
Educação Custo dos livros escolares só será atualizado no ano letivo de 2017 2018

Preço dosmanuais
não sofre alterações

Alexandra Inácio

Os preços dos manuais escola
res de todos os anos vão ser con
gelados no próximo ano letivo Os
custos só serão atualizados à taxa
de inflação a partir de 2017 2018
O ministro da Educação Tiago
Brandão Rodrigues garante que a
convenção assinada com a Asso
ciação de Editores e Livreiros

APEL não prevê contrapartidas
A APEL antecipar a destruição do
tecido livreiro

Foi uma negociação difícil atu
rada mas conseguimos inverter
um processo que se tinha vindo a
complicar para as famílias nos úl
timos quatro anos defendeu on
tem o ministro no Parlamento

Em 2012 Nuno Crato assinou
um acordo que definiu um au
mento fixo anual de 2 6 para os

manuais até ao secundário Ou

seja contabilizou ontem Tiago
Brandão Rodrigues os manuais
subiram 10 nos últimos anos

Se a antiga regra que vai voltar
a vigorar a partir de 2017 e sujei
ta as atualizações à taxa de infla
ção tivesse continuado em vi
gor o aumento teria sido de 0 1

Em comunicado a APEL garan
te que alertou durante as negocia
ções para os graves impactos
económicos das medidas aprova
das nomeadamente para o pro
grama de gratuitidade que em se
tembro prevê a distribuição dos
manuais aos alunos do V ano

A APEL manifestou a sua dis

ponibilidade para colaborar na
análise detalhada desses impac
tos sendo seguro antecipar a
destruição do tecido livreiro em
Portugal O Ministério da Educa
ção recorde se estimou em três
milhões de euros o custo da dis

tribuição dos manuais do Ia ano
Os livros de fichas ficaram de

fora mas a intenção é a de abran
ger todos os recursos didáticos da
escolaridade obrigatória O mo
delo vai ser introduzido de forma
faseada voltou ontem a confir
mar Tiago Brandão Rodrigues
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