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DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO MISSIONÁRIO

> INDICAÇÕES E QUESTÕES LEGAIS 
Este pequeno documento tem como objetivo constituir um instrumento de consulta e de guia 

para os Pastores, Diretores do Departamento de Evangelismo e Coordenadores Locais do Projeto 
do Livro Missionário, no que toca à distribuição dos livros pelos membros das igrejas locais, e, 
depois, pelo público em geral.

> ENTREGA DOS LIVROS AOS COORDENADORES
A entrega dos livros aos Coordenadores Locais do Projeto será feita por Regiões, em dias e 

horas precisos, sendo da responsabilidade de cada Coordenador, em articulação com o Pastor e 
outros membros de igreja disponíveis, transportar as caixas desde o local de transbordo até ao 
local de armazenagem dos livros de cada igreja.

Lista de datas, horários e locais de descarga dos livros

INSFORMAÇÕES SOBRE A CAIXA DE LIVROS

Dimensão: 28x34x26cm
Peso: 16,5Kg
Quantidade: 84 exemplares

REGIÃO NORTE

Data: 5 de abril 
Hora: entre as 9h e as 13h
Local: Rua Óscar da Silva, 2978; 4455-520 Perafita
Coordenadas GPS: 41°12’58.6”N 8°41’31.6”W
Contacto: Artur Guimarães (96 985 49 44)

REGIÃO CENTRO 

Data: 5 de abril
Hora: entre as 12h30 e as 15h
Local: Coimbra; zona industrial, junto ao Recheio
Contacto: Júlio Carlos Santos (92 798 97 44)

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

Data: 6 de abril 
Hora: entre as 09h e as 17h
Local: Armazém da empresa de camionagem Florêncio e Silva
(Rua do Vale Casal nº 42 Edifício Florêncio, Vale Casal – Roussada)
2665-376 Vale Casal
Coordenadas GPS: 38º56’45.57’’N 9º13’13.78’’W
Contacto: Júlio Carlos Santos (92 798 97 44)
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ALENTEJO

Data: 7 de abril 
Hora: entre as 09h e as 10h30
Local: Évora; junto ao Kartódromo
Contacto: Júlio Carlos Santos (92 7989 744)

ALGARVE

Data: 7 de abril
Hora: entre as 15h e as 17h
Local: Albufeira; junto ao Recheio
Contacto: Júlio Carlos Santos (927989744)

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS

A distribuição dos livros ao público deve ser realizada através da entrega pessoal, em mão, 
pessoa a pessoa. 

Não é aconselhável a distribuição através da colocação na caixa do correio, que inviabiliza o 
contacto pessoal. No entanto, se isso acontecer, deve ter-se em atenção que não se pode intro-
duzir nenhum livro em caixas que não permitam publicidade, sob pena de a Igreja ser institucio-
nalmente responsabilizada.

Em relação à distribuição de livros grátis na via pública, existem quatro instituições que devem 
ser consideradas:

1– Sociedade Portuguesa de Autores.
2– Autoridades de segurança locais.
3– Câmara Municipal do local onde vai ter lugar a distribuição.
4– Finanças.

1– SPA-Sociedade Portuguesa de Autores
A Publicadora SerVir é a legítima detentora dos direitos de publicação e distribuição do livro 

Enfrentar a Dor, na Língua Portuguesa e em território português. Qualquer dúvida, contactar 
publicadora@pservir.pt 

2– Autoridades de segurança locais
A distribuição gratuita de bens, livros incluídos, em público ou em instalações públicas ou 

privadas, não carecem de qualquer autorização. A distribuição do livro missionário enquadra-se 
perfeitamente neste âmbito, pelo que também não carece de qualquer autorização específica. 

Não existe qualquer impedimento ao ajuntamento de várias pessoas para partirem com destino a 
diferentes lugares, para a distribuição do livro, mas não devem pronunciar palavras de ordem, fazer 
emissão sonora de qualquer  tipo de mensagem, nem impedir o regular movimento de pessoas e bens.

3– Câmaras Municipais 
A distribuição de bens na via pública, livros incluídos, é regulada por cada Câmara, de acordo 

com a forma como é feita. Se a mesma distribuição é feita ocupando espaço público com bancas, 
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mesas, roulotes, etc., ou outro objeto instalado na via pública, carece de autorização camarária, 
onde a mesma distribuição é feita, havendo, nalguns casos, lugar ao pagamento da ocupação do 
espaço público por um valor simbólico. Visto serem livros religiosos e não havendo o intuito do 
lucro, haverá a isenção do pagamento, mas tudo depende de cada Câmara Municipal.  O melhor 
seria não optar por este tipo de distribuição.

Em caso de distribuição de forma não estática/parada, sem ocupar espaço público constante, 
ou seja a caminhar, não carece de autorização. 

No caso de se pretender efetuar a distribuição em lugares privados (como grandes superfícies, 
supermercados, transportes públicos) deve ser solicitada a respectiva autorização escrita às en-
tidades concessionárias dos espaços.

Poderão efetuar a respectiva distribuição às portas dos respectivos lugares, mas nunca dentro 
dos mesmos, sem a autorização escrita. Atenção: Os parques de estacionamento das respectivas 
entidades (supermercados, grandes superfícies, comboio) são considerados igualmente como 
espaços privados, pelo que a distribuição também não poderá ser efectuada nesses lugares sem a 
respectiva autorização. A saída de muitas grandes superfícies dá para o parque de estacionamen-
to das mesmas, pelo que não se deve ninguém colocar às saídas das mesmas distribuindo o livro. 
Poderão fazê-lo à saída do parque de estacionamento, aproveitando a paragem dos veículos, an-
tes de entrarem na via pública, mas nunca dentro da parte concessionada.

Na via pública, nunca devem ser colocadas caixas ou outros volumes, pois tal situação é con-
siderada ocupação da via pública e carece de autorização, por parte da Câmara Municipal, e até 
pode estar prevista a aplicação de taxas municipais.

4– Finanças 
O transporte de bens e mercadorias no espaço comunitário europeu carece de Guia de Transporte. 
Guias de Transporte: A Publicadora SerVir encarregar-se-á de emitir guias de transporte para 

os livros que serão encomendados por cada uma das igrejas.
Cada igreja deve levar disponível a seguinte informação, para fornecer no local aos elementos 

da Comissão de organização:

 NIF do condutor da viatura.
   Matrícula da viatura ou viaturas que irão efetuar o transporte desde o ponto de recolha 

comum até às respectivas igrejas.
 Local final de descarga.
 Hora provável de descarga.

As Guias de Transporte serão fornecidas no local de distribuição com a entrega dos livros.
Caso o transporte seja efectuado em mais do que uma viatura, as guias devem ser emitidas, 

com o número de livros que irá ser transportado em cada uma das respectivas viaturas, devendo 
ser respeitado o número de livros a transportar, constante de cada uma das guias de transporte 
referente a cada viatura.

 


