscolares.

Grátis. Já Albino Almeida,
presidente da Confederação

dasAssociações dePais,
defendeagratuitidade
dos manuais e ma-

teriais escolares
para todas as
famílias e não
apenas para
as de meno-
res rendi-
mentos.

Emoitomeses, a Inspec-
ção-Geral das Activida-

des Culturais apreendeu có-
pias de 18.555 livros em duas
operações desenvolvidas em
reprografias de estabeleci-
mentos de ensino superior e
lojas de comércio barato.

Combate à cópia. As duas
operações apelidadas de
“Pergaminho”visaramcobrir
partesignificativadoano lec-
tivode2007/2008.Segundoa
IGAC, o combate à cópia ou
comercialização ilegal de li-

vros foi uma das prioridades
das inspecções no primeiro
semestre de 2008.
A esmagadora maioria dos

exemplares apreendidos fo-
ramcópiasde livros técnicos,
tanto em papel como em su-
portesdigitais (CD,penedis-
co rígido de computadores).
Houve também, sebemque

emmenor número, exempla-
res do ensino secundário
apreendidos,notando-seuma
crescentetendênciaparaoilí-
cito. A maioria dos exempla-
resdecópiasdelivros(empa-

Fiscalização

Quase 19 mil livros-piratas apreendidos pela IGAC

Mais de 100 mil livros (34
toneladas de papel) foram
doados na campanha con-
junta doClube dos Livros e
da ENTRAJUDA que tem
comoobjectivo reutilizar e
reciclarmanuais

Onde estão? Há mais de
mil livrões espalhados por
todo o País nas agências da
Caixa Geral de Depósitos,
lojas Pingo Doce e Feira
Nova aderentes. Algumas
escolas tambémaderiram.

Destino?Há vários desti-
nos possíveis: se estiverem
em bom estado são vendi-
dosametadedopreçonosi-
te www.clubedoslivros.

com ou na Linha de Apoio
(214691892). Parte deles é
oferecidaaalunoscarencia-
dos e, caso já não estejam
emvigoremPortugal, serão
enviados para instituições
dos PALOP. Aqueles que
não podem ser reutilizados
são reciclados.

Equemdoa?Quemofere-
cemanuais embomestado,
e em vigor, recebe 20% do
valor dos livros através de
transferência bancária.

Quem pode comprar?
Qualquerpessoapodefazê-
-lopor 50%doseupreçode
capa, bastando ir ao site do
Clube dos Livros.

Livrões recolhem 100mil
manuais escolares

A frase

“É fundamental fazerumacomparação
dasváriasopçõesdisponíveisparaoptar
pelamelhorsolução.”

NATÁLIANUNES,GABINETEDEAPOIOAOSOBREENDIVIDAMENTODADECO

80ME

Valor queosportugueses
vãogastar só em livros
obrigatórios, segundoaAPEL

pel e digitalizadas ou ainda
impressas tipograficamente)
foi apreendida no distrito de
Lisboa (14.922).

Alvos. As restantes apreen-
sões(1840)ocorreramnosdis-
tritosdoPorto,Braga,Bragan-
ça, Vila Real, Coimbra, Caste-
loBranco,BejaeFaro.Osalvos
prioritáriosforamasreprogra-
fias de estabelecimentos do
ensino superior e lojas do co-
mércio barato, apreendendo-
-se,noconjuntodasduasope-
rações, 18.555 livros.

...



  Tiragem: 80000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 28,06 x 6,33 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 21951723 09-09-2008 | Lisboa

Porqueéqueosmanuais são tão caros?Porqueéquesãoescolhidos livros diferentes todos os anos?
Comoéqueaescola tambémcontribuiparaoendividamento das famílias?Nemtudotemrespostacabal 3»

Educação

Livros escolares deixam famílias
cada vez mais pobres e confusas


