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um grupo sólido, sendo a 
empresa líder destacada na 
distribuição de publicações 
em Portugal.
Nesta época em que co-
memoramos os 40 anos da 
VASP, queremos também 
agradecer a todos os nos-
sos parceiros de negócio 
que nos acompanharam 
nesta caminhada. Sem a 
constante colaboração dos 
nossos editores e pontos 
de venda não teríamos che-
gado onde hoje estamos. 
Mas mais do que olhar para 
o passado, importa agora 
olhar para o futuro. Os de-

safios são grandes mas es-
tamos convictos que juntos 
saberemos encontrar novas 
soluções. Pela nossa parte, 
iremos continuar a apostar 
na excelência operacional 
e procurar desenvolver so-
luções inovadoras que po-
tenciem o crescimento. Em 
breve esperamos ter mais 
algumas novidades para lhe 
apresentar.
Muito obrigado por estes 40 
anos juntos. Contamos con-
sigo para iniciar um novo 
ciclo, rumo ao crescimento!

Paulo Proença

Nesta edição da revista 
Quiosque comemoramos 
os 40 anos de vida da VASP. 
Olhando para o percurso 
percorrido pela empresa 
desde a sua criação, pode-
mos concluir que se tratou 
de um percurso de sucesso. 
A história da empresa de-
senrolou-se ao longo de um 
tempo contínuo e é sempre 
difícil isolar factos que expli-
quem toda a história da em-
presa. Após uma fase inicial, 
marcada pelo empreende-
dorismo do seu fundador, a 
VASP evoluiu para uma fase 
de forte crescimento, carac-

terizada pelo alargamento 
da sua rede logística, pela 
aposta na excelência opera-
cional e na inovação. Ainda 
hoje estes factos estão pre-
sentes e fazem parte da cul-
tura da empresa. No entan-
to, o que mais sobressai, dos 
40 anos de história da VASP, 
é a capacidade da empresa 
em se adaptar continua-
mente às circunstâncias do 
mercado e o compromisso 
constante que assumiu com 
os seus leitores. Como se 
dizia no início dos anos 90: 
“onde houver um leitor, a 
VASP está lá”. A VASP é hoje 
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breves
OS CINCO AGENTES MAIS ANTIGOS
Nesta edição especial, em que celebramos os 40 anos da VASP, pedimos aos 
nossos cinco agentes mais antigos para partilharem a sua história.

1. Abrimos em 1970, no 
Largo Adro da Ajuda.

2. Quando começámos 
era difícil vender jor-
nais, porque só podia 
haver um vendedor 
em cada terra. Mas 
tudo mudou depois 
do 25 de abril.

3. Hoje sentimos a falta 
de dinheiro e o peso 
da concorrência. 

4. Sempre fui muito 
bem tratado. Sinto-
-me um privilegiado. 
Não se esqueçam 
que nasci antes da 
VASP (sorrisos). 

1. O meu Pai abriu este 
ponto de venda há 66 
anos e eu comecei a 
trabalhar aqui com 12 
anos.

2. As maiores dificul-
dades prendiam-se 
com a obrigação de 
ir buscar os jornais às 
casas da venda. Nada 
é como hoje. Até os 
agasalhos eram ou-
tros. Entregávamos 40 
jornais de porta em 
porta e andei anos 
com as mãos gretadas.

3. Antigamente éramos 
mais respeitados, por-
que fazíamos chegar 
notícias, hoje somos 
vistos para servir. 

4. Sempre senti a preo-
cupação que a VASP 
tem em ouvir o que 
temos para dizer.

1. Estamos perto de 
comemorar o cente-
nário, mas o nosso 
primeiro registo data 
de 1934. 

2. Chegámos a ter 10 
ardinas. Um deles 
acordava às 5h da 
madrugada para ir 
buscar os jornais, 
chegava a Viseu por 
volta das 15h e era a 
essa hora que come-
çavam as vendas. 

3. A principal dificulda-
de atual é a falta de 
dinheiro.

4. A relação com a VASP 
nem sempre foi per-
feita, mas tem vindo 
a melhorar com os 
anos. 

1. O meu avô abriu o 
ponto de venda em 
1912. Trabalho cá 
desde os 14 anos, 
mas só assumi a ge-
rência em 1990.

2. Os jornais chegavam 
tarde e tínhamos que 
ir buscá-los ao com-
boio.

3. Hoje os maiores pro-
blemas são a falta de 
clientes e as burocra-
cias da câmara quan-
to à exposição na rua.

4. A relação com a VASP 
tem melhorado. As 
entregas são mais 
rápidas graças à In-
ternet.

1. Abrimos o ponto de 
venda em junho de 
1967.

2. No início não sen-
tíamos dificuldades, 
tudo correu bem.

3. Neste momento, o 
que sentimos é que 
os clientes já não 
compram como an-
tigamente, devido à 
crise.

4. A parceria com a 
VASP é muito positi-
va. Temos a melhor 
relação possível.

Questões:
1- Em que ano abriu o seu negócio? 
2- Quais as principais dificuldades e recordações que sentiram no início do negócio?
3- Quais as principais dificuldades que sentem atualmente?
4- Qual o balanço desta parceria de longa data com a VASP?

QUIOSQUE ÁTRIO 
Estação de 
Campanhã
Paulo Tavares, filho 
43 anos

DOMINGOS 
AGOSTINHO & 
FILHOS ,LDA.
Viseu
José Almeida

TABACARIA JOSÉ 
MARINHO, LDA.
Guimarães
José Marinho
66 anos

NEVES  
BRITO, LDA.
Lisboa

MARIO SÁ 
BANDEIRA
Peniche
Mário Bandeira 
82 anos
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breves
OS CINCO COLABORADORES MAIS ANTIGOS
No 40o. aniversário da VASP, os nossos cinco colaboradores mais antigos recordam 
o seu percurso profissional ao serviço da distribuidora de publicações.

MARÍLIA MACHADO, Quadro Superior – TOC
1. Trabalho na VASP desde o dia 21 de janeiro de 1980.
2. De início, no escritório, éramos 13 pessoas e tudo era feito manualmente. Trabalhávamos bem pró-

ximos uns dos outros e conhecíamo-nos pelo nome.
3. Desejo que se torne uma empresa robusta, que baseie  os seus princípios na satisfação dos seus 

clientes e fornecedores.

LUÍS TENREIRO, Chefia Operacional - Gráficas
1. Trabalho na VASP desde o dia 1 de setembro de 1982.
2. Há 33 anos, a empresa era mais pequena, mas com grande valor de negócios. Primava pelo valor 

humano entre os administradores, as chefias e os colaboradores. 
3. Que seja sempre a empresa líder no mercado nacional e estrangeiro. 

JOÃO ANTUNES, Quadro Superior - Expedição
1. Há 33 anos que trabalho na VASP.
2. Ao longo dos anos, a VASP inovou e aumentou os pontos de venda, conseguiu aproximar os produ-

tos dos seus leitores, satisfazendo o seu cliente final e mantendo o seu papel de liderança.
3. Desejo que continue a crescer e a manter a liderança total do mercado. É nesta empresa que quero 

continuar por mais 40 anos. 

SILVINA LEITE, Analista de Reparte
1. Trabalho na VASP há 32 anos.
2. Era uma empresa pequena com ambiente familiar e todo o trabalho era muito manual. Existia a 

máquina de escrever e a calculadora  e não tínhamos  computadores.
3. Desejo que continue a avançar sempre com novas ideias e novos projetos e que eu possa contri-

buir para ajudar no seu crescimento.

LUCÍLIA MOTA ASSUNÇÃO, Gestora de Reparte
1. Entrei em 17 de maio de 1983.
2. As principais diferenças passam pela atualização e implementação de novas tecnologias; novas 

instalações; interação  com a rede dos pontos de venda, a fim de lhes prestar um serviço de quali-
dade; e a abertura de novos negócios.

3. Desejo que continue a crescer e a proporcionar-nos ótimas leituras, de norte a sul do País, e que o 
futuro traga novas oportunidades de negócio.

Questões:
1 - Há quantos anos trabalha na VASP?
2 - Quais as principais diferenças entre a VASP dessa altura e a VASP atual? 
3 - Quais os seus desejos para os próximos 40 anos da VASP? 
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novidades

MOBILIÁRIO EM NOTÍCIA
Revista sobre mobiliário, design e decoração.

CLUBHOUSE
Revista com informação detalhada sobre o golfe no Algarve.

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

24 janeiro 2015
Decoração e Mobiliário
Bimestral
Adulto
€2,00
Junto às revistas de decoração

14 fevereiro 2015
Desporto-Golfe
Trimestral
Adulto
€2,00
Junto às revistas de lifestyle

PODER 
NATURAL
Publicação que trata temas 
relacionados com saúde e 
bem-estar, associados aos 
alimentos e ingredientes 
naturais.

RECEITAS  
DA SAÚDE
Publicação que trata temas 
relacionados com saúde e 
bem-estar, associados aos 
alimentos e ingredientes 
naturais.

EMAGREÇA 
COM SAÚDE
Esta publicação aborda temas 
relacionados com a perda de 
peso saudável e natural.

DURMA BEM E 
EMAGREÇA
Revista especial com dicas e 
conselhos para dormir bem e 
sentir-se em forma.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
1 dezembro 2014

Saúde Bem Estar

Bimestral

Adulto

€1,90

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.

 
1 dezembro 2014

Saúde Bem Estar

Bimestral

Adulto

€2,10

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.

 
3 dezembro 2014

Saúde Bem Estar

Bimestral

Adulto

€1,90

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.

 
9 fevereiro 2015

Saúde Bem Estar

One shot

Adulto

€1,70

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.
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LECTURAS POCKET
Revista semanal de sociedade, espanhola.

DESTINOS
Um novo jornal para quem gosta de viajar e planeia as suas férias, 
uma ajuda para preparar as viagens, quer sejam em Portugal ou no 
estrangeiro, short breaks ou grandes viagens, desde a sugestão da 
vila “ali ao lado”, até aos destinos mais exóticos. 

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

DATA DE LANÇAMENTO:
SEGMENTO:

PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

16 janeiro 2015
Sociedade
Semanal
Adulto
€1,00
Junto às revistas de sociedade

25 fevereiro 2015
Viagens 
Quinzenal
Adulto
€1,00
Junto às publicações de viagens

novidades

ARTE E IDEIAS 
RENDAS POR 
MÚSICA
Esta publicação tem como 
objetivo promover e divulgar 
uma técnica muito procurada, 
que é efetuada com 2 agulhas 
de tricô.

SUA SAÚDE
A revista aborda temas 
relacionados com 
alimentação, doenças e sua 
prevenção e outros ligados 
à saúde.

O PODER DO 
AZEITE
Revista especial com dicas 
e conselhos para utilizar o 
azeite em benefício da saúde.

O PERIGO DO 
AÇÚCAR
A revista contém toda a 
informação importante sobre 
o consumo de açúcar.

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE 
LANÇAMENTO:

SEGMENTO:

PERIODICIDADE:

PÚBLICO ALVO:

PVP:

EXPOSIÇÃO:

 
7 janeiro 2015

Lavores

Trimestral

Adulto

€3,50

Junto às revistas 
de lavores.

 
16 janeiro 2015

Saúde Bem Estar

Trimestral

Adulto

€2,50

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.

 
7 fevereiro 2015

Saúde Bem Estar

One shot

Adulto

€2,70

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.

 
16 janeiro 2015

Saúde Bem Estar

One shot

Adulto

€2,70

Junto às revistas 
de saúde e bem 
estar.
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iniciativas

Prato Raso 
 € 5,95

Prato de Sopa
 € 5,95

Prato de Fruta
 € 5,95

Prato de Doce
 € 4,95

Cálice de Vinho Tinto 
 € 4,75

Cálice de Vinho Branco 
 € 5,95

Cálice de Água
 € 5,95

Chávena de Café 
 € 5,95

Promoção semanal às sextas-feiras com a FLASH! de 13/03/2015 a 5/02/2016. Serviço para 6 pessoas composto por 48 entregas. PVP serviço completo  
€ 272,40 (IVA incluído). Preços válidos para Portugal Continental. Linha de apoio ao leitor: 210494410 (dias úteis das 9h30 às 13h e das 14h30 às 18h30).  
Todas as peças podem ser lavadas na máquina e as de porcelana podem ser utilizadas no micro-ondas. Promoção Limitada ao Stock existente.

Datas de saída em banca

Cálice de Água (azul) 13 mar 08 mai 03 jul 28 ago 23 out 18 dez

Prato Raso 20 mar 15 mai 10 jul 04 set 30 out 25 dez

Prato de Sopa 27 mar 22 mai 17 jul 11 set 06 nov 01 jan

Prato de Fruta 03 abr 29 mai 24 jul 18 set 13 nov 08 jan

Chávena de Café 10 abr 05 jun 31 jul 25 set 20 nov 15 jan

Cálice de Vinho Tinto 17 abr 12 jun 07 ago 02 out 27 nov 22 jan

Cálice de Vinho Branco (azul) 24 abr 19 jun 14 ago 09 out 04 dez 29 jan

Prato de Doce 01 mai 26 jun 21 ago 16 out 11 dez 05 fev

março13
Prato de Doce 

Cálice de Água

€ 5,95
Preço especial Lançamento

UM CLÁSSICO 
COM MUITA 
CLASSE.
A FLASH! apresenta o novo serviço SAFIRA da Casa Alegre do conceituado 
grupo Vista Alegre/Atlantis. A delicadeza da porcelana, a preciosidade  
do azul safira, o requinte prata e o design exclusivo vão agora estar à sua mesa.

PEÇAS EXCLUSIVAS

CORREIO DA MANHÃ / SÁBADO 
COLEÇÃO CORPO HUMANO
Coleção Corpo Humano composta por 34 fascículos com oferta de 
peças para montar.
1a.ªentrega caixa com fascículo + guia de montagem + oferta de peça de 
esqueleto, PVP €1,00; 2a. entrega inclui oferta de caixa + fascículo, p.v.p €3,95, 
restantes entregas fascículos + oferta de peças p.v.p. €6,95.

CARAS, VISÃO E EXPRESSO 
COLEÇÃO DVD ÓSCARES 2014
As revistas Caras, Visão e o jornal Expresso lançam em regime 
de marketing alternativo, uma coleção de 6 DVD, Vencedores e 
Nomeados para Óscar em 2014.

FLASH! 
SERVIÇO SAFIRA
Serviço composto por peças de porcelana exclusivas e cálices de 
bicos.
Preço especial de lançamento: cálice de água + prato de doce €5,95;  prato 
raso, sopa e de fruta, chávena de café, cálice de água e de vinho branco em 
azul €5,95; prato de doce €4,95; cálice de vinho tinto transparente €4,75.

VIP 
SERVIÇO DE PORCELANA JANTAR 
MÍSTICO (SPAL)
Ação semanal como opção de compra com a revista VIP 
constituida por 5 peças.
Prato Raso; Prato Sopa; Prato de Sobremesa;Taça Doce e Chávena de Café + 
Pires - Valor total de um serviço para 6 pessoas = € 167,70.

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

EXPOSIÇÃO:

DATA DE INÍCIO:
DATA DE FIM:

SEGMENTO:
PERIODICIDADE:
PÚBLICO ALVO:

PVP:
EXPOSIÇÃO:

13 março 2015
5 fevereiro 2016
Serviços de loiça/Colecionável
Semanal
Adulto/Feminino
Junto à Flash!

1 março 2015
20 setembro 2015
Serviços de loiça/Colecionável
Semanal
Adulto/Feminino
Com a VIP

29 janeiro 2015
17 setembro 2015
Anatomia
Semanal
Juvenil/Adulto
Junto ao CM ou Sábado

11 fevereiro 2015
21 março 2015
Cinema
Semanal
Todos
€5,95
Junto à Caras, Visão e Expresso
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COMO 
AVALIA 
O 
PERCURSO 
QUE A VASP TEM 
VINDO A REALIZAR AO 
LONGO DOS SEUS 40 ANOS 
DE HISTÓRIA?

Orgulhamo-nos de ter sido um dos 
sócios fundadores da VASP. Há 40 
anos, através do espírito empreen-
dedor de Plácido Souto, a criação da 
VASP salvou o Expresso do impasse 
em que se encontrava, em conse-
quência da nacionalização/ocupação 
de O Século, que até aí tinha sido 
a nossa distribuidora. Mais tarde, a 
VASP tornou-se um dos catalisadores 
da consolidação do setor. Hoje, é a 
empresa líder e presta um serviço efi-

ciente e de qualidade. Está bem capi-
talizada, com resultados positivos, dis-
tribui dividendos, e por isso é um caso 
de sucesso para os seus acionistas.

QUAL O CONTRIBUTO DA 
VASP PARA A MELHORIA DO 
SETOR DA DISTRIBUIÇÃO 
DE PUBLICAÇÕES EM 
PORTUGAL?

A VASP liderou o processo de con-
solidação do setor em 2001, tornan-
do-o mais eficiente. Soube responder 
às rápidas mudanças e foi fundamen-
tal na adaptação às novas realidades 
na área dos media.

CONSIDERANDO AS 
MUDANÇAS EM CURSO NA 
ÁREA DOS MEDIA, QUAL 
O PAPEL DA VASP NO 
PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 
DAS EMPRESAS (EDITORES E 
PONTOS DE VENDA) À NOVA 
REALIDADE?

A descida generalizada das vendas 
das publicações e a mudança dos há-
bitos de leitura são alterações estrutu-
rais do mercado da Imprensa. Toda a 
informação que a VASP fornece é fun-
damental para gerir e  atenuar essa 
descida. Também é muito importante 
a consultoria que VASP presta na mon-
tagem de operações especiais com os 
pontos de venda, quer no âmbito das  
publicações, quer no que respeita aos 
produtos que vendemos.

COMO ANTEVÊ O FUTURO 
DA VASP NO MÉDIO/LONGO 
PRAZO?

A VASP é líder destacada na distri-
buição de publicações e, em paralelo, 
desenvolve várias atividades – im-
pressão, correio, correio expresso. 
Continuará a ser líder na distribuição 
das publicações, mas o futuro da VASP 
passará, com certeza, por diversificar 
ainda mais as atividades logísticas, 
utilizando a força da sua rede de dis-
tribuição como ponto forte da sua 
expansão.

destaque
FRANCISCO PINTO 

BALSEMÃO
 PRESIDENTE DA IMPRESA

No ano em que a VASP celebra 40 anos de história, os seus três acionistas, Francisco 
Pinto Balsemão, Paulo Fernandes e Daniel Proença de Carvalho, fazem um balanço 
destas quatro décadas de sucesso e liderança.
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COMO AVALIA O PERCURSO 
QUE A VASP TEM VINDO 
A REALIZAR AO LONGO 
DOS SEUS 40 ANOS DE 
HISTÓRIA?

A VASP tem sabido adaptar-se e, 
sobretudo, aproveitar a evolução tec-
nológica e de comportamentos para 
fortalecer a sua posição no mercado. 
Enquanto empresa de logística, com 
especialização na distribuição de pu-
blicações, identificou a cada momen-
to novos drivers para tornar o seu core 
business mais sustentável. A sua capi-
laridade, a relação com milhares de 
pontos de venda em todo o país, a par 
das melhores soluções tecnológicas e 
a adequação permanente da sua equi-
pa a novos desafios, são a demonstra-
ção de que antecipando a realidade 
não só é possível o desenvolvimento 
do seu negócio, como aumentar a sua 
rentabilidade e sustentabilidade.

QUAL O CONTRIBUTO DA 
VASP PARA A MELHORIA DO 
SETOR DA DISTRIBUIÇÃO 
DE PUBLICAÇÕES EM 
PORTUGAL?

A VASP é um dos poucos exemplos 
no país do chavão “juntos fazemos 
melhor”. Efetivamente, não há muitos 
setores em que seja possível a união 
de esforços, que permite aumentar 
escalas e eficiências, aumentando ex-
ponencialmente a qualidade do servi-
ço prestado. Ao invés da atomização 
vigente na generalidade dos setores 
de atividade em Portugal, a VASP é 
um caso de grande sucesso. A sua efi-
ciência, rapidez, regularidade e capi-
laridade asseguram que diariamente 
milhares de pontos no país tenham 

acesso on time aos diferentes produ-
tos editoriais e, através deles todos os 
leitores.

CONSIDERANDO AS 
MUDANÇAS EM CURSO NA 
ÁREA DOS MEDIA, QUAL 
O PAPEL DA VASP NO 
PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 
DAS EMPRESAS (EDITORES E 
PONTOS DE VENDA) À NOVA 
REALIDADE?

Vivemos num mundo cada vez 
mais multiplataforma, em que nenhu-
ma exclui necessariamente as outras. 
Naturalmente, que se verificará um 
ajustamento, à medida que os clien-
tes/leitores se dividem pelas diversas 
plataformas. Tal não significa, como 
alguns arautos têm proclamado o fim 
das publicações em papel. As publi-
cações são hoje sobretudo marcas, 

PAULO 
FERNANDES 
PRESIDENTE DA COFINA

autên-
t i c a s 

garantias 
de fiabilida-

de de conteú-
dos que diariamente 

moldam a nossa realidade. 
Nesse sentido, a VASP enquanto in-
terface que permite colocar em con-
tacto os leitores com a imprensa con-
tinuará a ter nesta área um dos seus  
segmentos mais relevantes. 

Contudo, enquanto empresa de lo-
gística, a VASP tem de saber, e tem-no 
feito, diversificar os produtos e servi-
ços que diariamente disponibiliza à 
sua vasta rede de pontos de venda. 

COMO ANTEVÊ O FUTURO 
DA VASP NO MÉDIO/LONGO 
PRAZO?

Antevemos uma empresa cada vez 
mais eficiente e que faz da gestão da 
sua capilaridade, rapidez e eficiência, 
um canal fundamental para distribuir 
bens e serviços de forma ímpar em 
todo o território nacional. 

A utilização desta sua capacidade 
e abrangência continuará a reforçar o 
seu posicionamento no mercado.
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COMO AVALIA O PERCURSO 
QUE A VASP TEM VINDO A 
REALIZAR AO LONGO DOS 
SEUS 40 ANOS DE HISTÓRIA?

Foi sem dúvida um percurso de 
sucesso. Tendo nascido numa altura 
conturbada do país, como foi o ano de 
1975, do ponto de vista político, social 
e económico, a VASP soube fazer um 
percurso sustentável, que lhe permitiu 
a posição de liderança indiscutível de 
que hoje desfruta no mercado.

QUAL O CONTRIBUTO DA 
VASP PARA A MELHORIA DO 
SETOR DA DISTRIBUIÇÃO 
DE PUBLICAÇÕES EM 
PORTUGAL?

Ao longo dos 40 anos da sua exis-
tência, a VASP conheceu etapas distin-
tas na sua evolução, mas se quisermos 
mencionar um eixo comum a todo 
esse percurso, podemos identificar a 
preocupação com a qualidade do ser-
viço prestado aos Editores e aos Pon-
tos de Venda, como um dos mais sig-
nificativos. Foi a primeira distribuidora 
de publicações a obter a certificação 
de Qualidade ISO 9000 e a disponibi-
lizar um call center para melhorar a in-
teração com os pontos de venda. Mais 
recentemente, foi também a primeira 
distribuidora a recolher diariamen-
te sobras dos pontos de venda, algo 
que permitiu antecipar a informação 
de gestão sobre as vendas. Estes são 
apenas três exemplos, entre muitos 
outros, que poderiam ser referidos, 
que ilustram a preocupação em fazer 
da inovação um estado de espírito 
permanente, de ir sempre à frente na 
criação de valor no mercado em que 
atua. A esta distância, podem parecer 

movimentos óbvios, mas para imple-
mentá-los, naquele tempo e com a 
taxa de sucesso atingido, foi necessá-
rio engenho e arte.

CONSIDERANDO AS 
MUDANÇAS EM CURSO NA 
ÁREA DOS MEDIA, QUAL 
O PAPEL DA VASP NO 
PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 
DAS EMPRESAS (EDITORES E 
PONTOS DE VENDA) À NOVA 
REALIDADE?

A VASP tem um papel fundamental 
no mercado de publicações, enquanto 
elo de ligação da máxima relevância 
entre os editores e pontos de ven-
da. Nesse sentido, tem uma grande 
responsabilidade face à elevada ex-
pectativa que todos colocam no seu 
desempenho. Vivemos um tempo de 
mudança de hábitos de consumo, em 
que nunca houve tanta informação dis-
ponível e em que é crítico identificar as 

n e -
c e s -

s i d a -
des dos 

clientes que 
continuam a 

preferir a plataforma 
papel como relevante para 

o consumo destes conteúdos. Traba-
lhar em parceria ao longo da cadeia 
de valor parece-nos ser um caminho 
indispensável, para se alcançarem os 
melhores resultados – e aí há um papel 
que uma empresa como a VASP pode 
e deve desempenhar, para consolidar 
esforços e inovar na forma como todos 
juntos devemos continuar a vender os 
nossos jornais e revistas.

COMO ANTEVÊ O FUTURO 
DA VASP NO MÉDIO/LONGO 
PRAZO?

Repleto de desafios, como acontece 
com todas as empresas líderes nos res-
petivos mercados. Mas estamos certos 
que os valores fundamentais da inova-
ção, do profissionalismo e do foco no 
cliente farão com que a valiosa equipa 
da VASP continue a prosseguir um ca-
minho de sucesso, que honre os seus 
40 anos de história e permita aos seus 
acionistas e parceiros de negócio uma 
redobrada confiança no futuro. 

DANIEL 
PROENÇA DE 
CARVALHO
 PRESIDENTE DA  
GLOBAL MEDIA
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Apesar de ser uma marca de 
sucesso, a Sábado busca inces-
santemente por novas formas 
de captar a atenção dos leitores 
e conquistar cada vez mais clien-
tes.

Ciente do impacto que uma 
boa ação de visibilidade tem 
para a disseminação dos seus tí-

tulos, a Cofina voltou a unir-se à 
VASP-TMK para destacar esta pu-
blicação em 50 pontos de venda 
da rede tradicional.

Desta vez, a peça escolhida foi 
uma parasita com uma peça de-
corativa no topo, alusiva à Sába-
do, e os resultados foram muito 
positivos. 

emcampo

SÁBADO EM DESTAQUE
Um parasita, com 
uma peça decorativa 
no topo, foi a forma 
escolhida para destacar 
as últimas edições da 
revista Sábado.

Tendo como objetivo potenciar as ven-
das da edição de fevereiro/março e cap-
tar novos leitores, a estratégia desta ação 
passou pela combinação de dois canais de 
distribuição, a rede tradicional e as lojas 
FNAC. 

Durante 15 dias, na cadeia de lojas FNAC, 
e, durante 30 dias, em 50 pontos de venda 
da rede tradicional, foram colocados para-
sitas nos lineares. 

Uma ação que permitiu captar a atenção 
de quem passava, permitindo uma maior 
disseminação da capa e atingindo públi-
cos-alvo complementares.

SMART CITIES 

A APOSTA 
CONTINUA
Não há duas sem três, e uma 
vez mais, a Medialine voltou 
a associar-se à Vasp-TMK 
para uma ação de promoção 
da revista Smart Cities.
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A quarta edição da XXI 
Ter Opinião, que teve como 
tema de capa “Isto é Cida-
de”, chegou às bancas e es-
teve em destaque, desde o 
dia 22 de janeiro até ao dia 
22 de fevereiro. 

Para promover este nú-
mero, e à semelhança do 
que já havia feito no ano 
passado, a Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos 
aliou-se à VASP-TMK para 
uma ação de visibilidade 
nas lojas, que não passou 
despercebida aos olhos 
dos leitores.

Esta ação contou com 
a colaboração de dezenas 
de pontos de venda bem 
como das lojas FNAC. Nos 
pontos de venda tradi-
cionais, a editora e a TMK 
optaram pela colocação 

de parasitas, expositores 
de destaque e de balcão, 
e montras. Nas lojas FNAC, 
a opção recaiu pela utiliza-
ção de parasitas e exposito-
res exclusivos.

Para além disso, realizou-
-se, ainda, em simultâneo, 
uma ação que envolveu 50 
promotores nas ruas, em 50 
pontos de venda, ao longo 
de dois sábados. 

Ciente de que estas 
campanhas, especialmen-
te pensadas em torno do 
lançamento, têm sido uma 
aposta ganha, a Fundação 
Manuel dos Santos tem 
conquistado um conjunto 
de leitores fiéis, que se-
guem os temas, estudos e 
ensaios de opinião publica-
dos em cada edição da XXI 
Ter Opinião.

XXI TER OPINIÃO 

O PODER DA OPINIÃO 
Promover a publicação e captar a 
atenção de novos leitores foi o mote para 
mais uma ação de sucesso.
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antes& 
depois
40 ANOS: UMA 
NOVA VASP
A evolução do logótipo da VASP 
reflete o percurso, o crescimento e a 
evolução da distribuidora, ao longo 
dos seus 40 anos de existência.

Com o passar do tem-
po, com a alteração dos 
valores e exigências da 
sociedade, chega uma 
altura em que as empre-
sas sentem necessidade 
de fazer um rebranding 
à marca para evoluí-
rem… e a VASP não é 
exceção. 

O logótipo é a montra 
de qualquer negócio e, 
por isso, é fundamental 
criar-se uma imagem 
que reflita a marca, os 
serviços que a mesma 
tem para oferecer e que, 
acima de tudo, desperte 
interesse nos seus clien-
tes. 

1975

NASCIMENTO

1995

CONSOLIDAÇÃO

1999

CRESCIMENTO
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A NOVA IMAGEM DA VASP
Na sua forma mais básica, o novo logótipo apresenta um 

círculo em expoente, representando o valor acrescentado 
sobre as publicações, que eleva a VASP acima do comum. 

Ao longo destes 40 anos, a circular todos os dias, por 
todo o país, a distribuidora mostrou-se adaptável a todas 
as adversidades, obstáculos e desafios que se apresenta-
ram pelo seu caminho, mantendo padrões e critérios de 
funcionamento, rigorosos e íntegros.

No interior do círculo, a forma de uma estrada no sentido 
ascendente, significa o progresso e a evolução que a VASP 
tem alcançado nestes últimos anos e reflete todos os con-
ceitos que regem esta nova identidade: o profissionalismo, 
a simplicidade, a eficiência, a inovação e o orgulho de ser 
uma empresa portuguesa, com uma missão apontada para 
o mundo.

2006

MODERNIDADE

2015

PROGRESSO

Para acompanhar o 
crescimento da empre-
sa e englobar a aposta 
que tem sido feita no 
fornecimento de novos 
produtos e soluções, a 
conceituada distribui-
dora de publicações 
aproveitou o seu 40º 
aniversário para criar 
uma imagem, que re-
fletisse a identidade e 
os valores desta nova 
VASP.

Para trás ficou o anti-
go logótipo, que apesar 
de espelhar a serieda-
de, o conservadorismo 
e a tradição da empre-
sa, já não transmitia, 
na sua totalidade, os 
valores e serviços que 
o grupo disponibiliza 
atualmente. 
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emfoco
40 ANOS EM 40 MOMENTOS
Conheça alguns dos momentos mais marcantes 
destas quatro décadas de história da VASP.

1. A VASP foi constituída em 19 de fevereiro de 1975, 
por Plácido de Souto.

2. O fundador da empresa inspirou-se no que diziam so-
bre uma companhia aérea brasileira, chamada VASP, 
e concluiu que este era o nome apropriado para esta 
distribuidora, que em vez de transportar pessoas, iria 
ajudar a levar as publicações até aos lugares mais re-
cônditos do país.

3. A primeira sede da VASP ficava no início da Rua 
Marechal Saldanha, em Lisboa.

4. Os primeiros colaboradores da distribuidora foram a 
mulher e a filha de Plácido Souto;

5. O primeiro semanário a ser distribuído foi o “Tempo”;
6. Três meses depois, a VASP começou a distribuir o 

jornal “Expresso”;
7. Em 1979, a VASP arrancou com a distribuição do “Cor-

reio da Manhã” (CM);
8. Plácido Souto teve muito impacto no sucesso do CM, 

porque foi o responsável por garantir que começava a 
ser distribuído também aos domingos;

9. Em 1981, a sede da VASP passou para o Nº 43 da 
Rua Joaquim António de Aguiar;

10. Em 1984, houve a passagem da VASP, que até então 
era uma empresa familiar e pouco organizada, para 
um modelo de funcionamento em moldes empresa-
riais, passando a ser detida por: Sojornal, Presselivre, 
Tempo e Seleções do Readers Digest;

11. No mesmo ano, Luís Penha e Costa foi nomeado o 
novo diretor-geral da VASP;

A VASP está no século XXI reforçada pelo sucesso das últimas quatro 
décadas e pronta para continuar a cumprir os desígnios dos seus fun-
dadores.

Atualmente, o grupo VASP presta uma ampla gama de serviços profis-
sionais aos seus clientes, através das suas subsidiárias, desde serviços de 
impressão digital, distribuição de publicações, distribuição postal, dis-
tribuição expresso, vendas diretas e trade marketing. Mas nem sempre 
foi assim…

Nada melhor do que aproveitar a celebração dos 40 anos da VASP 
para relembrar os 40 momentos mais marcantes da história da maior 
distribuidora de publicações em Portugal:

1.

3.

5.
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12. Depois de pedir para viajar pelo mundo fora, para se 
colocar a par do que se fazia além-fronteiras, Luís Penha 
e Costa decidiu que era necessário implementar-se um 
sistema informático que otimizasse o reparte;

13. Foi contratado um comandante militar, o Coronel Dias 
Antunes, para coordenar as operações;

14. A 21 de outubro de 1985, Plácido Souto deixa de perten-
cer por completo à VASP;

15. Em 1986, inicia-se o processo de descentralização, com 
a criação da delegação do Porto e, mais tarde, com as 
delegações de Coimbra e Guia (Algarve);

16. Em 1992, inicia-se o processo de informatização total da 
VASP;

17. Sai Penha e Costa e entra Carlos Neves para diretor-geral 
da VASP;

18. Em 1996, dá-se a saída do semanário “O Tempo” e das 
Seleções do Readers Digest do capital da VASP, ficando 
a Sojornal e a Presselivre com 50% do capital, cada uma 
delas;

19. No mesmo ano, a VASP muda-se para as suas novas 
instalações em Massamá.

20. Em 1999, entra José Carlos Lourenço para diretor-geral 
da VASP;

21. Em 2000, a VASP obteve a certificação da qualidade dos 
seus serviços;

22. No mesmo ano, a VASP deu um importante salto tecno-
lógico, que lhe permitiu criar um serviço de “call center” 
e otimizar o reparte; 

23. Em 2002, dá-se o processo de fusão da VASP com a Del-
tapress, que tornou a VASP líder incontestável em Por-
tugal. A VASP passou a ter o Grupo Lusomundo como 
sócio (que, entretanto, havia sido adquirido pelo Grupo 
Controlinveste);

24. Em 2003, surge a revista “Quiosque”, publicação que 
aproximou mais a VASP dos seus editores e pontos 
de venda; 

25. Em 2005, as instalações da VASP passaram a estar lo-
calizadas no Media Logistic Park, na Venda Seca.

26. Em 2006, foi criada uma nova unidade de negócio, a 
VASP Premium (“VP”), com enfoque no negócio de 
assinaturas e na entrega personalizada de publica-
ções dos clientes empresariais;

27. Em 2007, foi obtida uma licença de operador postal para 
a área de publicações na unidade de negócio VASP Pre-
mium, permitindo desenvolver uma solução alternativa 
aos CTT, para entregas de publicações no mercado na-
cional e para o envio de publicações para o estrangeiro;

28. Ainda no mesmo ano, foram criadas duas novas uni-
dades de negócio: 
• A VASP-TMK – Soluções de Trade Marketing (“TMK”), 

com o objetivo de desenvolver ações de trade marke-
ting junto da rede de pontos de venda de publicações;

• A Digital Printing Services (“DPS”), direcionada para a 
impressão digital de documentos transacionais (fatu-
ras, etc.), jornais, livros e material promocional.

6.

9.

19.

24.
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29. Em 2008, sai José Carlos Lourenço e entra Paulo Proença 

para diretor-geral da VASP.
30. Em 2010, a VASP alterou a sua estrutura societária, pas-

sando de sociedade por quotas para sociedade anó-
nima, de forma a adequar a sua estrutura aos desafios 
futuros de crescimento sustentado e equilibrado do seu 
negócio;

31. Em 2011, a VASP Premium solicitou e obteve Autoriza-
ção da ANACOM para entregas de correio urgente e en-
comendas, no sentido de alargar o âmbito de atividade 
da distribuição Postal;

32. A VASP criou o conceito KIOS. O primeiro serviço a 
ser lançado para os agentes foi o KIOS Kube, uma so-
lução de informatização dos pontos de venda, que 
permite fazer a gestão completa dos seus pontos de 
venda e cumprir com todas as suas obrigatorieda-
des fiscais, de forma rápida, prática e eficaz. 

33. Em 2011 a VASP criou o KIOS academy, um centro de 
formação direcionado a todos os pontos de venda que 
pretendem adquirir e atualizar os seus conhecimentos, 
com vista à melhoria de competências para a gestão do 
seu negócio;

34. A VASP criou o KIOS tv, que funciona através de um LCD, 
com ecrã de 32”, colocado na montra ou em local privi-
legiado no interior dos pontos de venda e que ajuda os 
agentes VASP a divulgar as capas diárias e semanais das 
publicações. 

35. Em 2012, a VASP arrancou com uma nova área de negó-
cio associada aos livros;

36. No mesmo ano, surge o KIOS store, a solução de mobi-
liário comercial ideal para os agentes VASP;

37. Em 2013, com o intuito de promover o crescimento do 
negócio expresso e disponibilizar uma oferta cada vez 
mais completa e abrangente aos seus clientes, a VASP 
criou a unidade de negócio VASP Expresso, integrada na 
VASP Premium; 

38. Em 2014, a VASP cria uma solução de impressão para os 
pontos de venda, denominada KIOS print.

39. A VASP lançou o KIOS mobile, uma aplicação gratuita 
para o telemóvel, que permite aos clientes identificarem 
qual o ponto de venda VASP onde podem encontrar as 
suas publicações favoritas.

40. Em 2015, e para acompanhar o crescimento da em-
presa, a VASP aproveitou o seu 40º aniversário para 
modernizar a sua imagem, criando um logótipo que 
espelha a sua identidade e valores atuais.

32.

25.

40.
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Acesso do utilizador
 por palavra-passe

Impressão de documentos
 a partir da Internet

Frente e verso de originais com 
dois lados, numa só passagem.

 Scan para Email & FTP.

IMPRESSÃO
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CAMPANHA VÁLIDA ATÉ
31 DE MARÇO 2015

*Aos valores mencionados acresce o IVA à taxa em vigor.
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NO ANO EM QUE A VASP 
CELEBRA O SEU 40O 

ANIVERSÁRIO, O ATUAL 
DIRETOR-GERAL, PAULO 

PROENÇA, RECORDA 
ESTAS QUATRO DÉCADAS 

DE HISTÓRIA E ANTECIPA 
O FUTURO DESAFIANTE E 

PROMISSOR QUE SE AVIZINHA.

VASP: 40 ANOS  
DE SUCESSO

dossier



Muito mudou no mundo da distri-
buição em Portugal, desde 1975, ano 
em que a VASP foi criada. No entanto, 
e apesar da crise que o mercado das 
publicações tem enfrentado nos úl-
timos anos, a conceituada distribui-
dora tem seguido o seu percurso e 
ultrapassado os obstáculos de forma 
exemplar. Numa altura em que se ce-
lebra o 40º aniversário da VASP, Paulo 
Proença, diretor-geral da distribuidora 
portuguesa, desde setembro de 2008, 
reflete sobre o caminho feito e garan-
te que a empresa “saberá encontrar os 
caminhos que a farão continuar como 
uma empresa líder e de referência em 
Portugal”.

A VASP MUDOU MUITO 
DESDE O DIA EM QUE 
COMEÇOU A DISTRIBUIR 
O SEU PRIMEIRO TÍTULO, O 
SEMANÁRIO “O TEMPO”. 

COMO VÊ O PERCURSO QUE 
TEM SIDO FEITO AO LONGO 
DESTAS QUATRO DÉCADAS?

A evolução da VASP ao longo da 
sua história reflete a evolução natural 
de uma empresa de sucesso. Passou 
por uma fase inicial de lançamento, 
caracterizada por um grande espírito 
de empreendedorismo. Com o cres-
cimento do negócio sentiu a necessi-
dade de profissionalizar a sua gestão. 
Quando o mercado desacelerou, pas-
sou por um processo de consolida-
ção que terminou com a fusão com a 
Deltapress e chegou finalmente, aos 
dias de hoje, numa posição de clara 
liderança do mercado. O percurso de 
sucesso, traçado ao longo dos anos, 
reflete a visão dos seus acionistas e a 
capacidade da gestão em se adaptar 
constantemente aos desafios e às no-
vas realidades do mercado.

VASP: 40 ANOS DE SUCESSO
dossier

QUAIS OS MOMENTOS 
QUE CONSIDERA MAIS 
MARCANTES NA HISTÓRIA 
DA VASP?

É difícil destacar momentos isola-
dos, pois a evolução da empresa pro-
cessou-se de forma contínua ao longo 
do tempo. Há obviamente alguns mar-
cos importantes pelo seu significado 
histórico, tais como: a constituição da 
sociedade a 19 de fevereiro de 1975, o 
abandono da estrutura familiar com a 
entrada de novos sócios editores a 18 
de novembro de 1981, a fusão com a 
Deltapress em 2002 e, mais recente-
mente, o início do processo de diver-
sificação do negócio, com a constitui-
ção das subsidiárias VASP Premium, 
TMK e DPS.

CHEGOU À EMPRESA EM 
2008. QUAIS OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS COM QUE SE TEM 
DEPARADO DESDE ENTÃO?

A minha entrada na empresa coin-
cidiu com o início da crise do sub-
prime, que veio a ter uma influência 
fortemente negativa nos mercados fi-
nanceiros a nível mundial. Infelizmen-
te, Portugal não foi exceção – ainda 
estamos a viver os efeitos dessa crise 
– tendo-se registado, de forma quase 
imediata, uma forte queda no consu-
mo de publicações em Portugal no 
período subsequente. Contrariamen-
te à crença comum de que a queda 
do consumo de publicações em papel 
se deve ao crescimento do digital, há 
estudos credíveis que concluíram que 
o fator que mais contribuiu para essa 
queda foi, na realidade, a redução do 
poder de compra das famílias. Neste 
cenário e numa primeira fase, o meu 
principal desafio foi o de conseguir ra-
cionalizar a estrutura de custos da em-
presa, através de iniciativas que visa-
vam o aumento da produtividade, de 
modo a garantir o equilíbrio financei-
ro da empresa no médio/longo prazo. 
Uma vez atingido esse objetivo inicial, 
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o desafio seguinte passou a ser o de 
potenciar o crescimento do negócio 
da empresa, quer no mercado das pu-
blicações, quer em novos mercados.

APESAR DA CRISE QUE 
TEM AFETADO O MERCADO 
EDITORIAL NOS ÚLTIMOS 
ANOS, A VASP TEM 
CONSEGUIDO REINVENTAR-
SE E CRESCER. QUAL O 
SEGREDO PARA ESTE 
SUCESSO?

Não existe propriamente um segre-
do. O sucesso resulta apenas da com-
binação sinergética de dois fatores: 
parcerias fortes com clientes e forne-
cedores e colaboradores qualificados 
e motivados. Se estivermos próximos 
dos nossos clientes e fornecedores (e 
se estivermos obviamente atentos), 
naturalmente surgem novas oportu-
nidades de negócio. Depois, necessi-
tamos de colaboradores motivados 
e qualificados para transformar essas 
oportunidades em negócios reais e 
rentáveis. O sucesso das empresas, 
hoje em dia, passa muito pela sua 
capacidade em estabelecer redes co-
laborativas com os seus parceiros de 
negócio. Ocupando a VASP uma po-
sição central na cadeia de valor entre 
editores e pontos de venda, o nosso 
enfoque tem sido o de criar valor para 
todos os parceiros, através do desen-
volvimento de soluções inovadoras.

ATUALMENTE, A VASP 
JÁ NÃO É APENAS UMA 
DISTRIBUIDORA DE 
PUBLICAÇÕES. ACREDITA 
QUE A APOSTA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
NAS NOVAS TECNOLOGIAS 
É O CAMINHO A SEGUIR?

Diz bem, a VASP não é apenas uma 
distribuidora de publicações, mas 
continua a ser maioritariamente uma 
distribuidora de publicações. O nosso 
compromisso com o mercado das pu-
blicações mantém-se inalterado, faz 
parte do nosso ADN e está espelha-
do na nossa missão. Outra coisa não 
poderia ser, até porque essa é uma 

exigência dos nossos acionistas. Con-
tudo, é também claro que a VASP tem 
vindo a apostar em novos mercados 
e a desenvolver novos serviços. Esta 
estratégia de diversificação prende-
-se, não só com o reconhecimento 
de que o mercado das publicações 
tenderá ainda a cair um pouco mais 
(apesar da expectativa de que seja a 
menor ritmo), mas sobretudo com o 
aproveitamento das competências da 
empresa, de forma a gerar mais valor 
para todos os stakeholders. A aposta 
em novas tecnologias é uma inevita-
bilidade no mundo atual para qual-
quer empresa que se queira manter 
competitiva no mercado. Não apostar 
em novas tecnologias significaria dei-
xar o negócio morrer lentamente.

CONSIDERA QUE A CRIAÇÃO 
DO CONCEITO KIOS, QUE 
FORNECE INÚMEROS 
PRODUTOS E SERVIÇOS AOS 
AGENTES DA VASP, É UMA 
APOSTA GANHA?

É certamente uma aposta de suces-
so, devido à aderência que o conceito 
tem tido por parte da nossa rede de 
pontos de venda. Nunca será uma 
aposta ganha, pois, ao lançar esta 
iniciativa, a VASP não teve como ob-
jetivo ganhar nada. O lançamento do 
conceito KIOS surgiu da nossa preo-
cupação com a sustentabilidade da 
rede de pontos de venda e com o re-

conhecimento da necessidade da sua 
modernização. Numa primeira fase, 
lançamos as vertentes mais relacio-
nadas com a produtividade interna 
(KIOS kube), com a qualificação dos 
colaboradores (Kios academy) e com 
a renovação do espaço das lojas (Kios 
store). Numa segunda fase, a nossa 
preocupação foi a de criar novas for-
mas de atração de clientes para as 
lojas, através do lançamento do KIOS 
tv e da App KIOS mobile. Neste mo-
mento, estamos numa fase mais dire-
cionada para o crescimento do negó-
cio, através do lançamento de novos 
serviços que poderão ser prestados 
na loja aos clientes: serviços de im-
pressão (KIOS print) e serviços de en-
comendas (KIOS pick/send). Em todos 
os novos lançamentos do conceito 
KIOS, o nosso objetivo foi e será sem-
pre o de apoiar os nossos agentes, 
disponibilizando-lhes ferramentas 
que contribuam para um crescimen-
to saudável dos seus negócios. Este é 
um caminho que nunca terá um fim, 
pelo que nunca poderemos dizer que 
foi uma aposta ganha.

DE QUE FORMA A MARCA 
KIOS SERVIU PARA 
APROXIMAR MAIS A VASP 
DOS SEUS AGENTES?

Em todas as iniciativas KIOS que 
lançamos, tivemos sempre o cuidado 
de envolver os nossos agentes. Algu-
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dossier VASP: 40 ANOS  
DE SUCESSO

mas das iniciativas surgiram de neces-
sidades expressas pelos nossos agen-
tes e outras surgiram de ideias nossas 
ou de realidades que observamos em 
outros mercados externos. Ao longo 
de todo o processo de inovação e de-
senvolvimento, fomos sempre discu-
tindo e testando as ideias com todos 
os nossos parceiros, incluindo muitos 
dos nossos agentes. Penso que este 
foi um caminho fundamental para o 
sucesso do conceito KIOS e que nos 
permitiu hoje ter um conhecimento 
muito maior da realidade do negócio 
dos nossos agentes, dos seus desafios 
e das suas dificuldades. A forma pró-
xima com que temos acompanhado 
a implementação das várias soluções 
nos pontos de venda é reconhecida, 
de forma muito favorável, por grande 
parte dos nossos agentes e constitui 
um fator distintivo das nossas solu-
ções face à concorrência.

A VASP PREPARA-SE 
PARA ENTRAR NESTES 40 
ANOS COM UMA NOVA 
IMAGEM. PORQUE SENTIU 
NECESSIDADE DE MUDAR 
NESTE MOMENTO?

A última alteração de imagem ocor-
reu há mais de 8 anos. Desde então 
muita coisa mudou na vida da VASP. 
Senti que havia a necessidade não 
apenas de modernizar a imagem, mas 
sobretudo de criar um novo logótipo 
que espelhasse melhor os valores e 
a realidade atual do grupo VASP: en-
foque nos clientes, rigor, liderança e 
inovação. Penso que o novo logótipo 
consegue comunicar o pretendido de 
uma forma simples: novo lettering e 
novas cores, mais modernas e atuais; 
o nome da VASP em maiúsculas, que 
reflete a nossa liderança atual; o círcu-
lo, que representa todo o dinamismo 
e inovação da empresa; a colocação 
do círculo sobre o nome da VASP, que 
ilustra o valor que queremos acres-
centar ao negócio dos nossos clien-
tes; e, por fim, a representação gráfica 
dos caminhos de crescimento, que 

queremos traçar em conjunto com 
os nossos clientes, rumo a um futuro 
melhor. Com esta alteração queremos 
também assinalar o início de um novo 
ciclo que se deseja que seja de forte 
crescimento.

QUE OUTRAS NOVIDADES 
PODEMOS ESPERAR PARA 
2015? 

Neste início do ano, a nossa preo-
cupação é a de consolidar os novos 
negócios lançados recentemente 
pelo grupo VASP, nomeadamente, o 
negócio de distribuição de livros, de 
distribuição de encomendas e os ser-
viços de impressão. Temos previsto 
lançar algumas novidades ao longo 
deste ano de 2015, que ainda não 
posso anunciar. Posso garantir que 
todas elas estão a ser desenvolvidas 
sempre com o objetivo de contri-
buir para o crescimento do negócio 
dos nossos agentes, potenciando o 
aumento de tráfego nas suas lojas e 
gerando fontes de receitas adicionais. 

Como seria inevitável, todas elas irão 
tirar partido das novas tecnologias 
disponíveis no mercado e que são, de 
alguma forma, inovadoras.

COMO IMAGINA A VASP 
DAQUI A 40 ANOS? 

Sinceramente, não imagino. Num 
ambiente tão dinâmico como aquele 
em que hoje vivemos tenho dificulda-
de em visualizar para além do curto/
médio prazo. Empresas que ontem 
eram consideradas de referência, 
hoje encontram-se em grandes difi-
culdades. Tenho apenas a certeza de 
que, se os acionistas e dirigentes da 
VASP conseguirem preservar a cultu-
ra e os valores que caracterizaram a 
empresa ao longo destes últimos 40 
anos, a empresa saberá encontrar os 
caminhos que a farão continuar como 
uma empresa líder e de referência em 
Portugal. Esse é um compromisso 
que eu assumo pessoalmente en-
quanto estiver à frente da equipa de 
gestão da VASP.
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UPS MGE
EATON NOVA 
AVR 500
Tecnologia line-interactive
Capacidade : 500 va 
Entrada : 1 x power iec 320 en 60320 c6
Saída : 3 x power iec 320 en 60320 c13
Proteção telefónica, modem, internet e adsl
10 Minutos de autonomia

€78

SCANNER
Symbol LS1203
-Scanner funcional fiável 
e duradouro que permite 
uma maior eficiência na 
gestão do seu negócio 
sendo ideal para pequenos 
retalhistas
-Ligação USB

€120

GAVETA DE  
DINHEIRO
Symbol LS1203
- Caixa metálica com liga-
ção RJ11, para impressora 
ou caixa registadora

€60

IMPRESSORAS 
TÉRMICAS
Star TSP-100 
Citizen CTS-310 II
- Impressoras térmicas com rapidez  
de impressão de 160mm/seg. 
- Possuem Cortador parcial / total 
- Eco USB Power Save Mode

€170

A todos os valores descritos, acresce o IVA à taxa legal em vigor.

CAIXA VASP
para publicações
Construção robusta em metal
ideal para o exterior, cor azul.
Altura: 70 cm (sem pés)
Comprimento: 60 cm
Largura: 90 cm
Cód.VASP: 0619

€150

EXPOSITOR
para jornais e revistas
EXPOSITORES REVISTAS PAREDE 
Simples Cód.VASP: 3662 - €16,90 
Duplos Cód.VASP: 3660 - €35,90

EXPOSITORES JORNAIS PAREDE 
Simples Cód.VASP: 3663 - €17,30 
Duplos Cód.VASP: 3661- €34,61

Mais informações através de kioskube@vasp.pt ou através do número 21 433 7026.

Mais informações através de  contactcenter@vasp.pt ou através do número 21 433 7001.

fantásticas
promoções
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A ilha é um espaço 
perfeito para 
exposição de livros 
ou “gifts”.

Tire partido da 
versatilidade deste móvel.
 Exponha as publicações, 
livros e/ou outros artigos 
de forma apelativa. 
Utilize as duas frentes, as 
laterais e a parte inferior 
da gôndola para colocar as 
peças como desejar. 
Tudo isto, num único 
móvel! 

ILHA

GÔNDOLA

Alt.  85cm
Comp. 120cm
Larg.  85cm

184,50€*

Em melamina

 *Despesas de transporte e montagem não incluídas.  Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal em vigor.

Larg. 30cm  
Alt. 4cm

7,90€*

Organize a sua loja e 
destaque cada segmento 
com o nosso pack de 22 
identificadores magnéticos.

Encomendas através de kiostore@vasp.pt. Para mais informações ligue  21 433 7082.

BASE:
Alt. 135 cm 
Prof. 70 cm 
Larg. 100 cm

190€*

Pague em 3x sem juros
(válido para compras superiores a €300 em produtos desta página)

Ideal para destacar 
publicações e, ao mesmo 
tempo, ganhar mais 
espaço no seu linear! 

Alt. 19cm
Prof. 8cm
Larg. 23,5cm

24€*

PACK 3 
PARASITAS

Este expositor,  fácil 
de manusear, dá-lhe a 
possibilidade de destacar 
as revistas do dia! 

EXPOSITOR  
DE DESTAQUE 

Alt. 153cm
Larg. 34cm

30€*

prateleira 
tripla
alt. 52cm 
prof. 32cm 
larg. 100cm

€69,00*

prateleira 
dupla
alt. 37,5cm 
prof. 22,5cm 
larg. 100cm

€51,00*

parasita
alt. 19cm 
prof. 8cm 
larg. 23,5cm

€8,90*

prateleira 
simples
alt. 24cm 
prof. 16cm 
larg. 100cm

€18,00*

prateleira 
direita
alt. 9,5cm 
prof. 30cm 
larg. 100cm

€17,50*

zig-zag 
jornais
alt. 10cm
Prof. 40cm
Larg. 97cm

€39,90*

Os preços dos artigos acima mencionados são válidos exclusivamente na compra da estrutura base da gôndola.  
Ao custo inicial da gôndola acresce o valor unitário de cada peça pretendida. Preço não promocional do zig-zag para jornais: €51,50*

IDENTIFICADOR 
MAGNÉTICO 
DE LINEAR
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WORKSHOP  
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO  
DO PONTO DE VENDA
Saiba como ter um negócio bem sucedido.

Módulo I – A Vasp e os seus processos
Módulo II – Gestão e dinamização do espaço comercial
Módulo III – Informatização do Ponto de Venda – Kios Kube

€50

WORKSHOP  
CONTABILIDADE E  FISCALIDADE 
NO PONTO DE VENDA
Aprenda a atuar com rigor e a não perder dinheiro.

Módulo I – Contabilidade
Módulo II - Gestão de Stocks
Módulo III – Fiscalidade

€50

WORKSHOP  
KIOS KUBE AVANÇADO 
MODALIDADE PRÁTICA
Fique a conhecer todas as funcionalidades do Kios Kube.

Módulo I – Registo avançado de produtos
Módulo II – Faturação
Módulo III – Gestão de produtos e de fornecedores
Módulo IV – Planeamento Campanhas
Módulo V – Relatórios e Mapas
Módulo IV – Operações avançadas de gestão de informação

€60

O KIOS ACADEMY AJUDA-O A MELHORAR 
O SEU NEGÓCIO. VENHA FAZER AS NOSSAS 
FORMAÇÕES E APRENDA A GERIR MELHOR O 
SEU PONTO DE VENDA. ESPERAMOS POR SI!

Mais informações 
através de 

kiosacademy@vasp.pt 
ou do número  
21 433 7082.

A todos os valores descritos, acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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SOLUÇÃO AVANÇADA
Características
• Impressão/cópia/digitalização até formato SRA3 (320mmx450mm)
• Papel até 300grs. (frente e verso automático até 256grs)
• Impressão a preto e cor até 22 páginas por minuto
• Impressão de faixas com 29,7cm de alt., até 1,20m de comp.
• Impressão de documentos a partir da internet

Renting semanal:
3 anos - €29,00  /  5 anos - €19,85
Impressões/Cópias incluídas por semana: 200 un. preto e 50 un. cor.
Excedentes: €0,0085/unid. preto e €0,065/unid. cor. 

SOLUÇÃO COMPACTA
Características
• Impressão/cópia/digitalização até A4
• Papel até 210grs incluindo frente e verso automático
• Impressão a preto e cor até 33 páginas por minuto

Renting semanal:
3 anos - €15,90  /  5 anos - €11,50
Impressões/Cópias incluídas por semana: 100 un. preto e 25 un. cor.
Excedentes: €0,014/unid. preto e €0,119/unid. cor. 

SOLUÇÃO ECONÓMICA
Características
• Impressão/cópia/digitalização até A4
• Papel até 163grs. (frente e verso automático até 90grs.)
• Impressão a preto até 33 páginas por minuto

Renting semanal:
3 anos - €5,90  /  5 anos - €4,85
Impressões/Cópias incluídas por semana: 100 un. preto
Excedentes: €0,0245/unid. preto.

O KIOS PRINT É A SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E 
DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL MAIS COMPETITIVA 
DO MERCADO PARA O SEU PONTO DE VENDA.

Mais informações 
através de  

kiosprint@vasp.pt 
ou do número  

214 337 026

A todos os valores descritos, acresce o IVA à taxa legal em vigor.



 

 

promoções
produtos diversos

Aos valores acima descritos, acresce IVA à taxa legal.
Encomendas através de contactcenter@vasp.pt. Para mais informações ligue  21 433 7001.

A promoção é limitada ao stock existente.

EXPOSITORES CHUPA CHUPS / MENTOS

PROMOÇÃO TINTEIROS HP
Pack três embalagens de tinteiros HP 301Xl Preto

13529 
Roda Best of  
Chupa Chups  

sabores variados

€28,00

13608 
Tubo Best of  

Chupa Chups  
sabores variados

€15,00

13610 
Pack Espiga 

Mentos Rainbow
sabores variados

€23,00

13609
Pack Espiga 

Mentos Choco

€31,50

610032-00 
Pack três tinteiros 

HP 301XL Preto

€58,60
€61.68
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