
                                                       Departamento da Educação 
 
Exmo.(a). Senhor(a) Diretor(a) de Estabelecimento de Ensino  
 
Serve o presente para informar dos procedimentos a adotar para o próximo ano letivo 2022/23 
relativo ao reembolso dos Manuais Escolares. 
 
Segue em anexo oficio com informação detalhada em relação ao mesmo. 
 
O procedimento para os pedidos de reembolsos de manuais escolares para o ano letivo 
2022/2023 fica definido da seguinte forma: 
 

1. Os pedidos de reembolsos deverão ser efetuados por formulário eletrónico, entre 16 
de agosto e 31 de outubro impreterivelmente. 
 
Poderão estes pedidos ser rececionados no Balcão Único, presencialmente por 
marcação prévia através do n.º 253 61 60 60 ou, sem marcação mas, sujeito a eventual 
fila de espera sendo que, em qualquer dos casos, o requerente deverá fazer-se 
acompanhar para além dos documentos constantes do requerimento (MOD-

AIC.06.04_12), do cartão de cidadão do requerente e, do aluno (para conferir os dados). 
 
No caso da submissão online, o pai/mãe/encarregado de educação deverá fazer um 
registo de utilizador online prévio (caso ainda não o tenha efetuado), com vista a 
confirmar os dados de identificação (nome, NIF e morada). Se o ano transato já efetuou 
o registo de utilizador Online não é necessário voltar a fazer. 
 

Link: balcaounico.cm-braga.pt/ 
          Registo no portal 

 
Para o efeito, deverá anexar ao pedido de registo de utilizador, a certidão de domicílio 
fiscal (retirada do site da Autoridade Tributária, de forma gratuita)).  
 
 

2. Após validação do registo de utilizador online pelo Município, o utilizador deverá utilizar 
o formulário PEDIDO DE REEMBOLSO – MANUAIS ESCOLARES 
 
Este formulário/ pedido deverá ser instruído (obrigatoriamente) com:  

    
 Fatura original com número de identificação fiscal do aluno; 

 Comprovativo de número de conta bancária (IBAN); 

 Comprovativo de matrícula. 
 

 
3. O pedido após submissão, entra no sistema do Município, o qual atribuí um número de 

registo de entrada com este número, o requerente pode acompanhar a evolução do 
mesmo até ao pagamento. 

 
 

 


