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editorial

A inspiração para o tema deste 
editorial veio de uma conversa que 
tive há poucos dias com um grupo 
de amigos. Como não poderia deixar 
de ser, o tema central da conversa 
incidia sobre a situação profissional 
de cada um e as perspectivas indivi-
duais para o próximo ano. Um deles 
afirmou que o próximo ano será um 
“ano de cão”, tendo sido prontamen-
te corrigido por um outro, entendido 
em astrologia chinesa, que declarou 
que 2013 será,  na verdade, um “ano 
da serpente”. Confesso que fiquei um 
pouco intrigado sem saber se o “ano 
da serpente” perspectiva algo de po-
sitivo ou negativo para o próximo 
ano. De uma breve investigação que 
efectuei, fiquei a saber que o “ano 
da serpente” é um ano de muita in-
certeza que “pede calma, reflexão e 
planeamento”. Quanto a esta reco-
mendação e face à actual conjuntura 
do país, não poderia estar mais de 
acordo. Fiquei também a saber que 
no próximo ano, “o jogo e a especu-
lação” são estritamente proibidos. Se 
pensarem em seguir esta recomen-
dação, aconselho vivamente a leitura 

do artigo desta edição relativo às no-
vas regras e aos novos requisitos fis-
cais. Em termos de previsão para o 
próximo ano e apesar dos anos da 
serpente nunca serem muito tran-
quilos,  parece que o “ano da serpen-
te” trará amor e sabedoria. Quanto 
ao amor, penso que o vosso apoio 
em mais uma iniciativa “A árvore da 
Solidariedade” poderá ser uma boa 
forma de começar o ano. Quanto à 
sabedoria, seguramente que a vos-
sa participação em uma das próxi-
mas iniciativas de formação “Kios 
Academy” vos trará  um ano de 2013 
pleno de sabedoria. Finalmente, fi-
quei também a saber que “a Serpente 
carrega consigo um aspecto positivo, 
de muita sorte” – bem iremos preci-
sar. Em conclusão, 2013 será um ano 
“traiçoeiro”, que exigira muita cau-
tela e um enorme equilíbrio entre “a 
razão e a emoção”, mas que poderá 
iniciar um novo ciclo muito positivo 
e de maior estabilidade. 

Votos de um Feliz Natal e de um 
Excelente “Ano da Serpente”!

Paulo Proença
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A Papelaria SA descobriu uma 
forma simples e eficaz de cativar 
os seus clientes: mimá-los com 

um bom café. O estabelecimento, 
situado no Carrascal de Alvide, con-
celho de Cascais, decidiu aumentar a 
sua oferta, disponibilizando aos clien-
tes uma máquina de café da marca 
Nespresso. É um pequeno gesto que 
faz toda a diferença. Para os clientes, 
melhora a experiência de compra, já 
que passam a poder associar ao jornal 
da manhã o prazer de um bom café. 

Sandra Afonso, gerente da Papelaria 
SA, está satisfeita com a aposta. O 
próprio design do equipamento, asso-
ciada à boa imagem da marca e, cla-
ro, à qualidade do café, “surpreendem 
pela positiva os clientes, criando até 
uma sinergia com o meu outro negó-
cio, um gabinete de estética mesmo 
ao lado”. A funcionar há apenas um 
ano, este estabelecimento tem assim 
mais um forte ponto de interesse para 
os consumidores. Para Sandra Afonso, 
“esta é já uma aposta ganha!”

Há dias, aparentemente ba-
nais, em que de repente tudo 
muda. Que o diga Isabel Cristina 

Nascimento, que há pouco tempo tes-
temunhou um deles: um cliente do 
seu quiosque “O Foguete”, em Celorico 
da Beira, ganhou numa raspadinha 
Grande Sorte, dos jogos Santa Casa, 
um prémio de 20 mil euros. “O senhor 
não queria acreditar, pediu-nos vá-
rias vezes para confirmar se era mes-
mo verdade”, conta a proprietária do 
quiosque.

Instalado há perto de oito anos 
bem no centro de Celorico, o Foguete 
faz parte da rotina diária de mui-
tos dos habitantes locais. E além de 
disponibilizar publicações variadas, 

brindes e pequenas compras, este 
quiosque também dá sorte! “Temos 
um grande volume de vendas das 
Raspadinhas que recebemos através 
da Vasp, e por isso já é normal saírem 
daqui prémios de 500 ou 1000 euros”, 
conta Isabel Nascimento. “Mas deste 
valor é a primeira vez.”

O vencedor do prémio de 20 mil eu-
ros foi um cliente de 40 e poucos anos, 
que não conseguiu esconder a satis-
fação com a boa sorte que lhe sorriu. 
Como sempre, a proprietária do quios-
que partilha da felicidade dos clientes 
– e desta vez até tirou uma fotocópia da 
raspadinha premiada, que está orgu-
lhosamente exposta em lugar de des-
taque. “Fico sempre muito satisfeita 

por dar estes prémios”, conta Isabel 
Nascimento, desejosa de que a sorte se 
espalhe ainda mais. “Ao dar a conhecer 
estas situações felizes também se ga-
nha maior notoriedade”, justifica.

O MELHOR DE DOIS MUNDOS

DIA DE SORTE
Uma raspadinha deU Um prémio chorUdo – e Uma enorme satisfação – a Um cliente 
felizardo do qUiosqUe “o fogUete”, em celorico da Beira.

O sr. José Nascimento, co-proprietário do Quiosque 
 "O Foguete" em Celourico da Beira.

ERRATA

Na passada edição da "Quiosque", por 
lapso foi associado ao artigo da Breve 
acerca da Presspóvoa da Póvoa de Var-
zim, um título não correspondente.

O mesmo deveria ter sido "De cara la-
vada para o negócio - Sempre a pensar no 
futuro, a tabacaria Press Póvoa está a re-
modelar as suas instalações e a criar novos 
pontos de interesse para os clientes". 

Pedimos, por este fato, as nossas 
desculpas.
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LOS SIETE ENANITOS 
Colecção de 7 anões 3D, 7 anéis e 7 cofres. Cada saqueta 
contém 1 anão ou 1 cofre com anel. 
 
LANÇAMENTO: 30 Outubro 
SEGMENTO: Infantil 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €2,00 
ExPOSIÇÃO: Balcão

ANUÁRIO ASTROLóGICO PARA 2013 
ASTROTAROLOGIA PREVISÕES  
Esta publicação centra-se na temática de astrologia e 
horóscopo, com previsões de todos os signos para o ano 
de 2013, assuntos relacionados com numerologia, tarot e 
futuro. 
INICIO: 16 Novembro 
SEGMENTO: Astrologia 
PERIODICIDADE: Anual 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €2,95 
ExPOSIÇÃO: Junto às 
revistas de Astrologia

EVENTOS DE SONHO 
Revista que reúne toda a informação necessária para 
transformar um evento importante num sucesso. 
 
LANÇAMENTO: 23 Outubro 
SEGMENTO: Eventos 
PERIODICIDADE: Semestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €4,00 
ExPOSIÇÃO: Junto às 
revistas de festas e eventos.

MARIAzINHA HELENINHA ESPECIAL 
MEZINHAS DE A A Z 
Nova revista Mariazinha Heleninha Especial, em cada 
edição irá abordar uma temática diferente. A1ª edição é 
dedicada a "Mezinhas de A a Z". 
LANÇAMENTO: 17 Dezembro 
SEGMENTO: Saúde e Bem Estar 
PERIODICIDADE: Bimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €2,95 
ExPOSIÇÃO: Junto às 
revistas de Saúde, Terapias 
Naturais

ALIMENTOS
PODEROSOS 

PARA A SAÚDE

CURE GRIPES 
E CONSTIPAÇÕES 

COM REMÉDIOS 
CASEIROS

CHÁS MILAGROSOS
4 EMAGRECER
4 COMBATER 

ENVELHECIMENTO
4 ALIVIAR STRESSE

4 ATENUAR ENXAQUECAS

BANHOS 
TERAPÊUTICOS

4 EQUILIBRE EMOÇÕES
4 GANHE ENERGIA

4 ESTIMULE A MEMÓRIA

MÁSCARAS 
FACIAIS

COM 
PRODUTOS 

NATURAIS

Compre já!

MARIAZINHA Heleninha       ESPECIAL

50

Especial nº1
l €2,95 
(IVA incluído) 

APENAS2,95€
COLAR E PULSEIRA 
DE BRILHANTES

Previsoes
DESVENDE

O SEU 
FUTURO EM 

2013

TENHA SUCESSO 
EM 2013: 
RITUAIS 
E BENÇÃOS 
PODEROSAS

KARMA E 
REENCARNAÇÃO
SAIBA 
O QUE HERDOU 
DE VIDAS 
PASSADAS

PREVISÕES DA 
NUMEROLOGIA 2013

SIGNO 
A SIGNO
PAIXÃO
SAÚDE
DINHEIRO
AMIGOS

O TAROT REVELA
TUDO SOBRE 
AMOR 
TRABALHO 
SUCESSO

€2,95 (IVA incluído) 

Adquira o Oráculo 
Maria Helena e conheça 
a sua Sorte todos os dias!

Descobre de que é que estás 

realmente à procura.

Aquilo de que precisas virá ao teu encontro.

Box print plate

APENAS

+1,99€

ASTROTAROLOGIA ANUÁRIO
ASTROLÓGICO 

 
2013~
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COLEÇÃO DVD'S HOMEM ARANHA 
Todos os filmes da Saga Homem-Aranha em DVD. 
 
DATA DE INÍCIO: 10 Dezembro 
SEGMENTO: DVD 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: Homem Aranha 1 €5,99 , Homem Aranha 2 
€5,99 , Homem Aranha 3 €5,99 , Fantástico Homem 
Aranha €12,99 
ExPOSIÇÃO: Junto ao JN e DN.
 

DN/JN COLEÇÃO "UMA 
AVENTURA" 
Edições comemorativas dos 30 anos da coleção "Uma 
Aventura". Constituido por 6 livros com 2 histórias em 
cada um deles. 
DATA DE INÍCIO: 8 Dezembro 
DATA DE FIM: 12 Janeiro 2013 
SEGMENTO: Livro 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Juvenil/Adulto 
PREÇO: €5,95 
ExPOSIÇÃO: Junto ao JN e DN.

DN/JN - MeDalhas Religiosas 
Coleção composta por 4 medalhas religiosas: Medalha 
da Anunciação a Maria, Medalha da Imaculada 
Conceição, Medalha da Sagrada Família, Medalha do 
menino Jesus. 
DATA DE INÍCIO: 8 Dezembro 
DATA DE FIM: 29 Dezembro 
SEGMENTO: Utensílio 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: €2,50 
ExPOSIÇÃO: Junto ao DN e JN.

DN/JN LIVRO DOS AVóS 
Livro da autoria de Jorge Gabriel. 
 
DATA DE INÍCIO: 10 Dezembro 
SEGMENTO: Livro 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: €4,95 
ExPOSIÇÃO: Junto  
ao JN e DN
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CRISTIANO RONALDO FREESTyLE 
Jogo para PC e Mac. 
DATA DE INICIO: 19 Novembro 
SEGMENTO: Jogo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Juvenil/Adulto 
PREÇO: €9,99 
ExPOSIÇÃO: Junto ao JOGO, JN e DN.

VOLTA AO MUNDO/EVASõES
GARRAFA DE VINHO CISTUS 
TINTA RORIz 2008 
Garrada de vinho de grande qualidade. 
 
DATA DE INICIO: 3 Dezembro 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €10,00 
ExPOSIÇÃO: Junto a Volta ao Mundo e Evasões

JORNAL I
COLEÇÃO GESTÃO & LIDERANÇA 
Coleção de 8 livros sobre Liderança & Gestão. 
DATA DE INICIO: 17 Novembro 
DATA DE FIM: 5 Janeiro 2013 
SEGMENTO: Livro 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €4,90 
ExPOSIÇÃO: Junto ao Jornal I.

LIVRO "A BREVE SEGUNDA VIDA DE 
BREE TANNER" 
Livro da autoria de Stephenie Meyer, autora da Saga Luz 
e Escuridão. 
DATA DE INICIO: 17 Novembro 
SEGMENTO: Livro 
PERIODICIDADE: Única 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: €4,90 
ExPOSIÇÃO: Junto ao JN e DN

sábaDo - PiNtoRes tascheN 
Coleção constituida por 10 livros. 
DATA DE INICIO: 6 Dezembro 
DATA DE FIM: 7 Fevereiro 2013 
SEGMENTO: Cultura 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €6,99 
ExPOSIÇÃO: Junto à Sábado.

cM - bRiNqueDos De outRos 
TEMPOS 
Coleção constituida por 20 brinquedos em folha de lata. 
 
DATA DE INICIO: 8 Dezembro 
DATA DE FIM: 20 Abril 2013 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: SEMANAL 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: €1,95 - 1ª entrega  
  €6,95 - restantes entregas 
ExPOSIÇÃO: Junto ao CM.
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Como explica Rui Borges, da 
editora, mesmo na crise vale a pena 
apostar na qualidade e fidelizar os 

leitores. A pior atitude possível é ficar 
parado.

A PLOT TEM UMA OFERTA DE 
TÍTULOS DIVERSIFICADA. QUAIS 
SÃO AS VOSSAS PRINCIPAIS 
PUBLICAÇõES?

Temos quatro títulos, três mensais 
e um trimestral. Um dos principais é 
a Saber Viver, uma revista mensal que 
foi alterada agora em julho. Era um mix 
entre uma revista feminina e uma re-
vista de saúde. Neste momento é uma 
revista feminina pura, a competir nessa 
área. Mudámos o grafismo, o design e 
os conteúdos, aumentámos o preço – 
passámos de €2,20 para €2,5 – e subi-
mos bastante em vendas. A venda em 
banca subiu cerca 60 por cento, foi bas-
tante significativa, correu muito bem.

Além desta, temos a Prevenir, que é 
claramente a revista líder de saúde em 
Portugal. 

Fizemos um redesign em janeiro 
e passámos a pôr figuras públicas na 
capa. Isso também nos fez subir as ven-
das, e somos os líderes destacadíssimos 
na área da saúde. Esta revista tem tido 
mais custos, nomeadamente por causa 
das produções de capa e do trabalho 
extra. Por isso subimos também o pre-
ço na última edição – estava em €1,9 e 
passou para €2,2, aumentámos 30 cên-
timos. Ainda não temos os resultados, 
mas temos noção de que a revista tem 
mais valor para dar e achamos que os 
leitores vão perceber isso e que não nos 
irá prejudicar as vendas.

Depois, temos a Jardins, que é a re-
vista líder em Portugal nesta área.

PLOT CONTENT
“NÃO é A CORTAR NA QUALIDADE DAS 
REVISTAS QUE AS COISAS MELHORAM”
Um investimento sUstentado nos seUs títUlos tem permitido à plot content escapar às 
malhas da crise.

Rui Borges , diretor e editor da Plot Content.
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É uma revista de nicho, com caracte-
rísticas diferentes das outras duas, que 
vendem mais e têm mais publicidade. 
Mesmo assim, é a revista líder em jar-
dins. E depois temos a revista Ultimate, 
que é feita ou três ou quatro vezes por 
ano. É uma revista de estética, alta cos-
mética, operações cirúrgicas. 

Este é o nosso portefólio, sendo que 
as revistas principais são a Saber Viver e 
a Prevenir, com uma boa performance 
e em contraciclo. São das poucas revis-
tas que têm estado a crescer em ven-
das, essencialmente porque não temos 
parado. 

Faz agora um ano que a Prevenir 
mudou a lógica e as capas e estamos a 
preparar mais alguns ajustes, porque 
achamos que nestas alturas não deve-
mos estar parados.

MESMO COM A CONJUNTURA 
ADVERSA, é MAIS IMPORTANTE 
PARA VOCêS INVESTIREM NOS 
VOSSOS TÍTULOS DO QUE PROCU-
RAREM CORTAR CUSTOS?

Temos feito as duas coisas. Desde 
2008 temos estado a racionalizar a ges-
tão da empresa e a cortar custos onde 
podemos. Mas não acreditamos que 
seja a cortar custos na qualidade das 
revistas que as coisas melhorem. O 
que temos feito é cortar custos noutras 
áreas, tentamos eliminar outras gordu-
ras, para investir nas revistas. A redação 
da Saber Viver era de quatro pessoas, 
hoje são oito. A Prevenir eram duas pes-
soas, hoje são quatro. E temos noção de 
que isso traz recompensa, nas vendas 
em banca e em termos de anunciantes. 
Apesar de não estar a ser um ano fan-
tástico, estamos a conseguir manter os 
valores de investimento do ano anterior 
e na Saber Viver até subimos um pouco. 
A área dos media tem de passar por um 
processo de redução de custos, mas não 
é a desinvestir na qualidade dos produ-
tos que se vai lá. A nossa lógica é clara-
mente investir nos produtos.

EM TERMOS DE DISTRIBUIÇÃO, 
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESA-
FIOS? CONSEGUEM FAzER UMA 
BOA GESTÃO DOS REPARTES?

Em revistas mais pequenas é mais 
difícil fazer o reparte, há obviamente 
mais ineficiência. E nesta altura em 

que tentamos cortar em tudo o que não 
for essencial porque temos de ter ope-
rações bem oleadas, obviamente que 
a distribuição é uma parte importan-
tíssima. Por um lado, se distribuirmos 
a menos estamos a perder receita, se 
distribuirmos a mais estamos a ter so-
brecustos. O nosso objetivo é otimizar 
o nível de vendas e, por consequência, 
o nível de sobras. Trabalhamos em es-
treita colaboração com a Vasp para de-
finir o reparte todos os meses. E todos 
os meses estamos a olhar para o nível 
de sobras – onde é que se está a vender 
mais, ou menos – e a Vasp ajuda-nos 
bastante nessa parte. Temos aqui uma 
equipa que está muito atenta às vendas 
e, tipicamente de dois em dois ou de 
três em três meses, fazemos uma análi-
se mais aprofundada e ao longo do tem-
po temos conseguido ganhar algumas 
eficiências em termos de distribuição, 
diminuindo o número de sobras. 

OS PONTOS DE VENDA JÁ 
CONHECEM OS TÍTULOS E SA-
beM PRoMovê-los Da MelhoR 
MANEIRA?

Sim, os títulos são bastante conheci-
dos, já têm bastantes anos e têm uma 
exposição normal. Evidentemente que 
os pontos de venda são livres para expor 
as revistas como querem. Nem sempre 
estão expostas como desejaríamos, mas 
aí, quem melhor do que os próprios 

pontos de venda para gerirem as re-
vistas como entenderem? Mas tipica-
mente as nossas revistas têm bastante 
exposição.

QUE ExPETATIVAS TEM PARA 
2013?

Estamos a encarar 2013 com algum 
otimismo, mas um otimismo caute-
loso. Achamos que as pessoas só vão 
perceber os efeitos destes aumentos de 
impostos em fevereiro, quando recebe-
rem o ordenado no final de janeiro, e aí 
acreditamos que vai haver uma retra-
ção do consumo. De qualquer forma, 
temos investido bastante nas revistas 
e do lado da venda não estamos à es-
pera de quebras. A nossa expetativa é 
uma manutenção das metas para 2012 
e, eventualmente, um ligeiro aumen-
to. A publicidade é uma incógnita, tem 
caído a ritmos de 20 e 30 por cento por 
ano. Este ano vamos ficar com um nível 
de investimento semelhante ao do ano 
passado, mas temos a noção de que se 
não tivéssemos mexido nas revistas es-
taríamos provavelmente com quebras 
de 20 a 30 por cento, que são as que-
bras do mercado. Para o próximo ano, 
no caso da Saber Viver, o nosso objetivo 
é crescer. Nas outras é manter. Eu diria 
que, em termos globais, em venda em 
banca, a nossa expetativa é de pouca 
alteração; na publicidade, achamos que 
temos espaço para subir via Saber Viver.



10

quiosque 52 | 2012

em campo

Porque ser saudável não se re-
sume apenas a cuidar do corpo, 
a mais recente edição especial da 

Revista Zen foi o foco de uma promoção 
dedicada em vários pontos de venda es-
palhados pelo país.

Durante cerca de uma semana, no 
final de setembro, a edição dedicada às 
Terapias da Mente esteve em grande des-
taque. “A ação de promoção da Revista 
Zen correu muito bem – até porque é 
uma publicação que tem muitos com-
pradores regulares”, conta Ana Santos, 
da Tabacaria/Papelaria Quarenta 
Sessenta, em Alfornelos. “Ter a edição 
mensal e a especial lado a lado em des-
taque nas montras teve um impacto nas 
vendas”, acrescenta.

Mais a norte, a reação foi igualmente 
positiva. No Bazar do Molhe, localiza-
do na Avenida do Brasil, bem perto da 

Foz do Porto, este ação “destacou uma 
revista virada para a saúde entre as pu-
blicações generalistas”, como conta a 
gerente, Fátima Gomes. “Estas iniciati-
vas são muito importantes”, aponta esta 
agente. “Existem algumas revistas de 
saúde, mas quando surgem estes guias 
especiais – dos quais eu também gosto 
– o público em geral fica mais interessa-
do. Veem na montra e fazem perguntas, 
informam-se”.

Já em Loures, na Ursinho Papelaria – 
loja aberta há cerca de 10 anos dentro do 
Centro Comercial Continente – a ação 
permitiu esgotar a publicação. A encar-
regada da loja, Lucília Costa, diz que a 
boa exposição é fundamental. Ao expor 
algumas páginas sugestivas das publica-
ções, conta, foi possível aumentar for-
temente o impacto da revista junto dos 
clientes e potenciar o negócio.

Aumentar junto dos leitores 
a visibilidade da revista da cadeia 
de supermercados Continente foi 

o objetivo de duas ações promovidas 
entre o final de novembro e o início 
de dezembro. Entre stand-ups e mon-
tras dedicadas à Continente Magazine, 
foram mais de 100 os pontos de venda 
que apostaram na promoção deste tí-
tulo, em colaboração com a Vasp TMK. 

Os resultados deste aumento de vi-
sibilidade foram bastante positivos. 
“As vendas aumentaram numa percen-
tagem significativa, muito graças à pre-
sença do stand-up que chama a aten-
ção assim que as pessoas entram na 
loja”, explica Amit Ranchordas, sócio 
gerente da Tabacaria/Papelaria Túnel, 

situada junto à estação de comboios do 
Cacém e a funcionar já há 14 anos.

Opinião positiva é também a de 
Sandra Mesquita, responsável de loja 
na “Periódico”, um estabelecimento no 
Braga Parque que dedicou a sua mon-
tra a esta publicação. “Tanto a dispo-
sição na montra com todas as luzes, 
como também a presença em banca 
dentro do espaço foram muito positi-
vos, e ajudaram a aumentar as vendas 
desta revista”, conta esta responsável. 

Uma publicação de caráter práti-
co e com vários fatores apelativos, a 
Continente Magazine beneficiou as-
sim de um aumento de exposição que 
trouxe vantagens também aos pontos 
de venda.

ZEN
TERAPIAS DA MENTE EM DESTAQUE
Uma ação especial nas montras deU primeiro plano a Uma edição especial da zen, com resUltados 
mUito positivos

CONTINENTE MAGAZINE
UMA PRESENÇA NOTÁVEL
Uma ação concertada em mais de 100 pontos de venda em todo o país deU Um destaqUe especial 
à continente magazine

Montra da Teixeira e Sucessores, no Porto.

Tabacaria Papelaria Túnel, no Cacém.
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Surf e Moda não são tópicos 
que se encontrem todos os dias nos 
jornais periódicos, mas durante a 

manhã do dia 13 de Outubro, ninguém 
ficou indiferente aos dois suplemen-
tos do jornal i. Com o apoio da EDP, 30 
promotores na Grande Lisboa e Grande 
Porto divulgaram os encartes dedicados 
ao mundo do desporto das ondas e ao 
glamour da moda, marcando presença 
em vários pontos de venda, alguns dos 
quais situados em centros comerciais.

A Themas & Phenomenos foi um des-
ses pontos de venda e a gerente, Aldina 
Sousa, sublinha o carácter positivo desta 
ação. “As pessoas reagiram muito bem 
à presença da promotora, que tinha 
uma t-shirt que identificava facilmen-
te a iniciativa”, comenta Aldina Sousa. 

O estabelecimento, localizado no C.C. 
Paço da Boa Nova, em Leça da Palmeira, 
beneficiou com esta iniciativa, uma vez 
que “ajudou a contrapor uma certa que-
bra nas compras intuitivas, porque não 
era demasiado invasiva e criou uma boa 
disposição à volta do jornal e dos seus 
suplementos especiais”.

A Themas & Phenomenos é um espa-
ço amplo com cerca de dez anos de his-
tória. No último ano, a papelaria ganhou 
nova gerência. Satisfeita com as ações 
promocionais da Vasp/TMK em que 
tem participado, a responsável da loja 
mostra-se contente com os resultados e 
recetiva em relação a ações futuras que, 
à semelhança desta promoção conjunta 
entre o jornal i e a EDP, sirvam para cati-
var os clientes e fortalecer as vendas.

O regresso às aulas é uma al-
tura animada para as crianças e 
mobilizadora para os pais, aten-

tos a produtos diferentes que possam 
ajudar os filhos a voltar ao ritmo de 
trabalho. Atento a essa oportunidade 
de facilitar o regresso às aulas e cativar 
os seus leitores, o Correio da Manhã 
relançou a coleção “Brincar com Arte”. 
A coleção mistura informação didá-
tica e instrumentos práticos para que 
as crianças aprendam e experimentem 
o mundo da arte de forma divertida e 
descontraída. 

Para que o relançamento corresse 
pelo melhor, a promoção da campanha 
“Brincar com Arte” incluiu a colocação 
de 100 stand-ups em pontos de venda 
de norte a sul do país. Foi um sucesso! 
“Toda a gente que levava o Correio da 

Manhã fazia questão de levar a peça e 
houve muitos clientes a completar a 
coleção com rigor”, conta Graça Pinto, 
da Jocorum Tabacaria. Para a gerente 
deste espaço no Arrábida Shopping, 
em Vila Nova de Gaia, estas coleções 
são muito importantes para promover 
os títulos e aumentar as vendas.

Isso mesmo confirma Dalila Freitas, 
gerente da Inovada, em Albufeira. Com 
cerca de 20 anos de atividade, esta agen-
te acredita cada vez mais no papel des-
tas ações de promoção para fomentar o 
interesse do público. Afinal, é criando 
momentos especiais de promoção e 
novidade que se consegue gerar uma 
maior e melhor divulgação, não só dos 
produtos mas também dos próprios es-
tabelecimentos. E isso significa sempre 
mais fidelização e melhor negócio.

JORNAL I
MODA “I” SURF
Um iniciativa de proximidade do jornal i, em parceria com a edp, promoveU o sUrf e a moda 
jUnto dos leitores de lisBoa e porto.

CORREIO DA MANHã
VOLTA A “BRINCAR COM ARTE”
voltar à escola é sempre mais divertido com a coleção do correio da manhã, agora retomada 
e com direito a promoção especial

Stand-up do CM, da Inovada em Albufeira.

Themas & Phenomenos, em Matosinhos.
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Não há outra publicação 
como esta no mercado. A revista 
“XXI, Ter Opinião”, da Fundação 

Francisco Manuel dos Santos (FFMS) 
é uma publicação anual que reúne 
dados do portal Pordata e ensaios de 
pensadores reputados sobre os temas 
que mais marcaram o ano que passou 
– e antecipando os assuntos que mais 
vão estar na agenda do ano seguinte. 
Promover e vender um anuário, tão di-
ferente dos outros produtos no merca-
do, é um desafio que a FFMS e a Vasp 
– TMK abraçaram em conjunto.

No passado mês de novembro, e se-
guindo uma estratégia de promoção 
colocada no terreno pelo segundo ano 
consecutivo, foram dinamizadas algu-
mas ações para dar maior visibilidade 
à revista “XXI, Ter Opinião”. “Foi criada 
uma equipa que acompanhou todo o 
processo de lançamento junto de cerca 

de 200 postos de venda”, explica Susana 
Norton, da Fundação Francisco Manuel 
dos Santos. “O feedback foi bastante 
positivo, com alguns casos onde a revis-
ta esgotou”, conta, satisfeita. “Na maior 
parte dos casos, a revista estava bem ex-
posta, resultado de medidas implemen-
tadas de acordo com os dados obtido o 
ano passado”.

O desafio de chamar a atenção dos 
leitores para um título com característi-
cas especiais refletiu-se também no su-
cesso dos pontos de venda – e no incre-
mento dado à fidelização dos leitores. É 
pelo menos essa a experiência dos agen-
tes da Vasp no terreno. Rosa Ferreira, 
por exemplo, sublinha o papel que a ex-
posição correta das publicações teve nas 
vendas no seu “Quiosque Amoreiras”, 
situado mesmo à entrada do famoso 
espaço comercial lisboeta. “Veio con-
trariar um pouco a tendência na saída das publicações em geral”, conta. “Vendi 

bastantes, mesmo tendo em conta que 
não é uma publicação generalista”.

Também na papelaria “Quarenta 
Sessenta”, em Alfornelos, o destaque 
dado à “XXI, Ter Opinião” resultou na 
boa divulgação da publicação junto dos 
clientes. “Esta publicação já tem um 
tipo de cliente certo, mas na semana 
em que saiu, as pessoas acabavam por 
folhear as que estavam na ilha e faziam 
perguntas acerca do número anterior”, 
explica  Ana Santos, uma das responsá-
veis pela “Quarenta Sessenta”.

Este é aliás um dos pontos fortes na 
análise que Susana Norton faz a esta es-
tratégia. Além do reforço da exposição 
da revista, a FFMS investiu num novo 
design da publicação e organizou uma 
festa de lançamento, para aumentar a 
visibilidade. “Conseguimos cativar mais 
leitores e temos vários casos de pessoas 
que ficaram agora a conhecer o segun-
do número e, que graças ao impacto 
que este criou, quiseram encomendar o 
anterior”, aponta Susana Norton. “Isso é 
muito positivo e dá-nos um sinal de es-
tarmos no bom caminho”.

xxI, TER OPINIãO
A OPINIÃO DO SéCULO xxI
Uma promoção cUidada da revista “xxi, ter opinião” troUxe nova visiBilidade – e mais vendas 
– a este projeto especial da fUndação francisco manUel dos santos.

A montra da Quarenta Sessenta, em Alfornelos.

O "parasita" com a XXI, na FNAC de Cascais
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TEMPOS DE MUDANÇA
a introdUção de nova legislação está a oBrigar os agentes a informatizarem os 
seUs pontos de venda. ter Um maior controlo das vendas é agora Uma oBrigação 
legal, mas pode – e deve! – ser tamBém Uma oportUnidade para melhorar a gestão, 
potenciar as vendas e fidelizar clientes. saiBa como!
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Para o Estado, é uma questão 
de controlo. Entre as medidas 
para diminuir a chamada econo-

mia paralela e aumentar a cobrança 
de impostos, o Governo aprovou al-
terações ao Código do IVA que visam 
dar maior capacidade à Autoridade 
Tributária (AT) para fiscalizar as ven-
das do pequeno comércio e, com isso, 
arrecadar mais receitas de impostos. 
Segundo explica o técnico oficial de 
contas Carlos Amaro, a emissão de 
faturas e a informação prestada à AT 
são duas das grandes mudanças. “O 
Decreto-Lei n.º197 veio trazer algu-
mas alterações de fundo ao Código do 
IVA, nomeadamente no respeitante 
à obrigação de emissão de factura-
ção”, conta o técnico oficial de contas. 
“Tornou-se obrigatória a emissão de 
uma fatura por cada transmissão de 
bens ou prestação de serviços, seja 
qual for a natureza do adquirente dos 
bens ou serviços, mesmo que não seja 
solicitada”, explica.

A pensar no pequeno comércio, é 
criada uma “fatura simplificada”, que 
será aplicada a transações de redu-
zido valor. “Estas faturas só poderão 
ser emitidas quando o seu valor não 
ultrapasse os 100 euros (ou 1000 eu-
ros quando emitidas por retalhistas e 
vendedores ambulantes a não sujei-
tos passivos)”, diz o técnico oficial de 
contas. “No entanto deverão indicar 
sempre o nome do fornecedor, quan-
tidade e designação dos artigos vendi-
dos, e todas as informações relativas 
ao preço (valor com e sem IVA e taxas 
aplicáveis)”. 

As novas regras vão obrigar a al-
terar comportamentos. “A entrada 
em vigor do Decreto-Lei n.º 198/2012 

trará implicações para o comércio em 
geral, uma vez que obrigará os contri-
buintes ao envio de uma quantidade 
muito elevada de informação para a 
Autoridade Tributária”, explica Carlos 
Amaro. “Esta nova legislação irá obri-
gar à alteração de hábitos enraizados, 
pois será necessário emitir sempre, 
mesmo quando não solicitado, uma 
fatura. É o resumo dessa faturação que 
será enviado para a AT”.

O objetivo é reforçar o combate à 
fraude e evasão fiscal. “É claro que este 
combate arrasta necessariamente ou-
tros objetivos, como sendo o aumento 
da cobrança de impostos, a redução 
da economia paralela, uma maior 
justiça fiscal, entre outros”, adianta 
o técnico oficial de contas. “Com es-
tes novos mecanismos de faturação e 
reporte de informação, vai ser possí-
vel à AT passar a cruzar a informação 
de vendas de um contribuinte com as 
compras de outro, e atuar quando de-
tetar irregularidades”. Para facilitar a 
adesão dos consumidores ao sistema, 
o Estado criou um beneficio fiscal 
em sede de IRS que permite deduzir 
5 por cento (até um limite de 250 eu-
ros) do IVA pago em compras nalguns 

setores (como cabeleireiros, oficinas 
auto, alojamento e restauração), vis-
tos como mais propensos à fuga. “Sem 
dúvida que o cruzamento de informa-
ção, que até agora não existia, vai ser 
a grande ferramenta para o combate à 
fraude e evasão fiscal”, aponta Carlos 
Amaro.

SOLUÇÃO INTELIGENTE

Tudo isto significa que, a partir de 
1 de janeiro, todos os pequenos ne-
gócios terão de ter a sua gestão infor-
matizada. O aumento da exigência na 
prestação de contas e a necessidade 
de passar faturas em todas as transa-
ções a isso obrigam. “Apesar de não 
estar consagrada na legislação esta 
obrigatoriedade, tendo em conta o 
disposto na Portaria 22-A/2012, que 
faz o enquadramento das novas regras 
de faturação, todos os contribuintes 
que emitam mais de 1000 documen-
tos por ano, ou tenham um volume 
de faturação superior a 100.000 eu-
ros por ano, estão obrigados à emis-
são de faturas através de programas 
certificados pela AT”, lembra Carlos 
Amaro. “Na prática isto significa uma 
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obrigação. E se à obrigação de emissão 
de faturação em programas informá-
ticos, se adicionar a obrigatoriedade 
de comunicação dessa informação de 
forma regular, já estamos perante uma 
situação em que é impreterível a in-
formatização da gestão”. 

Mas convém não escolher apres-
sadamente a solução informática. O 
software de faturação tem de estar 
validado pela Autoridade Tributária. 
E, já que é preciso fazer o investimen-
to, mais vale que a informatização do 
negócio sirva também para qualificar 
a gestão, fornecendo não apenas a in-
formação obrigatória por lei, mas con-
trolando outros aspetos importantes 
do negócio – como as remessas, sobras 
e volumes de vendas nos vários pro-
dutos. Uma boa solução informática, 
afinal, permite perceber melhor quais 
são os produtos mais bem sucedidos, 
aquilo que os clientes mais procuram 
e o que tem maiores probabilidades 
de sucesso. A boa gestão da tesoura-
ria diária é outro fator importante que 
pode ser muito melhorado com uma 
boa solução informática. 

Para dar resposta às exigências le-
gais e de negócio, a Vasp desenvolveu 
o Kios Kube, uma solução completa, 
pronta a instalar, que cobre não só as 
exigências da Autoridade Tributária, 
mas é uma ferramenta para melhorar 

a gestão do ponto de venda, simplifi-
cando todos os procedimentos admi-
nistrativos – nomeadamente nos con-
tactos com a Vasp. Com o Kios Kube, 
criado especificamente para o setor 
das papelarias e vendas de jornais, é 
mais fácil gerir os stocks e reunir num 
único interface toda a informação 

relevante sobre o negócio. Graças a 
essa centralização de dados, um agen-
te consegue saber de imediato se está 
prestes a esgotar algum produto, por 
exemplo, tomando as medidas neces-
sárias para poder continuar a dar res-
posta à procura dos clientes. 

Numa altura em que é cada vez mais 
importante conhecer os hábitos dos 
consumidores, para poder antecipar 
eventuais promoções – ou apenas ter o 
stock bem apetrechado com os artigos 
mais procurados –, torna-se precioso 
trabalhar com uma ferramenta que 
permite acumular informação útil, em 
tempo real, e ir assim ao encontro dos 
clientes. 

O Kios Kube pode ser adquirido 
através da Vasp, de forma simples e 
em condições financeiras muito ape-
tecíveis. Para a distribuidora, desen-
volver esta solução foi uma forma 
de ajudar os pontos de venda a fazer 
frente aos novos desafios legais – mas, 
antes de mais, o Kios Kube é um ins-
trumento para gerir melhor o negócio, 
identificando oportunidades de ven-
da e aliviando o trabalho de bastido-
res – deixando mais tempo livre para 
o que realmente interessa: cativar os 
clientes.
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Não é só a crise que está a re-
ter os clientes. Hoje, os hábitos de 
consumo mudaram e é preciso fa-

zer um esforço especial para cativar os 
consumidores. O hábito quotidiano de 
comprar o jornal diário já não é o que 
era – com cada vez mais conteúdos dis-
poníveis na Internet. A compra por há-
bito é cada vez mais rara, o que significa 
que o sucesso do negócio assenta cada 
vez mais na capacidade de estimular a 
compra por impulso. Uma boa exposi-
ção dos produtos é a chave para chamar 
a atenção dos clientes e incentivá-los a 
comprar. Num mercado onde há mais 
títulos, cada vez mais especializados, a 
competir pelo espaço no ponto de ven-
da, nem sempre é fácil organizar a expo-
sição da forma mais eficaz.

Atenta às mudanças do mercado, e 
ciente da necessidade de capacitar os 
pontos de venda para o sucesso neste 
novo ambiente, a Vasp efetuou mais um 
workshop integrado no Kios Academy, 
que decorreu nas instalações da Vasp em 
Lisboa, no final de novembro. 

Num dia de trabalhos dedicado à 
Organização e Gestão do Ponto de 

Venda, os agentes participantes tiveram 
acesso a um workshop dividido em três 
temas: Gestão e dinamização do espaço 
comercial; Informatização do Ponto de 
Venda (com uma demonstração da solu-
ção Kios Kube); e a Vasp e os seus pro-
cessos. No final da sessão de formação, 
foi possível aos participantes visitarem 
a área operacional da distribuidora. A 
visita serviu para explicar ao pormenor 
como funcionam as operações da Vasp – 
informação útil para quem está no últi-
mo elo da cadeia de distribuição. 

“é PRECISO INOVAR”

O objetivo do Kios Academy é dar 
respostas muito práticas às necessida-
des atuais do negócio. Encontrar formas 
eficazes e imaginativas de expor os títu-
los e outros produtos dentro do ponto 
de venda, por exemplo, é crucial para 
que os clientes encontrem facilmente 
aquilo que procuram; e se deixem sedu-
zir pelo que não esperavam encontrar. 
Na sessão de formação, são passados 
conselhos úteis, como o tipo de títulos 
a expor em determinados espaços. Uma 

dica valiosa: as revistas devem estar nos 
expositores à altura dos olhos do cliente-
-alvo – o que significa, por exemplo, que 
as revistas femininas devem estar mais 
abaixo das masculinas – e os produtos 
para crianças mais abaixo ainda, ao ní-
vel dos olhos dos mais novos. Organizar 
da melhor maneira os expositores e as 
montras é um dos segredos do negócio.

Mas nos tempos que correm, a infor-
mação é poder. O Estado está a obrigar 
os pontos de venda a informatizarem os 
seus sistemas de faturação. Mas essa im-
posição legal pode ser uma oportunida-
de para qualificar o negócio. Não se trata 
só de facilitar a gestão de stock, ocupan-
do menos tempo no contacto com os 
fornecedores e a distribuidora. Bons 
sistemas de informação dizem-nos em 
tempo real aquilo que os clientes mais 
procuram; indicam-nos as preferências 
de consumo e permitem-nos gerir enco-
mendas especiais para clientes fiéis de 
forma mais eficaz. Conhecer o mercado 
– e é essa a mais-valia de um sistema de 
gestão informatizado – é vender mais. 

SABER MAIS, VENDER MELHOR
expor os prodUtos da forma mais eficaz e dinamizar o ponto de venda são desafios 
incontornáveis para aUmentar as receitas. a vasp está a ajUdar os agentes a 
encontrarem as melhores práticas de negócio

Os participantes do primeiro workshop Kios Academy.
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“Estas ações, para mim, são muito 
importantes”, aprecia João Ferreira, que 
esteve presente na última sessão do Kios 
Academy. Depois de se ter visto recen-
temente desempregado, João Ferreira 
recusou-se a ficar parado à espera que a 
crise passasse, e aplicou-se na abertura 
de uma papelaria, na zona da Penha de 
França, em Lisboa. “Agora tenho de lu-
tar por isto”, diz. O negócio arrancou há 
apenas três meses e exige todo um traba-
lho para cativar os moradores da zona. 
Saber como expor mais eficazmente os 
produtos e ter dicas para dinamizar o 
negócio são excelentes armas nesta nova 
fase da sua vida. “Isto não está nada bom, 
e é preciso inovar”, aponta este agente. 
Aliás, nesse sentido, a iniciativa vale 
por si própria. “Além da formação, é um 
alerta para as pessoas não se deixarem 
adormecer”, diz. Claro que a aprendi-
zagem é sempre bem vinda. “Não tinha 
noção de como se expunha”, exemplifica 
João Ferreira. Mas agora, que já começou 
a aplicar as lições aprendidas, já nota a 

diferença. “Algumas revistas começam a 
sair mais. A casa está mais organizada”.

“SOMOS APOIADOS”

“Há sempre qualquer coisa que po-
demos aprender, por muito tempo que 
já tenhamos de atividade”, corrobora 
Maria Paula Monteiro, proprietária 
de um quiosque em Odivelas há oito 
anos. Para ela, a participação no Kios 
Academy foi também uma aposta ga-
nha. Sobretudo porque, tendo um 
espaço limitado e muitos produtos, 
quaisquer dicas para melhorar a expo-
sição são sempre úteis. “Um dos pro-
blemas é sempre o espaço, até porque 
tenho muitas outras coisas para além 
dos produtos que recebo da Vasp”, con-
fessa Paula Monteiro. Um dos segredos 
desta agente foi a especialização em ar-
tes decorativas, que lhe garante a visita 
frequente de clientes fiéis. “É um espa-
ço pequeno, mas com muito trabalho”, 
aponta.

Prestes a avançar está a informatiza-
ção do ponto de venda – muito prova-
velmente, avança Paula Monteiro, com a 
solução Kios Kube, que tem a vantagem 
de ter sido pensada de raiz para os pon-
tos de venda e por isso estar preparada 
para as exigências específicas deste ne-
gócio. A nova lei foi o empurrão defini-
tivo para dar este passo. “Temos estado 
um pouco a adiar, mas agora vai mesmo 
avançar”, aponta. Também João Ferreira 
já fez o pedido do Kios Kube que, espe-
ra, possa ajudar a dinamizar as vendas. 
A demonstração da solução na Kios 
Academy foi um dos pontos fortes de 
um dia de trabalho que valeu também 
pela oportunidade de conhecer outros 
agentes, mais experientes, e perceber 
melhor o funcionamento da Vasp. “É 
muito bom a gente saber com quem está 
a trabalhar”, aprecia, elogiando o acom-
panhamento dado pela Vasp, que se dis-
tingue da concorrência. “É muito impor-
tante sentirmos que temos cobertura na 
retaguarda, que somos apoiados”.
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“Uma equipa de três pessoas mui-
to empenhadas no nosso sucesso e na 
satisfação dos nossos clientes”. É as-
sim que Pedro Amaral descreve a Isto 
e Aquilo!, uma papelaria localizada no 
Largo de Alvide, Cascais. Há mais de 
13 anos que este estabelecimento inova 
os padrões do conceito de papelaria/
tabacaria, agregando uma componen-
te de artigos de decoração e presentes. 
Consegue-se assim uma maior fideli-
zação de clientes, que encontram desta 
forma uma maior diversidade de produ-
tos e uma alternativa à habitual expe-
riência de compras em papelaria.

“Quer na época de natal como duran-
te todo o ano, a nossa estratégia assenta 
na procura constante de novidades, para 
que os clientes sintam vontade de nos 
visitarem regularmente, sabendo que 
vão encontrar sempre algo de novo para 
si ou para uma oferta”, sublinha o ge-
rente. O conhecimento do cliente, dos 
seus interesses e intenções de compra, é 
uma ferramenta essencial para uma es-
tratégia bem sucedida, razão pela qual 
a Isto e Aquilo! aposta numa seleção de 

artigos com um preço médio resultan-
te do estudo do mercado, sabendo até 
quanto está o cliente disposto a gastar. 
Isso permite a esta equipa procurar pro-
dutos com melhor aceitação por parte 
dos seus potenciais compradores, au-
mentando as probabilidades de venda.

O foco natural e evidente da qua-
dra natalícia permite no entanto uma 
abordagem diferente ao negócio, mo-
dificando algumas rotinas para explorar 
melhor o potencial de produtos mais es-
pecíficos, como por exemplo “as publi-
cações de culinária e decorativas, sendo 
atualmente as de cake design as mais 
procuradas”, explica Pedro Amaral. A 
mudança semanal das montras é a cha-
ve da organização deste estabelecimen-
to, criando uma sinergia entre a montra 
principal e a pirâmide situada no centro 
da loja.

Em épocas festivas, a disposição dos 
produtos é igualmente importante – e 
é assumida como uma prioridade para 
a Isto e Aquilo! nesta quadra em que 
a apetência pela compra e o consumo 
têm tendência a aumentar. Cerca de 
de 50 por cento do espaço é ocupado 
com produtos natalícios, causando um 
grande impacto junto dos clientes, que 
ficam igualmente satisfeitos com a par-
ticular atenção que a equipa presta aos 

embrulhos dos produtos deste ponto 
de venda. “Idealizamos sempre os em-
brulhos consoante a data festiva a que 
se refere, o que nos traz sempre elogios 
por parte dos nossos clientes”, expli-
ca o gerente. “Isso representa para nós 
uma mais-valia na divulgação do nosso 
trabalho”.

A época de Natal é sem dúvida um 
propulsor para todos os tipos de negó-
cio, mas torna-se cada vez mais pre-
mente ter uma abordagem proativa 
para explorar em pleno todo o potencial 
das festividades. O exemplo da Isto e 
Aquilo! mostra que, mais vantajoso do 
que apenas marcar o Natal no calendá-
rio, é estudar e criar de forma antecipa-
da uma estratégia para rentabilizar ao 
máximo o espaço e a seleção de produ-
tos, melhorando a experiência para os 
clientes e potenciando as vendas.

BONS NEGóCIOS NO SAPATINHO
nesta época natalícia, vamos conhecer a estratégia da isto e aqUilo!, Um ponto de venda 
qUe contorna a conjUntUra atUal com dinamismo e inovação.
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UMA MONTRA FELIz
Um natal em tons de Branco e verde, a comBinar com as cores do rio ave, é a resposta 
do Bazar flor do ave para animar os seUs clientes nesta qUadra

O nome da loja denuncia a lo-
calização central, privilegiada. 
Se é verdade que a conjuntura 

está difícil para todos, há comunida-
des que sentem a crise de forma ainda 
mais pronunciada. 

Na zona das Caxinas, em Vila do 
Conde, as dificuldades económicas 
deixam a sua marca numa população 
que vive sobretudo da pesca – uma 
profissão arriscada e difícil, que mes-
mo antes da crise já sentia o abran-
damento do negócio, provocado pela 
concorrência externa e a diminui-
ção de direitos de pesca nas águas 
nacionais.

Mas às vezes, é quando as coisas 
mais se complicam que surge a von-
tade e a energia de lutar contra o de-
sânimo. A prová-lo, Patrícia Morim 
decidiu este ano tomar uma atitude 
para contrariar o discurso da crise e 
o desalento da sua comunidade. A 
proprietária do Bazar Flor do Ave, 
nas Caxinas, decidiu caprichar na de-
coração do seu espaço para a quadra 

natalícia. A montra animou-se assim 
com gnomos, Pais Natal, bonecos de 
neve e penas verdes e brancas, tudo 
emoldurado com luzes alusivas à épo-
ca festiva. “As pessoas pareciam-me 
todas tão desanimadas que eu resolvi 
fazer alguma coisa para lhes elevar o 
espírito”, conta Patrícia Morim.

Há três anos à frente do Bazar Flor 
do Ave, esta agente reconhece que os 
tempos não estão fáceis, mas reconhe-
ce que o facto de se encontrar situada 
numa zona onde se vive sobretudo da 
pesca também tem as suas vantagens: 

“A maior parte das pessoas desta 
zona recebe o seu vencimento sema-
nalmente, por isso as vendas diárias 
são sempre estáveis”, conta. Mesmo 
assim, achou que se justificava mudar 
um pouco a loja. “Para esta época do 
Natal queria algo diferente”.

E foi exatamente isso que fez. A de-
coração da loja aliou a temática nata-
lícia às cores da região, com peças em 
loiça ou tecido que usam o verde e o 
branco do clube de futebol Rio Ave. 

Foi uma forma de associar a animação 
da quadra a um ícone da zona de Vila 
do Conde. Com isso, Patrícia Morim 
quis alegrar os clientes e vizinhos e 
promover maior interação dos visitan-
tes da loja com os produtos expostos, 
com excelentes resultados junto dos 
clientes!

A agente confessa que a sua von-
tade de apostar numa montra mais 
caprichada e tão fora do comum nem 
sequer teve um objetivo puramente 
comercial. No entanto, o cuidado es-
pecial parece estar a resultar: segun-
do os dados que recolheu até agora, a 
nova montra e a atitude mais animada 
e inconformista está a contribuir para 
duplicar o volume de negócios em re-
lação ao mesmo período do ano passa-
do. “Fala-se tanto da crise e via as pes-
soas passar com alguma tristeza, mas 
agora entram e comentam a montra, 
acham que está muito bonita e ficam 
sempre um bocadinho mais alegres!”, 
conta Patrícia Morim. “Só por isso já 
vale a pena.”
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Quem vende revistas e jor-
nais, por esta altura, acaba sem-
pre por querer ‘mimar’ os seus 

clientes com  surpresas para os amigos 
Se há alturas do ano em que a cores 

parecem ter outra magia, essa altura é o 
Natal, quando todos nós estamos sem-
pre dispostos a dispensar mais alguns 
trocos para uma pequena prenda para 
os nossos amigos ou familiares. E foi a 
pensar nisso que os quiosques Magia 
das Cores, no Porto Santo, prepararam 
uma selecção de produtos que vão fa-
zer as delícias tanto de miúdos como 
de graúdos. 

Segundo nos revela Rui Santos, pro-
prietário da empresa que detém dois 
espaços de venda de revistas e jornais 
na Ilha Dourada, “há um cuidado espe-
cial em ir ao encontro daquelas que são 
as necessidades dos nossos clientes, de 
forma a que aqui possam sempre en-
contrar aquela prenda que procuram 
para oferecer a uma pessoa chegada ou 
a um colega do trabalho”. 

No que respeita ao espaço locali-
zado no Aeroporto do Porto Santo, o 
nosso interlocutor realça a parceria 
com as lojas francas dos aeroportos 
portugueses, o que permite apresen-
tar aos clientes uma grande variedade 
de perfumes, brinquedos, chocolates, 
bebidas e muitos outros artigos que 

se adequam a uma bela prenda neste 
Natal. Embora o Porto Santo seja uma 
ilha sazonal, muito dependente do 
turismo do Verão, e, por conseguinte, 
com uma economia muito dependente 
dos turistas, a verdade é que este pon-
to de venda é já uma referência para a 
população local, que beneficiando das 
facilidades de estacionamento, faz va-
ler a aposta deste empresário em todo 
um conjunto de produtos que, não só 
nesta quadra, mas ao longo de todo o 
ano complementam a venda de jornais 
e revistas. 

E a verdade é que os jornais e as re-
vistas são o grande ‘motor de vendas’, 
pese embora a importância de todos os 
outros produtos, como realça o nosso 
interlocutor. Desde publicações regio-
nais, às nacionais e estrangeiras, ali o 
cliente passante encontra de tudo um 
pouco, não deixando de ser conside-
rada a procura dos clientes locais e 
habituais. 

A dupla insularidade não deixa de 
ser um problema, que se exemplifica 
no atraso dos jornais nacionais, que 
apenas chegam à Ilha ao final do dia, 
depois das 20 horas. “Mas vamos ten-
tando contornar esses problemas, pois 
é algo que não conseguimos ultrapas-
sar com tanta facilidade, embora não 
deixemos de fazer o nosso melhor em 
prol do cliente.

Numa altura de crise como a que 
vivemos, Rui Santos não tem dúvidas 
de que a solução poderá estar na di-
versificação do ramo de negócio, apre-
sentando aos clientes sempre muitas 
novidades, acompanhando os hábitos 
de consumo. O objectivo é sempre não 
deixar o mercado estagnar. 

O horário de funcionamento desta 
loja é idêntico ao do aeroporto, abrindo 
das 7h30 às 21 horas, isto no período de 
Inverno que agora se vive. 

MAGIA DAS CORES PREPARA O 
NATAL



quiosque 52 | 2012

em foco



24

quiosque 52 | 2012

especial

VAMOS REPLANTAR A ÁRVORE DA 
SOLIDARIEDADE
nesta qUadra natalícia, a vasp, com os seUs editores e a rede de agentes, voltam 
a moBilizar-se para ajUdar pessoas carenciadas com deficiência oU moBilidade 
redUzida, através da campanha árvore da solidariedade.  
o apoio é mais necessário do qUe nUnca.

é uma necessidade social inevi-
tável. Num país cuja população está 
a envelhecer, e que se vê a braços com 

uma conjuntura de recessão e austerida-
de orçamental por parte do Estado, não 
há como escapar aos cortes nas despe-
sas públicas com programas sociais, ao 
mesmo tempo que aumenta o número 
de idosos e outras pessoas com mobi-
lidade reduzida. É uma conjugação de 
fatores que levanta as maiores preocu-
pações, uma vez que torna claro que es-
tão a diminuir os apoios na velhice, bem 
como a capacidade de os organismos 
públicos responderem às necessidades 
das pessoas com deficiência física, que 
se veem assim sem os apoios que nou-
tros tempos teriam sido mais acessíveis.

Onde a capacidade de resposta do 
Estado falha, é às instituições sociais 
que chegam cada vez mais pedidos de 
ajuda por parte de pessoas e famílias de 
todo o país. O desafio é dar resposta a 
todas as solicitações que chegam – e a 
maior parte das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) não tem 
uma dimensão ou recursos suficientes 
para ajudar a resolver todos os casos 
que chegam ao seu conhecimento. Na 
maior parte das situações, é possível si-
nalizar os problemas mais críticos e dar 
algum apoio às famílias, a nível alimen-
tar ou através do fornecimento de ou-
tros bens essenciais. Mas sempre que a 
situação exige cuidados especiais (como 
uma cadeira elétrica ou uma cama ar-
ticulada para um doente acamado), a 
capacidade solidária das IPSS esgota-se 
rapidamente.

Esta é uma realidade que a associação 
Entrajuda conhece bem. Esta organiza-
ção, vocacionada para ajudar as IPSS por 
todo o país a qualificarem a sua gestão 

e a responderem mais eficazmente aos 
desafios, nunca foi tão necessária. Além 
do trabalho de formação de gestores de 
IPSS, a Entrajuda gere um serviço cada 
vez mais importante: o Banco de Bens 
Doados recebe roupas, produtos de hi-
giene e limpeza e um conjunto enorme 
de equipamentos e materiais (desde 
computadores a mobília) que depois 
distribui por instituições sociais de todo 
o país, que fazem chegar estes mate-
riais a pessoas e famílias necessitadas, 
num modelo semelhante ao do Banco 
Alimentar contra a Fome.

Apesar do bom trabalho do Banco 
de Bens Doados, que todos os dias en-
caminha toneladas de materiais para 
instituições sociais, o problema é que 
equipamentos com maiores especifici-
dades técnicas (como cadeiras de rodas 
adaptadas, por exemplo) não são bens 

doáveis em segunda mão. Às vezes, sim-
plesmente oferecer aquilo de que já não 
precisamos não é suficiente para colma-
tar as necessidades de uma população 
carenciada que a crise está a fazer au-
mentar. É preciso dinheiro para comprar 
equipamentos específicos – coisas sim-
ples, muitas vezes, mas às quais são cada 
vez mais os que não têm acesso.

UM APOIO FIEL

É aqui que entra em ação o espíri-
to solidário dos agentes da Vasp. Este 
Natal, mais uma vez, a campanha Árvore 
da Solidariedade vai recolher fundos 
para prestar esta ajuda tão necessária. 
Tal como aconteceu em anos anterio-
res, os agentes da rede Vasp vão vender 
enfeites de Natal cuja receita reverterá 

Os anjos decorativos da campanha deste ano.
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integralmente para que a associação 
Entrajuda possa comprar apoios técni-
cos para pessoas acamadas ou com mo-
bilidade reduzida, em situação de neces-
sidade. Este ano, os enfeites escolhidos 
são anjinhos – uma escolha apropriada 
para uma campanha que mostra bem 
a força dos pequenos gestos que pode-
mos fazer uns pelos outros. A um valor 
de apenas €0,50 por cada enfeite, ajudar 
está ao alcance de qualquer bolsa.

Os pontos de venda mais ativos na 
Árvore da Solidariedade já têm clientes 
fiéis, que apreciam a oportunidade de, 
nesta altura do ano, poderem ajudar 
quem mais precisa. Para quem se esforça 
por expor e promover bem a campanha, 
esta iniciativa natalícia é até um fator de 
fidelização dos clientes, que nesta época 
passam pelos pontos de venda, prontos 
a ajudar. Que o diga Helena Santos. Há 
17 anos à frente de um ponto de venda no 
centro de Algés, esta agente é uma vete-
rana da Árvore da Solidariedade. Hoje, 
explica, a campanha já faz parte dos 
hábitos da quadra natalícia – para ela e 
para os clientes. Localizada numa zona 
residencial, onde conta com uma clien-
tela regular, Helena Santos conta que 
muitas vezes já são os consumidores a 
perguntar pela campanha, assim que se 
começa a aproximar a quadra natalícia. 

A Árvore da Solidariedade é uma par-
ceria antiga da Vasp, Editores e pontos 

de venda, com a associação Entrajuda, 
e isso é importante para credibilizar 
toda a iniciativa, numa altura em que, 
inspirados pela quadra festiva, habi-
tualmente se multiplicam os pedidos de 
donativos e as campanhas de angaria-
ção de fundos de todos os tipos. Muitos 
clientes habituais contam com a Árvore 
da Solidariedade para darem o seu 

contributo a quem mais precisa. “Cada 
ano que passa vai correndo melhor”, 
conta Helena Santos, ao avaliar a evolu-
ção das vendas nos últimos anos. Mas a 
regularidade não tira o fator novidade. 
Todos os anos há um enfeite novo a cha-
mar a atenção das pessoas. “Este ano são 
os anjinhos. Estão muito engraçados”, 
aprecia a agente.

PROVAS DADAS

Em Algés, além dos clientes já pro-
curarem todos os anos as novidades da 
campanha, a própria agente faz questão 
de a promover. Isso inclui, claro, mos-
trar o que tem sido feito com as verbas 
angariadas nos anos anteriores, para 
que quem contribui possa saber que o 
seu gesto teve retorno. “Faço questão de 
explicar o que foi feito”, conta Helena 
Santos. E o que foi feito já mudou a vida 
de muitas famílias, desde que a Árvore 
da Solidariedade foi plantada pela pri-
meira vez. Bens e equipamentos que de 
outra forma nunca chegariam a quem 
deles precisam estão agora a dar um 
apoio insubstituível a pessoas com de-
ficiência motora ou dificuldades de lo-
comoção. Ajudas técnicas tão simples 
como andarilhos ou simples sapatos ou 
botas ortopédicas – mas também tão 

Um dos muitos beneficiados por esta campanha aquando da entrega de 
 uma cadeira de rodas adaptada e uma cama articulada.

D. Helena Santos no seu quiosque em Algés
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complexas como camas articuladas e 
cadeiras de rodas especialmente adap-
tadas às necessidades dos seus utiliza-
dores individuais – são alguns dos bens 
que foi possível adquirir ao longo dos 
últimos anos, através da Entrajuda (ver 
caixa “Fazer a diferença”).

No seu trabalho diário, a associação e 
o Banco de Bens Doados têm procura-
do cada vez mais o apoio de empresas, 
que doam equipamentos de que já não 
precisam, ou encaminham para o Banco 
sobras de bens e material que, por uma 
razão ou outra, sai das prateleiras das lo-
jas e supermercados sem ter sido vendi-
do. Mas apesar de o número de doações 
ter vindo a aumentar ao longo dos anos, 
os pedidos de apoio das instituições têm 
também vindo a crescer – e mais depres-
sa do que a capacidade de resposta do 
Banco de Bens Doados. 

É por isso que campanhas como a 
Árvore da Solidariedade fazem todo o 
sentido. Não só permitem recuperar al-
gum terreno e aumentar a disponibilida-
de da Entrajuda para apoiar as institui-
ções no terreno, mas sobretudo trazem 
recursos preciosos para comprar equipa-
mentos técnicos importantes, cuja espe-
cificidade significa que nunca são doa-
dos ao Banco de Bens e, portanto, não 
podem ser adquiridos de outra maneira 
que não seja a recolha de fundos para a 
sua compra.

A maior parte das vezes, aliás, os pedi-
dos de ajudas técnicas ficam com a res-
posta em suspenso até depois do Natal 
– precisamente porque é desta campa-
nha que depende muita da capacida-
de de acudir a estas necessidades. Os 
portugueses, felizmente, respondem à 
chamada. “Nesta época, as pessoas estão 
mais solidárias”, aprecia Helena Santos, 
a agente de Algés. 

A capacidade de tocar a vida de quem 
mais precisa é a melhor recompensa que 
se pode dar aos agentes e aos clientes 

que, todos os anos, se mobilizam para 
recolher fundos para a Árvore da 
Solidariedade. A campanha, que é uma 
aposta recorrente da Vasp, dá a confian-
ça às pessoas de que o dinheiro angaria-
do será mesmo bem empregue. É assim 
que tem sido ao longo dos anos. Neste 
Natal, mais uma vez, está lançado o de-
safio para que, mesmo no meio da crise, 
não nos esqueçamos de dar um pouco 
mais de felicidade e alegria a quem mais 
merece provar os frutos da Árvore da 
Solidariedade.

FAzER A DIFERENÇA
A árvore da solidariedade 

é uma iniciativa com provas 
dadas, que todos os anos faz 
a diferença na vida de muitas 
famílias. A campanha do ano 
passado permitiu adquirir 
dezenas de equipamentos de 
ajudas técnicas, que foram 
encaminhados para institui-
ções e entregues a pessoas 
carenciadas. 

Foram vários os equi-
pamentos comprados na 
última campanha, com o seu 
contributo.

A Edna Sofia Almeida Carrilho de 13 anos, de Elvas, recebeu uma cadeira de rodas elétrica.

O sr. José Mário de 47 anos, de Elvas, recebeu uma cadeira de rodas adaptada e uma cama  articulada.
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CARTõES TELEFóNICOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA

AR Telecom
5000 Euro Mega Card 5€ x 5 16,26 € 23% 5
5070 Euro Card Gold 5€ x 5 16,26 € 23% 5

Ivete Sangalo
4630 Cartão Ivete Sangalo 32,52 € 23% 10

Mundi Brasil
3419 Mundi Brasil 5€ 32,52 € 23% 10
3420 Hiperminutos 5€ 32,52 € 23% 10
3421 Unic 5€ 32,52 € 23% 10

ONI
5520 Brasil Card €5 x 10 32,52 € 23% 10

Optimus
13090 Cartão POP VF €5 16,26 € 23% 5
13150 Cartão TAG 13,01 € 23% 5
13328	 Calling	Card	Optimus	Mundo	x	10	VF	 32,52	€	 23%	 10

PT
1266 Hello Portugal 32,52 € 23% 10
1269 PT Card 5€ (Pack 10) 32,52 € 23% 10
13135 PT Card 3€ (Pack 10) 19,51 € 23% 10
3673 Hello Brasil 32,52 € 23% 10
3674 Hello Leste 32,52 € 23% 10
3675 Hello Palop`s 32,52 € 23% 10
3801 Hello Brasil 10€ 65,04 € 23% 10
3807 Easytalk 32,52 € 23% 10
13319 PT Card  10€ (Pack 10) 65,04 € 23% 10

Uzo
3511 Cartão UZO 10€ (Pack 5) 16,26 € 23% 5
13398 10 Cartões UZO + Vale 5€ Pingo Doce Oferta* 32,52 € 23% 10
13399 15 Cartões UZO 
 + 5 cartões UZO Oferta + Vale 10€ Pingo Doce Oferta* 48,78 € 23% 15
Vodafone
5201 Vodafone Directo  5€ x 4 13,01 € 23% 4
Lycamobile
13405 Cartão SIM Lycamobile 5€ (Pack 5) 16,26 € 23% 5
13406	 Pack	10	Lycamobile	+	10€	vales	combustível	Oferta*	 32,52	€	 23%	 10
13407	 Pack	15	Lycamobile	+	20€	vales	combustível	Oferta*	 48,78	€	 23%	 15

* - Produtos em campanha, sujeitos à disponibilidade de stock

ONI Brasil Card, €32,52 (pack 10)

SIM Lycamobile 5€, €16,26 (pack 5)

Cartão TAG, €13,01 (pack 5) 
Calling Card Optimus Mundo, 

€32,52 (pack 10)

Cartão Hello Brasil €5  
 €32,52 (pack 10)

Cartão Uzo 10€ 
€16,26 (pack 5)

CATÁLOGO DE  PRODUTOS  
NÃO EDITORIAIS

DOCES E REBUÇADOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
2978 Chupa Disney Mix Sabores -  10,50€ 8,90 €* 23% 100
2979 Chupa Disney Fizzy Morango -  11€ 9,38 €* 23% 100
4337 Halls Vita - C  Citricos 10,40 € 23% 20
4388 Halls Mel e Limão 10,40 € 23% 20
4411 Halls Mentol/Eucalipto 10,40 € 23% 20
5987 Halls Harmony S/A Morango 9,15 € 23% 20
6875 Halls Harmony S/A Limão 9,15 € 23% 20
13182 Caramelos Penha - Fruta 5,15 € 23% 1 Kg
13183 Caramelos Penha - Leite 5,49 €  23% 1 Kg
* - Produtos em campanha, sujeitos à disponibilidade de stock

Caramelos Penha Fruta - €5,15
Caramelos Penha Leite - €5,49

NOVIDADE

ponto de venda
clube
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ARTIGOS DE FUMADOR
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA

Bic
13156	 Isqueiros	Bic	Lisos	J26	Maxi+Cx.Papel	Mascotte	Oferta	 22,99	€	 23%	 50
3454 Isqueiros Bic Lisos J25 Mini 20,30 € 23% 50
13152	 2	Cxs	Isq	BIC	Lisos	J25	Mini+Cx.Papel	Mascotte	Oferta	 40,60	€	 23%	 100 

António Borges
13005 Dark Horse - Caixa Filtros 6mm 14,50 € 23% 34
13006 Dark Horse - Caixa Filtros 8mm 14,50 € 23% 30
13007 Dark Horse - Tubos (Caixa 100) 0,46 € 23% 1
13008 Dark Horse - Tubos (Caixa 350) 1,40 € 23% 1
13009 Dark Horse - Tubos (Caixa 500) 2,05 € 23% 1
13010 Dark Horse - Maq Tubos 3,95 € 23% 1
13011 Máquina Roller Box (exp 8) 20,00 € 23% 8
13012 Smoking nº8 RED (50 livros) 16,75 € 23% 50
13013 Smoking nº8 BLUE (50 livros) 16,75 € 23% 50
13014 Smoking Arroz (100 livros) 36,95 € 23% 100
13015 Smoking De Luxe (100 livros) 45,75 € 23% 100
13016 Smoking KS De Luxe (50 livros) 23,75 € 23% 50
13397 Máquina Roller Box (exp 6) 15,00 € 23% 6

Sabor Premier
13172 Promoção 1 
 (Cx Filtros 6mm + Cx Filtros 8mm + 5 cxs Tubos 100) 19,44 € 23% 1
13173 Promoção 2A (Cx Papel 1.1/4 + 2 Cigarreiras) 15,50 € 23% 1
13180 Promoção 2B (Cx Papel King size slim + 2 Cigarreiras) 16,50 € 23% 1
13174 Promoção 3 (4 Cxs Tubos 1000 + Máq. encher tripla) 17,60 € 23% 1
13175 Promoção 4  
 (2 Cxs Filtros 6mm + Cx Filtros 8mm + Cx Filtros 8mm) 30,24 € 23% 1
13176 Promoção 5 (12 Cxs Tubos 300 + 1 Máq. encher dupla) 16,20 € 23% 1
13177 Promoção 6 (14 Cxs Tubos 500 + 2 Cxs Tubos 500) 30,80 € 23% 1
13178 Promoção 7 (2 Cxs Papel Short + 1 Rolling box) 25,00 € 23% 1

Máq. Tubos, €3,95 
Caixa Filtros 6mm, €14,50

Sabor Premier 
Promoção 3  
4 Cxs Tubos 1000
oferta máquina de encher tripla 
17,60 €

Tubos (Caixa 500) 
€2,05 

PILHAS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA

Fujifilm
4875 Pilha Alcalina LR03 Blister (4bat) - 12,27€ 9,24 €* 23% 12
4876 Pilha Alcalina LR6 Blister (4bat) - 12,00€ 9,00 €* 23% 12
4877 Pilha Alcalina LR14 Blister (2bat) - 15,79€ 11,88 €* 23% 12
4911 Pilha Alcalina LR20 Blister (2bat) - 22,61€ 16,92 €* 23% 12
4912 Pilha Alcalina 6LR61 Blister (1bat) - 16,46€ 12,36 €* 23% 12

Sony
3005 Pilha Alcalina LR03(mini) 31,02 € 23% 20
3006 Pilha Alcalina LR6(peq) 31,62 € 23% 20
3007 Pilha Alcalina LR14(med) 16,04 € 23% 10
3008 Pilha Alcalina LR20(gr) 23,32 € 23% 10
3009 Pilha Alcalina LR61(bat) 18,38 € 23% 10
3010 Pilha Alcalina LR23A 6,65 € 23% 10
3011 Pilha Stamina LR3(mini) 50,19 € 23% 20
3012 Pilha Stamina LR06(peq) 47,86 € 23% 20
3013 Pilha Stamina LR14(med) 29,22 € 23% 10
3014 Pilha Stamina LR20(gr) 28,68 € 23% 10
3043 Pilha CR/123A(Auto) 32,29 € 23% 10
3992	 Pilha	Lítio	tipo	moeda	(mAH	90,0)	 9,56	€	 23%	 10
3993	 Pilha	Lítio	tipo	moeda	(mAH	120,0)	 9,56	€	 23%	 10
3994	 Pilha	Lítio	tipo	moeda	(mAH	220,0)	 9,56	€	 23%	 10
13137 Pilha Alcalina LR03  oferta +2 pilhas p/ blister 9,31 € 23% 6
13138 Pilha Alcalina LR06  oferta +2 pilhas p/ blister 9,49 € 23% 6
13139 Acumuladores HR6 oferta cx pilhas salinas 36,32 € 23% 10
13140 Acumuladores HR03 oferta cx pilhas salinas 34,87 € 23% 10
13143 Carreg.+2 Acumul. HR03 oferta cx pilhas salinas 59,57 € 23% 10

Pilhas alcalinas LR6 Fujifilm 
€9*(12 blisters)

* Preço de campanha promocional 
válida até dia 31/01/13

Pilha Alcalina LR03 Sony, €31,02
Pilha Alcalina LR6 Sony, €31,62

Caixa de 20 blisters

CAMPANHA
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PASTILHAS ELÁSTICAS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
4430 Bubblicious Morango 4,95 € 23% 100
4436 Bubblicious Menta 4,95 € 23% 100
4443 Bubblicious Magic fruit 4,95 € 23% 100
4457 Bubblicious Boca Azul 4,95 € 23% 100
4500 Trident Fresh Spearmint 9,36 € 23% 24
4501 Trident Fresh Peppermint 9,36 € 23% 24
4573 Trident Senses Rainforest mint 9,60 € 23% 12
4599 Trident Senses Watermelon Sunrise 9,60 € 23% 12
4615 Trident Senses Tropical Mix 9,60 € 23% 12
4767 Trident Senses Mint Mystery 9,60 € 23% 12
4768 Trident Senses Lemon Mystery 9,60 € 23% 12
5254 Trident Fresh & Clean Eucalyptus 8,96 € 23% 16
5270 Trident Fresh & Clean Mint Green 8,96 € 23% 16
7171 Bubblicious Limão e Cereja Preta 4,95 € 23% 100
13025 Chiclets Cool Midnight Mint 7,70 € 23% 14
13039 Bubblicious Marshmallow 4,95 € 23% 100
13040 Trident Twist Watermelon 8,96 € 23% 16
13041 Trident Twist Strawberry 8,96 € 23% 16
13353 Trident Twist Entertainmint 9,60 € 23% 12
13354 Trident Twist Legendary Berry 9,60 € 23% 12
13184	 Pastilhas	Clix	3D	-	Dsiplay	 20,40	€	 23%	 1
13185	 Pastilhas	Clix	3D	Morango	 4,08	€	 23%	 12
13186	 Pastilhas	Clix	3D	Menta	 4,08	€	 23%	 12
13187	 Pastilhas	Clix	3D	Melancia	 4,08	€	 23%	 12
13188	 Pastilhas	Clix	3D	Hortelã	Pimenta	 4,08	€	 23%	 12
13189	 Pastilhas	Clix	3D	Tropical	 4,08	€	 23%	 12
13190	 Pastilhas	Gorila	Menta	 3,05	€	 23%	 100
13191	 Pastilhas	Gorila	Tutti	Frutti	 3,05	€	 23%	 100
13192	 Pastilhas	Gorila	Morango	 3,05	€	 23%	 100
13193	 Pastilhas	Gorila	Cola	Limão	 3,05	€	 23%	 100
13194	 Pastilhas	Gorila	Tropi	Cool	 3,05	€	 23%	 100
13195	 Pastilhas	Gorila	Banana	 3,05	€	 23%	 100
13196	 Pastilhas	Gorila	Maracujá	 3,05	€	 23%	 100
13197	 Pastilhas	Gorila	Laranja	 3,05	€	 23%	 100
13304 Chiclets Push Box Morango 5,84 € 23% 16
13305 Chiclets Push Box Spearmint 5,84 € 23% 16

Gorila vários sabores 
€3,05 (unidade)

Display Clix 3D  
€20,04 (unidade)

Trident Twist Entertainmint 
Trident Twist Legendary Berry 

€9,60 (Pack 12)

NOVIDADE

ARTIGOS kIOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
13336 Rolos Térmicos 80x70x11 5.65€  23% 10
13337 Rolos Térmicos 80x80x11 7.40€ 23% 10
13338 Rolos Térmicos 57x60x11 3.24€ 23% 10
13339 Rolos Papel Normal 44x70x11 1.56€  23% 10 
13347 Rolos Térmicos 80x60x11 3,90 € 23% 10
13348 Rolos Térmicos 57x40x11 1,65 € 23% 10
13349 Rolos Térmicos 57x45x11 1,94 € 23% 10
13350 Rolos Térmicos 57x50x11 2,30 € 23% 10
13351 Rolos Papel Normal 57x70x11 2,05 € 23% 10
13352 Rolos Papel Normal 75x70x11 2,70 € 23% 10
13363 Papel Cópia Navigator 80 Grs (Caixa com 5 resmas) 12,15 € 23% 5
13387	 Estojo	c/	1	esfer.	E-Motion	Madeira	Faber-Castell	 15,25	€	 23%	 1
13388 Estojo c/ 1 esfer. Basic Metal Brilhante Faber-Castell 12,20 € 23% 1
13389 Estojo c/ 1 lap.Basic Metal Brilhante Faber-Castell 12,20 € 23% 1
13390 Estojo c/ 1 lap.+1 esfer. Gripp Faber-Castell (Preto) 20,33 € 23% 1
13391 Estojo c/ 1 lapi.+1 esfer. Gripp Faber-Castell (Antracite) 20,33 € 23% 1
13392 Conj.Basic c/ 1 esfer.+1 lap.+porta cartões Faber-Castell 25,38 € 23% 1
13380 Expositor Blocos Notas (Pocket Skin) 46.80€ 23% 12

Rolos Térmicos 80x60x11
usado no kios kube 

(pack 10) 
€3,90

Conjunto Faber Castell BASIC 
esferográfica 
Lapiseira
porta-cartões 
€25,38
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Novidade! A Lycamobile chegou a Portugal

Chamadas e SMS gratuitos ilimitados
Entre Lycamobile Portugal

Encomende os cartões Lycamobile e beneficie de

20% de desconto!
Pack 5 cartões Lycamobile = 16,26€ + IVA

Pack 10 cartões Lycamobile = 32,52€ + IVA + 10€ em vale combustível

Pack 15 cartões Lycamobile = 48,78€ + IVA + 20€ em vale combustível

Redes Fixas
cênt/min

Redes Móveis
cênt/min

www.lycamobile.pt 26 500 1632
mais informações em

Lycamobile é o novo cartão SIM para
chamadas Nacionais e Internacionais

de baixo custo.
Lycamobile o novo

cartão SIM pré pago

Chamadas nacionais: não é aplicada taxa de conexão. Faturação por períodos de 10 segundos após o primeiro minuto. Internet: taxados por Mega Bytes - oferta válida por tempo limitado. Para mais informações visite www.

lycamobile.pt.  Chamadas gratuitas de Lycamobile para Lycamobile: os clientes devem carregar um mínimo de €5,00 para beneficiar de chamadas gratuitas entre Lycamobile Portugal. Aplica-se uma política de utilização razoável 

de 5.000 minutos e 3.000 SMS mensais por cliente. Oferta válida por tempo limitado. Para mais informações visite www.lycamobile.pt. Qualquer alteração nos tarifários será divulgada na secção Tarifários em www.lycamobile.pt. 

Visite o nosso website ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente através do 265001632 para mais informações. 

Brasil 3 9

Ucrânia 9 19

Roménia 4 12

Chamadas Nacionais
Redes Fixas/min

Redes Móveis/min
SMS Internet/Mb

8cênt

LM_Portuguese_A4.indd   1 28/11/2012   16:20
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AQUI VAI ENCONTRAR

FANTÁSTICAS  
PROMOÇõES

E DESCONTOS ExCLUSIVOS PARA CLIENTES VASP

As soluções de seguro mencionadas são da 
Zurich Insurance  plc – Sucursal em Portugal 
e comercializadas através da Zuritel.
A Zuritel é um serviço da Zurich Insurance  
plc – Sucursal em Portugal .
Esta comunicação não dispensa a consulta 
pré-contratual e contratual legalmente 
exigida.

SEGURAMENTE 
BEM PROTEGIDO!

Os	 preços	 praticados	 conside-
ram um desconto de 50% face 
ao preço tabelado:

•	Na negociação de crédito pes-
soal ou crédito consolidado s/
hipoteca -50€ sobre o preço 
de tabela;

•	Na negociação de crédito au-
tomóvel ou habitação -50€ 
(independentemente do valor 
do processo)

•	Só serão cobrados honorários 
em	caso	de	poupança	efetiva.

Contacto: 210 480 765

SOLUÇõES
FINANCEIRAS

Expositores para todas as  
publicações ficarem organiza-
das e bem  segmentadas

•	Expositores revistas  
parede simples  
€20,30  
(IVA à taxa em vigor) 
Cód. VASP: 3662
•	Expositores jornais 

parede simples €20,80  
(IVA à taxa em vigor) 
Cód. VASP: 3663
•	Expositores revistas  

parede duplos  
€43,10  
(IVA à taxa em vigor)  
Cód. VASP: 3660
•	Expositores jornais  

parede duplos  
€41,50  
(IVA à taxa em vigor) 
Cód. VASP: 3661

Contactos: 
Tel.: 214 337 001 
E-mail:  
contactcenter@vasp.pt

20%
DESCONTO

ExPOSITORES PARA SI



M O B I L I Á R I O 
C O M E R C I A L

•	Fabricamos Mobiliário Comercial 

•	Contactos: 
808 203 269	grátis 
232 467 000 
decorshop@mail.telepac.pt 

•	Condições especiais para clientes 
VASP
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INFORMATIzAÇÃO 
DO SEU PONTO DE VENDA

sistema informático inovador

•	O futuro no seu ponto de venda
•	A única solução com ligação à 

VASP
•	A	partir	de	€14,57	por	semana	

(+IVA)

Contactos:
Tel.: 214 337 026
E-mail: kioskube@vasp.pt

RECEBA E DEVOLVA AS SUAS 
PUBLICAÇõES EM SEGURANÇA  
COM A CAIxA VASP PARA 
PUBLICAÇõES
150€ (+ IVA).

Contactos: 
Tel.: 214 337 001
E-mail: contactcenter@vasp.pt

características
•	Contrução robusta em metal
•	 Ideal para exterior
•	Altura – 100 cm
•	Largura – 80 cm
•	Comprimento – 60 cm

PUBLICAÇõES 
BEM PROTEGIDAS!

•	Orçamentos	grátis
•	Crédito até 5 anos e com 0% juros 

até 2 anos

Avenida Santos Dumont, 47 A 
1050-201 Lisboa 
Tels. 21 797 9115 / 21 761 5200 
www.iralsul.pt 
iralsul@iralsul.pt 15%

DESCONTO

E Q U I P A M E N T O 
PA R A  L O J A S
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Tudo por si e para si
Cantinho do anúnCio
Este é o espaço que a quiosque reserva para todos os agentes. A página que anuncia oportunidades 
como vendas, compras, trespasses, alugueres, trocas, ofertas, empregos e outros. Um serviço 
gratuito, que aposta na divulgação de bons negócios entre as pessoas do mundo vasp.

 COMO  
ENVIAR O SEU 
CLASSIFICADO 

GRATUITO
Para anunciar gratuitamente 

poderá remeter o seu 
anúncio através do endereço 

classificados@vasp.pt 
para a morada MLP-Quinta 

do Grajal, Venda Seca 
2739-511 Agualva-Cacém, ou 

pelo fax 808 206 133 e  
telefone 21 433 7066.

CEDÊNCIA

DE QUOTAS
TRESPASSE

ALUGUER
V E N D A

CEDÊNCIA

DE QUOTAS
TRESPASSE

ALUGUER
V E N D A

CEDÊNCIA

DE QUOTAS
TRESPASSE

ALUGUER
V E N D A

Papelaria/Tabacaria situada na Quinta do Conde com 20 anos de existência, localizada em 
zona	de	escolas	e	comércio,	com	boa	faturação,	renda	antiga,	clientes	fixos,	com	serviço	
payshop	e	posto	ctt.	Deixo	todo	o	recheio	da	papelaria.	
Motivo	ida	para	o	estrangeiro.
CONTACTO: 917 297 466

Cede-se quotas de empresa com loja bem situada na zona de Cascais com jogos santa casa e 
serviços	de	ctt. 
Falar com sr. Joaquim.
CONTACTO: 968 774 468

Cedem-se quotas de Tabacaria/Papelaria em funcionamento com Jogos Santa Casa, Serviço Pay-
shop,	renda	antiga	e	bem	situada	na	zona	da	Praça	do	Chile	em	Lisboa.
CONTACTO: 917 948 305

Cedo quotas de papelaria/tabacaria em funcionamento com jogos Santa Casa, bem situada em 
Lisboa junto a duas escolas. O estabelecimento tem uma boa área e está bem equipado com 
mobiliário em madeira, expositores, fotocopiadora, telefone com fax e mercadoria existente.
CONTACTO: anapaula.ampfs@gmail.com

Papelaria/Tabacaria	situada	em	Algés,	junto	à	repartição	
de	finanças.	Boa	facturação	e	clientes	fixos.	Possui	serviço	
Pay-Shop. O trepasse inclui todo o recheio, incluindo 
fotocopiadora.	Motivo	de	ordem	pessoal.
CONTACTO: 963 994 493

Papelaria/tabacaria na Parede, 14 anos no local, boa clientela
com mobiliario (balcão, montras), fotocopiadora, produtos 
de	perfumaria,	brinquedos,	produtos	da	hello	kitty	etc.
Motivo	ida	para	o	estrangeiro.
CONTACTO: 914 247 575 / rosegomes1@hotmail.com

Vende-se papelaria em Sesimbra, bem localizada e com 
Jogos Santa Casa da Misericórdia. A loja é disponibilizada 
com todo o recheio incluído e tem muita clientela. Vende-
se	também	moradia	isolada,	na	zona	do	Meco.	Motivo	de	
venda:	retirada	do	país.	Falar	com	Philip	Matos.
Contacto: 969 775 099

A solidariedade começa quando não se espera nada em troca. 
Participe nesta Árvore de Solidariedade, promovendo

a campanha no seu ponto de venda.

Com a venda dos anjos decorativos,
por apenas € 0,50, estará a 

ajudar quem mais necessita, 
na aquisição de cadeiras de 

rodas, macas, camas,
canadianas, andarilhos, etc.

DECORAR PARA AJUDAR

Á R VO R E  DA
SOLIDARIEDADE

Organização: Apoio:

Parceiros:
Editores participantes na Campanha
Pontos de Venda de publicações Vasp

Campanha em vigor de 10 de Dezembro de 2012 a 31 de Janeiro de 2013.
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