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Matosinhos, 15 de julho de 2019 

 

PREPARAR O REGRESSO ÀS AULAS É NO CONTINENTE ONLINE 

O dia 9 de julho marcou o arranque da Campanha de Manuais Escolares do Continente 

Online, ponto de venda autorizado que permite a troca de vouchers do Ministério da 

Educação por manuais gratuitos até ao 12º ano 

É já no próximo mês de setembro que se inicia o novo ano escolar. O Continente Online, já arrancou com 

a Campanha de Manuais Escolares, sendo um ponto autorizado MEGA – Manuais Escolares Gratuitos.  

“As escolas são um dos pilares-base de qualquer sociedade moderna. Estamos cientes deste facto pelo 

que a associação ao MEGA foi mais que uma oportunidade, assumindo-se sobretudo como um passo 

natural para o que consideramos essencial: contribuir para o acesso universal à educação”, afirma Pedro 

Santos Head of E-commerce & Mobile do Continente.  

Neste contexto, o Continente está fortemente empenhado em responder às necessidades de todos os 

alunos de uma forma estruturada e qualitativa. Exclusivamente disponível no Continente Online, a 

Campanha de Manuais Escolares, que agora arranca, visa facilitar a vida das famílias portuguesas nos 

preparativos do novo ano escolar, permitindo-lhes reservar de forma fácil e cómoda todos os livros 

escolares e cadernos de atividades, com muitas vantagens. 

Ao reservarem os livros escolares no Continente Online, os portugueses podem usufruir de 10€ de 

desconto imediato para usar numa próxima encomenda online, para reservas até 31 de agosto. Além 

disso, podem aproveitar um desconto de 10% em Cartão Continente na compra de livros escolares sem 

voucher e cadernos de atividades, até 31 de julho.  

As entregas são sempre gratuitas e o cliente pode optar por receber em casa ou levantar num dos mais 

de 600 pontos de recolha em todo o país. 

Importa ainda salientar que Continente Online é um ponto de venda autorizado do projeto MEGA – 

Manuais Escolares GrAtuitos, iniciativa impulsionada em 2019 pelo Ministério da Educação (ME) que, 

permitindo a troca de vouchers por manuais gratuitos, alarga este regime a todos os alunos que 

frequentam a escolaridade obrigatória da rede de ensino público do Ministério da Educação. 

Para saber mais: manuais.continente.pt 
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