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PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE

LIVROS ESCOLARES
PARA OS FILHOS DOS ASSOCIADOS DO SNTCT

2019
No seguimento do sucesso do Protocolo celebrado nos anos anteriores entre o SNTCT
e a Livraria Tio Papel - especialista em livros escolares – a mesma irá continuar a
realizar 10% de desconto sobre o preço de capa dos livros escolares - 7º ao 12º Ano
(ver em a) pág. 2), encomendados até dia 31 de Agosto de 2019.
A encomenda deverá ser feita para o email encomendas@tigrepapel.pt através do
preenchimento da ficha em anexo (digitalizando-a depois de preenchida ou escrevendo no
email de encomenda todos os dados solicitados bem como as indicações a colocar no campo
observações).
A Livraria Tio Papel comunicará ao associado(a) do SNTCT o valor total da factura,
valor que o mesmo pagará de acordo com forma estabelecida; transferência bancária,
cheque ou cobrança postal (ª).
Após bom pagamento, quando a encomenda estiver pronta, a livraria entregará a
mesma, junto com a factura, directamente nas suas papelarias (em Lisboa (Tigre de
Papel, Rua de Arroios), Barreiro ou Sacavém) ou na sede do SNTCT, que por sua vez irá
fazê-la chegar ao associado. No caso de optar pela Cobrança Postal a mesma será
enviada pela Livraria Tio Papel directamente para casa do Associado ficando os portes
e prémio de cobrança a cargo do mesmo.
Para além dos 10% de desconto, poderá ainda solicitar a plastificação dos seus livros
por mais 1 euros por exemplar.
(ª) O valor total da factura poderá ainda ser pago em 3 vezes por via do envio de cheques prédatados sendo o primeiro descontado pela Livraria Tio Papel antes do envio da encomenda.
PARA ESCLARECIMENTOS CONTACTAR SNTCT SEDE: 218428900 ou

sntct@sntct.pt

SNTCT – A força de continuarmos juntos!
www.sntct.pt – www.facebook.com/sntct

A Direcção Nacional do SNTCT

ENCOMENDAS 2019
SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

Enviar por email para: encomendas@tigrepapel.pt
Nome do(a) Associado(a):
Nº de Associado(a):
Contacto Telefónico:
Morada do(a) Associado(a):
Empresa:
Local de Trabalho:
Nome da Escola da Criança:
Localidade da Escola:
Concelho da Escola:
Ano escolar a frequentar:

ATENÇÃO

Os livros vêm normalmente no chamado “Pack Pedagógico”,
conjuntamente com os cadernos de actividades.
Assinale em “Observações”:

- Se quer a “Senha de Acesso” que substituiu o CD;
- Se não pretende algum dos cadernos de actividades;
- Se não deseja algum dos livros adoptados pela escola;
- se pretende algum livro com a capa plastificada.
a)

OS MANUAIS DO 1º AO 6º ANO DE ESCOLARIDADE SÃO GRATUÍTOS.
PARA TAL, O MINISTÉRIO FORNECE UM VOUCHER POR VIA ELECTRÓNICA.

Também pode adquirir os livros relativos a esses anos de escolaridade na
LIVRARIA TIO PAPEL, mediante troca do referido voucher.
Observações:

