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Condições Gerais de “Encontros de Autor” 

 

LeYa na Escola 
 

 

1. Condições de Fornecimento: 

 

⇒ Os Encontros são solicitadas através do delegado escolar ou pelo preenchimento do formulário disponível em 

https://www.leyaeducacao.com/z_escola/ e com uma antecedência mínima de um mês;  

 

⇒ A LeYa tem ao seu dispor um vasto leque de autores portugueses; 

 

⇒ Para o Encontro, serão fornecidos os livros do autor das várias editoras do Grupo LeYa (Asa, Caminho, Dom Quixote, 

Gailivro, Nova Gaia, Oficina do Livro e Texto); 

 

⇒ A LeYa assegura tanto os custos de envio, como os de recolha dos respectivos livros; 

 

⇒ Para outros eventos contacte a LeYa através do email encontrosdeautor@leya.com ou através do delegado escolar. 

 

 

2. Condições Comerciais: 

 

⇒ Modelo de Facturação: Os livros são enviados à consignação; 

 

⇒ Descontos e condições especiais: 

 

o Desconto da escola: 20% de desconto em fundo de catálogo e 10% nos livros ao abrigo da Lei do Preço Fixo 

(Livros publicados há menos de 18 meses). 

 

⇒ O prazo de pagamento é de 15 dias, após emissão da fatura de apuramento; 

 

⇒ O IVA será aplicado consoante a legislação em vigor. 

 

O desconto efetuado na faturação aos alunos é da responsabilidade da Escola,  sendo que nos títulos ao abrigo da Lei de 

preço fixo o desconto não pode exceder os 10% (os títulos nestas condições estão devidamente assinalados nos 

respetivos catálogos). 

 

 

3. Outros 

 

i. Anomalias - Caso sejam detectadas anomalias na mercadoria entregue, as reclamações só serão aceites se 

apresentadas por escrito no prazo máximo de 5 dias úteis após a data de entrega. A mesma deverá ser devolvida com 

os artigos não vendidos. 

 

ii. Devoluções - O embalamento dos artigos a devolver é da responsabilidade da escola. Os artigos devem ser devolvidos 

bem acondicionados, em caixas, e em bom estado de conservação Não são aceites devoluções de livros etiquetados ou 

com preço inscrito. 

 

A recolha deve ser solicitada ao delegado escolar ou através do email encontrosdeautor@leya.com, no prazo máximo 

de 8 dias após o final do evento. 

 

Juntamente com os livros a devolver é obrigatório o envio de uma cópia da guia de remessa. 

 

 

 

           Departamento de Feiras do Livro e Eventos 


