
Vantagens EXCLUSIVAS 

Associados AM Montepio 



Vantagens e condições da campanha 

• 6% desconto em manuais (quando não utilizado o voucher MEGA) e cadernos 

escolares 

 

• Utilizar os vouchers MEGA oferecidos pelo Ministério da Educação 

 

• 20% desconto em auxiliares de apoio necessários ao longo do ano 

Dicionários | Gramáticas | Treinar para testes | Resumos | Preparação de Exames 

 

• 10% desconto em livros e eBooks de edições gerais 

 

• Portes grátis para encomendas superiores a 100€ numa morada à escolha com 

possibilidade de definir o período de férias 



Vantagens e condições da campanha 

• Dispor de TODOS os manuais escolares disponíveis num único local 

 

• Aceder à lista dos manuais e cadernos adotados por cada escola  

 

• Garantia de entrega antes do arranque do ano escolar 

 

• Emitir as faturas com os dados fiscais que pretender 

 

• Período de realização de encomendas - entre 19 de julho e 31 de agosto de 2019 

 

• As encomendas devem obrigatoriamente ser feitas com o seu email corporativo 

 

• Em caso de dúvida pode contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da LeYa, 

referindo sempre que se trata de um associado AM Montepio através dos 

contactos abaixo disponibilizados: 

 

Contacto telefónico – 210 417 495 E-mail - info@leyaonline.com 

mailto:info@leyaonline.com


Informação – Oferta de manuais escolares 

O Ministério da Educação promulgou a distribuição gratuita de manuais  escolares para os 

alunos do 1.º ao 12.º ano. 

No âmbito desta gratuitidade encontram-se abrangidos todos os alunos de todos os  

estabelecimentos de ensino Público do 1.º ao 12.º ano de escolaridade, com  exceção 

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

Esta oferta inclui apenas os manuais escolares. Os cadernos poderão ser  adquiridos na 

LeYaonline com as vantagens da Campanha. 

 

Para ter acesso aos manuais escolares gratuitos: 

• Registe-se em manuaisescolares.pt 

• Descarregue os vouchers dos manuais do seu educando 

• Insira o código do voucher na LeYaOnline durante a realização da encomenda 

 

Poderá ter acesso aos voucher nas seguintes datas: 

• A partir de 9 de julho 

• 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos 

• A partir de 1 de agosto 

• 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos 

https://manuaisescolares.pt/


Processo de compra  



Processo de compra 

1.  Registo 

2.  Seleção de livros 

3.  Inserção de vouchers MEGA (quanto aplicável) 

4.  Dados de expedição 

5.  Validação e resgate vouchers MEGA (quanto aplicável) 

6.  Dados de faturação 

7.  Finalização da encomenda 



1. Aceda a www.leyaonline.com 

 

2. Efetue o seu Registo, clicando 

no ícone de utilizador      no 

canto  superior direito do seu 

ecrã; 

3. De seguida deverá preencher  

os campos relativos ao Registo 

 

4. No seguimento da introdução 

do novo Regulamento Geral de  

Proteção de Dados, ao efetuar 

o seu registo de cliente, deverá 

prestar o  seu consentimento  

esclarecido ao tratamento dos 

seus dados pessoais; 
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ATENÇÃO: 

Caso já se tenha registado, 

apenas necessita fazer login e 

depois clicar AQUI 
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http://www.leyaonline.com/


5. Após fazer registo / login 

clique novamente no ícone de 

utilizador       no canto  superior 

direito do seu ecrã; 
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6. Em seguida clique 

Perfis de Acesso 
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7. Na caixa “Adicionar  

Código de Parceiro” insira o 

código AMMontepio 

 

Volte a inserir este mesmo  

código na caixa “Confirmar  

Código de Parceiro”; 

 

8. Clique em “Gravar  

Alterações”; 

Se este código estiver 

correto, irá visualizá-lo na 

tabela “Perfil Associado”; 
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9. Clique em Escolar; 

10. Depois deverá  selecionar o 

ano de  escolaridade do 

educando  para quem está a 

realizar a  encomenda. 
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11. Selecione no mapa o 

distrito e concelho da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Selecione a escola 

pretendida 
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13. Vai encontrar a lista dos 

livros adotados na escolha 

selecionada 

 

14. Se pretende adquirir apenas 

alguns dos  componentes do 

pack  clique na seta que está  

depois do título para  visualizar 

os elementos  que o compõem 

 

15. Escolha as quantidades  

pretendidas, no pack OU nos 

artigos isolados. 

NUNCA escolha ambas, pois 

DUPLICA a encomenda.  

 

16. Depois clique em 

ADICIONAR 
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17. Agora deverá escolher se 

deseja inserir vouchers MEGA 

(vales para adquirir os manuais 

escolares oferecidos pelo 

ministério da educação) ou não. 

- Caso deseje inserir clique Sim 

para continuar 

 

 

- Caso não deseje inserir clique 

Não e depois clique AQUI  



18. Insira os códigos dos 

vouchers MEGA nos respetivos 

manuais. 

Cada manual tem um código 

único e não pode ser colocado 

noutro manual. 

 

- Caso o código exista irá ficar a 

verde. 

- Se o código que inseriu não 

existir na base de dados do 

ministério ou já tiver sido 

utilizado ficará vermelho 

 

 

19. Depois de inserir todos os 

vouchers MEGA clique Continuar 

19 
ATENÇÃO: 

Nesta janela não irá visualizar 

os cadernos de atividades que 

adicionou ao carrinho, uma 

vez que apenas os manuais 

serão oferecidos. 



20. Feche a janela com a 

confirmação dos vouchers 

adicionados com sucesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver os vouchers MEGA 

inseridos, adicionar ou alterar os 

mesmos pode clicar Gerir 

Vouchers MEGA para retornar à 

janela anterior. 
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21. Acabou de adicionar 

artigos ao seu carrinho 

 

22. Clique em “CONTINUAR 

A  COMPRAR” para voltar à 

página  de livros escolares, 

se quiser  repetir o processo; 22 

23. Depois de ter  adicionado 

todos os artigos  ao carrinho 

verifique se as  quantidades 

estão corretas  na listagem; 

 

24. Se precisar de alterar  

quantidades, altere o  número e 

clique nas setas  para atualizar; 

 

25. Se  estiver tudo correto,  

deverá carregar no botão  

“Checkout”; 
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26. Após carregar “Checkout”  

vai conseguir visualizar os  

dados de Expedição.  

 

27. No campo Nome deverá 

colocar o nome da pessoa que 

irá receber a encomenda, de 

forma a facilitar a entrega; 

 

28. Ao clicar em ‘Alterar Dados’ 

poderá inserir a morada na qual 

pretende receber a sua 

encomenda; 

morada: 
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29. Deverá selecionar o 

transportador CTT Expresso 48 

 

30. Indique qual o “Período de 

Ausências”, se for o caso, para 

que a sua encomenda não seja 

entregue nessas datas; 

 

31. Em seguida clique 

“Continuar”. 
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Se não está a utilizar vouchers 

MEGA clique AQUI  

Nesta janela irá resgatar os seus 

vouchers escolares e usufruir 

dos mesmos para pagar os seus 

manuais  
 

32. Para resgatar os seus 

vouchers e assim poder usufruir 

da oferta dos manuais clique 

RESGATAR. 

 

33. Clique continuar 

ATENÇÃO: 

Se continuar sem resgatar o 

voucher irá pagar na totalidade 

o manual escolhido, não 

usufruindo da oferta do 

mesmo. 

 

Ao resgatar o seu voucher o 

mesmo deixará de estar 

disponível para ser utilizado 

noutras livrarias 
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ATENÇÃO 



34. Poderá inserir/corrigir os 

seus dados de faturação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Ao clicar em “Alterar 

Dados” poderá introduzir uma 

morada de faturação; 

 

36. Selecione o método de 

pagamento que lhe for mais 

conveniente: Visa, Multibanco 

ou Meo Wallet.  

 

37. Clique continuar. 
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ATENÇÃO: 

Cada encomenda apenas 

pode ter um nome e um NIF 

de faturação. 

 

Em termos fiscais, para 

dedução no IRS, informamos 

que não é obrigatório os 

dados de faturação em nome 

da criança, podendo ficar em 

nome do Pai/Mãe. 
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38 Aqui pode verificar todas  

as opções que selecionou  

anteriormente. Confirme que  

todos os dados da 

encomenda estão corretos; 

 

39. Confirme que aceita as  

condições de compra de  

manuais escolares da  

LeYaOnline 

 

40. Caso detete algum erro,  

carregue no botão “Voltar”  

para poder alterar a  

informação, caso contrário  

carregue no botão  

“Continuar” e finalize a sua  

encomenda. 

 

41. Será reencaminhado para 

o site da MEO Wallet para 

finalizar o pagamento 
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42. Por último surge o resumo  

da encomenda, onde é indicado  

o número da encomenda; 



43. Se necessita realizar uma 

nova encomenda, repita o 

processo de compra 

 

44. A qualquer momento, pode  

consultar o estado de uma  

encomenda: 

 

- Faça novamente Login com os  

seus dados; 

 

- Clique em “As Minhas  

Encomendas”. 
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Devoluções 



Devoluções 

• Só serão aceites devoluções de artigos se os mesmos se encontrarem em bom estado. 

 

• O pedido de autorização de  devolução deverá ser  enviado por e-mail para  

info@leyaonline.com (devoluções enviadas sem pedido prévio por e-mail não serão 

processadas, ficando as mesmas a aguardar pedido formal por e-mail) 

 

• O e-mail deverá ter no assunto: Pedido de  devolução associado AM Montepio e deverá 

indicar no texto o  número da encomenda e o  número da fatura, assim  como, informação 

dos  artigos a devolver e o  motivo da devolução; 

 

• A LeYaonline irá responder  pela mesma via com todas  as instruções necessárias  para 

realizar a devolução; 

 

• Após autorização da  devolução, os colaboradores deverão enviar a devolução para as 

instalações da LEYAONLINE em Alfragide, até 3 dias úteis após o pedido. 

mailto:info@leyaonline.com

