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Esta edição está escrita nos termos do novo acordo ortográfico.
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PROMOÇÃO ESPECIAL

* A todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor.

PAPERGIFT

Para mais opções e informações contacte-nos:
Telefone : 214 733 7026
Email : kioskube@vasp.pt

Suporte Técnico
Segunda a Sexta
08:00 - 19:00

SAF-T

Gestão de Compras

Exportação  nanças Comunicação VASP

Gestão de clientesGestão de Stocks

Software certi cado

Windows® incorporado POSReady 7

Memória, padrão:
2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Descrição do disco rígido:
320 GB 7200 rpm SATA 3,0 Gb/sGrá cos

Ecrã:
Ecrã táctil de 38,1 cm (15") ResistivoEcrã táctil de 38,1 cm (15") Resistivo
(resolução de 1024 x 768) 

Ligação de rede Ethernet Gigabit Intel® 82579LM 

Dimensões (largura x profundidade x altura)
36,6 x 4,3 x 4 cm (ecrã wide 38,1 cm (15"))

A Certi cação do Software é obrigatória desde 1 de Janeiro de 2011. 
Esta é uma medida da Autoridade Tributária e Aduaneira que visa
facilitar o cruzamento de dados  e a criação de mecanismos de 
controlo e auditoria integrados no software que têm por  nalidade
impedir as fraudes  scais.

Agora com suporte técnico
aos sabádos das 07:30 - 12:30
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editorial

Comemoram-se este ano os 
40 anos do semanário Expresso. 
Estando a vida da Vasp intrinse-
camente associada à história des-
te jornal, não podíamos deixar de 
assinalar essa data nesta edição da 
revista Quiosque. Costuma-se dizer 
que é aos quarenta anos que se atin-
ge a idade madura, após um período 
de crescimento caracterizado por 
alguma incerteza e pela busca per-
manente de novos objectivos. Com 
a progressão da idade vem normal-
mente maior estabilidade e sabedo-
ria, mas tal não significa necessaria-
mente acomodação ou ausência de 
objectivos. Ao longo dos 40 anos da 
sua história, o Expresso tem sabido 
gerir o seu crescimento e adaptar-se 
às mudanças entretanto ocorridas 
na sociedade portuguesa. Apesar de 
já estar a entrar na idade madura, o 
Expresso tem conseguido renovar-se 
e assim manter-se no topo das prefe-
rências de leitura de várias gerações 
de leitores. 

Também a Vasp ao longo da sua 
história tem vindo a profissionali-
zar e aperfeiçoar as suas operações 

numa busca permanente de opor-
tunidades de melhoria. No entanto, 
nos tempos actuais, não basta aper-
feiçoar o que já existe. É preciso des-
cobrir novos caminhos que evitem 
que se entre na crise da “meia-idade” 
que normalmente antecede a fase de 
declínio. Um desses caminhos passa 
pelo lançamento de novos produtos 
e novos serviços. Com esta edição da 
Quiosque damos início à comercia-
lização pela Vasp de um conjunto de 
novos produtos na área da papelaria. 
Com o lançamento do catálogo Kios 
esperamos estar a contribuir para a 
sustentabilidade do vosso negócio, 
disponibilizando-vos produtos de 
qualidade reconhecida e com con-
dições comercialmente atractivas. 
Queremos, pois, ajudar-vos a poten-
ciar novas vendas e melhorar a ren-
tabilidade das mesmas.

Nos negócios não existe idade. 
Como dizia o poeta: "Todas as ida-
des têm os seus frutos, mas é preciso 
sabê-los colher."

Paulo Proença
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Encontrar soluções mais efi-
cientes e ecológicas é uma preo-
cupação constante da Vasp. Para 

isso, a empresa segue de perto todos os 
desenvolvimentos tecnológicos capa-
zes de permitir uma distribuição mais 

económica e ecológica. Foi assim que a 
empresa testou em novembro passado 
uma pequena carrinha de distribuição 
híbrida, que foi experimentada em rotas 
urbanas na região do Porto. “Estamos 
sempre atentos à vertente ambien-
tal e de inovação”, explica José Rocha 
Ferreira, Diretor de Operações Norte 
da Vasp. “Há uma preocupação nossa 
de verificarmos se os veículos existentes 
têm características menos poluentes”.

O veículo agora testado permite fazer 
as rotas urbanas inteiramente em modo 
elétrico, com uma menor poluição am-
biental e sonora. Mas tem também um 
motor de combustão auxiliar que lhe 
garante maior autonomia nos percursos 
suburbanos. Trata-se de uma solução 

prática, versátil e pouco poluente. Do 
teste sobressaiu a qualidade ergonó-
mica e de conforto deste veículo, além 
das suas características técnicas. Para 
José Rocha Ferreira, é um sinal da for-
ma como este tipo de tecnologia tem 
vindo a evoluir nos últimos anos, abrin-
do perspetivas entusiasmantes para o 
futuro. 

Dedicada à procura constante de so-
luções inovadoras e de vantagens para 
os seus parceiros de negócio, a Vasp vai 
continuar a acompanhar a evolução dos 
veículos híbridos e elétricos, na expeta-
tiva de encontrar soluções que possam 
diminuir os custos de distribuição – e 
garantir um maior respeito pelo meio 
ambiente.

“Eu tenho uma laracha para 
cada coisa”, confessa, divertido, 
João Raimundo, o proprietário 

da Pastelaria Moderna. A pastelaria, 
no Barreiro, divide o espaço entre ca-
fés e jornais, já que associado ao espaço 
existe um dinâmico quiosque. Para João 
Raimundo, os dois negócios funcionam 
bem juntos. “Faz um complemento 
muito bom”, conta. A boa exposição dos 
produtos é a chave para dinamizar as 
vendas, e isso passa por uma promoção 
criativa. “Isso é o meu forte”, explica o 
proprietário. Cartazes com sentido de 
humor, uma montra dinâmica e uma 
atitude geral de boa disposição são já 
imagens de marca deste espaço, que 
cativam os clientes e fidelizam a fregue-
sia. “Dá muito resultado”, aponta João 
Raimundo. Os clientes, conta, já vêm 
à procura da última rima ou da última 
piada. É uma questão de promoção. “Se 
as coisas não forem publicitadas, não 

têm nem de perto nem de longe os mes-
mos resultados de venda”, explica. Só o 
mais recente cartaz alusivo às raspadi-
nhas Vasp, com uma piada ao ministro 
das Finanças, teve o condão de duplicar 

as vendas. João Raimundo faz questão 
que os clientes se sintam à vontade na 
sua casa – e que entre um café e uma lei-
tura do jornal diário encontrem sempre 
razões para saírem satisfeitos.

PROMOÇÃO MODERNA
uma boa dose de humor é o segredo para cativar os clientes da pastelaria moderna, no 
barreiro.

VASP TESTA VEíCULO INOVADOR NAS SUAS ROTAS
um veículo híbrido, mais amigo do ambiente, foi testado nas rotas de distribuição da 
vasp no norte do país
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1ª EntregaÁUSTRIAFASCÍCULO*+ OFERTA DEVestido para o Baileda Ópera*Caderno de Viagem

APENAS2,95€
+ JORNAL

Dá a volta ao mundo em 60 vestidos com a BarbieVais adorar os seus cadernos de viagem e descobrir os países mais extraordinários do mundo.  
Acompanha a Barbie nesta aventura e coleciona os seus vestidos exclusivos de cada país –
confeccionados com materiais de alta qualidade: seda, cetim, organza e linho. Diverte-te e faz 
boa viagem com a Barbie e o teu Correio da Manhã.

Todos os sábados, de 2 de março de 2013 a 19 de abril de 2014. Coleção de 60 entregas compostas por fascículo + oferta de vestido. P.V.P da 1ª entrega 2,95€ Cont. (IVA incl.) P.V.P. das restantes entregas 7,95€ Cont. 

(IVA incl.) PVP coleção completa 472,5€ Cont. (IVA incl.). Barbie e marcas registadas associadas são propriedade da Mattel, Inc., usadas sob licença da Mattel Europa, B.V. © 2013 Mattel, Inc. Todos os Direitos Reservados. 

As bonecas não estão incluídas na coleção  Se por algum motivo for necessário trocar algum dos vestidos apresentados neste folheto, os editores comprometem-se a substituí-lo por outro de qualidade e interesse 

semelhantes ao inicialmente proposto.

SEDA

LUVAS DE CETIM

1

2

3

VESTIDO COMTRÊS CAMADAS

A Barbie 
tem um vestido para cada ocasião

Aos sábados, a partir de 2 de março.

CManha 25,7x33,6cm.indd   1

13/02/25   16:42

PANDA E OS CARICAS 
Coleção de 6 livros de atividades. 
DATA DE INICIO: 2 março 
DATA DE FIM: 6 abril 
SEGMENTO: Infantil 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €3,50 
ExPOSIÇÃO: Junto ao DN e JN.

VESTIDOS DA BARBIE 
Coleção composta por 60 fascículos, com oferta de 
vestidos e cabides. 
DATA DE INICIO: 2 março 
DATA DE FIM: 19 abril 2014 
SEGMENTO: Feminino 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: 1ª entrega €2,95 e restantes €7,95 
ExPOSIÇÃO: Junto ao CM.

DVDS "A ORIGEM DOS GUARDIõES" 
E "HOTEL TRANSILVANIA" 
Com a Caras, TV Mais, Visão e Expresso, lançamento dos 
DVDs dos grandes sucessos recentes no cinema. 
DATA DE INICIO: 27 março 
DATA DE FIM: 3 abril 
SEGMENTO: Cinema 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €12,95 
ExPOSIÇÃO: Junto da Caras, TV Mais, Visão ou Expresso

MIL IDEIAS DE CROCHET 
Coleção composta por 50 fascículos, com oferta de linhas 
e agulhas. 
DATA DE INICIO: 16 fevereiro 
DATA DE FIM: 25 janeiro 2014 
SEGMENTO: Feminino 
PERIODICIDADE: Semanal 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: 1ª entrega €1,95 e restantes €5,95 
ExPOSIÇÃO: Junto ao CM
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MEGA BUGS RACERS 
Saquetas com 1 lata com tampa lupa, 1 inseto de 
borracha e 1 inseto que se move. 
 
DATA DE LANÇAMENTO: 11 janeiro 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil / Juvenil 
PREÇO: €2,50 
ExPOSIÇÃO: Balcão
 

SPINNERS DRAGONIx 
saqueta com 1 dragão + 1 peão + 3 cartas. 
DATA DE LANÇAMENTO: 7 março 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil 
PREÇO: €2,90 
ExPOSIÇÃO: Balcão.

"ANGRy BIRDS" TRADING CARDS 
Nova Colecção de Cartas sobre o actual e conhecido 
jogo Angry Birds, que se encontra disponivel em 
diversas plataformas. 
DATA DE LANÇAMENTO: 25 janeiro 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil / Juvenil 
PREÇO: ÁLBUM €3,95 e Saqueta com 6 cartas €1,00 
ExPOSIÇÃO: Balcão ou em local de grande visibilidade 
e destaque.

"ANGRy BIRDS" POwER CAPS 
Nova Colecção de Caps sobre o actual e conhecido jogo 
Angry Birds, que se encontra disponivel em diversas 
plataformas. 
DATA DE LANÇAMENTO: 19 fevereiro 
SEGMENTO: Brinquedo 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Infantil / Juvenil 
PREÇO: Saqueta com 6 caps €1,50 
ExPOSIÇÃO: Balcão ou em local de grande visibilidade e 
destaque.
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MAGIC CHOC 
Expositor com 12 caixas de “Magic Choc”, chocolate belga 
de moldar que vai fazer as delícias de toda a família. 
DATA DE LANÇAMENTO: 20 fevereiro 
SEGMENTO: Gastronomia 
PERIODICIDADE: One Shot 
PúBLICO ALVO: Todos 
PREÇO: €3,99 
ExPOSIÇÃO: Balcão.

SABE BEM 
A SABE BEM é a revista do Pingo Doce. Uma revista 
gastronómica, com receitas, ingredientes e segredos 
da cozinha e também reportagens com produtores, 
temáticas de interesse. 
DATA DE LANÇAMENTO: 7 março 
SEGMENTO: Gastronomia 
PERIODICIDADE: Bimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €1,00 
ExPOSIÇÃO: Junto às 
revistas de culinária/
gastronomia.

MAIS & MAIS CROCHET ESPECIAL 
Nova revista de Crochet em formato revista. 
DATA DE LANÇAMENTO: 28 fevereiro 
SEGMENTO: Lavores / Crochet 
PERIODICIDADE: Bimestral 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €3,50 
ExPOSIÇÃO: Junto a revistas de Lavores.

INSIGHTS 
Nova revista de Saúde e Bem Estar, e Desenvolvimento 
Pessoal. 
DATA DE LANÇAMENTO: 9 março 
SEGMENTO: Saúde e Bem Estar /Desenvolvimento 
Pessoal 
PERIODICIDADE: Mensal 
PúBLICO ALVO: Adulto 
PREÇO: €3,50 
ExPOSIÇÃO: Junto a revistas de Saúde e Bem Estar / 
Desenvolvimento Pessoal.

Número 12 | Bimestral 
Março/Abril 2013 | Preço 1€ (Cont.)

www.pingodoce.pt 

Especial Chocolate | Uma irresistível e deliciosa tentação 

INCLUI

DE

EM VALES  
DE DESCONTO

20€+

Sabores
Mediterrânicos

O diA-A-diA MAis sABOrOsO e sAudável

Dia Do Pai 
QuANdO As criANçAs 

fAzeM A festA    

39 receitas
PArA deliciAr 

tOdA A fAMíliA 

doceprimavera

Páscoa à mesa
Sugestões para a festa 

Faça e ofereça 
ovos de chocolate

PrOPOstAs frescAs cOM O cOlOridO dA estAçãO
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e b

em
 faz bem!    
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“O 25 DE ABRIL SALVOU O ExPRESSO”
pioneiro da liberdade de imprensa e opinião, o expresso comemora 40 orgulhosos anos.  
Francisco Pinto Balsemão, o Fundador, recorda quatro décadas de lutas e sucessos – e 
antecipa o que aí vem

A FUNDAÇÃO DO ExPRESSO, 
HÁ 40 ANOS, FOI UM PROjETO 
DE RISCO, NUMA ALTURA 
EM QUE O PAíS NÃO TINHA 
AINDA LIBERDADE DE 
IMPRENSA. QUAIS ERAM AS 
SUAS ExPECTATIVAS PARA 
O PAPEL QUE O jORNAL 
PODIA DESEMPENHAR NA 
DESEjADA TRANSIÇÃO PARA A 
DEMOCRACIA?

As minhas expectativas eram enor-
mes e se me perguntarem se valeu a 
pena fundar o Expresso, há 40 anos, 
a minha resposta, obviamente, é sim. 
Não apenas pelo que o jornal foi, ao 
longo destas quatro décadas, mas tam-
bém pelo que ele é e pelo que pode (e 
deve) continuar a ser.

Quando concebi o projeto do 
Expresso, estava consciente de que a 
primavera marcelista acabara e que 
as minhas relações pessoais com o 
Presidente do Conselho se haviam de-
teriorado a partir do momento em que, 
com Francisco Sá Carneiro, apresentei, 
na Assembleia Nacional, uma proposta 
de Lei de Imprensa que, entre outras 
coisas, acabava com a Censura.

É justo reconhecer que, embora da 
nossa proposta de lei pouco ou nada te-
nha sido aproveitado, a Lei de Imprensa 
do caetanismo (1972), representou al-
gum progresso em relação à situação 
existente. Um aspeto fundamental foi 
ter acabado com a obrigação de o nome 
do Diretor da publicação ter de ser sub-
metido à aprovação do Governo que, 
até aí, o podia vetar. Com a nova Lei de 
Imprensa, qualquer pessoa podia, em 
princípio, criar uma empresa jornalísti-
ca e designar o Diretor. Foi o que fiz e, 
no dia 6 de janeiro de 1973 era Diretor 
do Expresso. 

Mas é claro que a Censura, rebati-
zada de Exame Prévio, se manteve e 
as suas intervenções eram frequentes 
e tão em cima da hora de fecho que, 
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na sexta-feira à noite, tínhamos quase 
sempre de mexer em várias páginas, 
para substituir notícias ou artigos que 
haviam sido cortados ou suspensos.

Acresce que, há 40 anos, não be-
neficiávamos ainda das maravilhas da 
informática e da digitalização. As pro-
vas tipográficas eram levadas e trazidas 
da Censura por um serviço de estafetas. 
A paginação era feita à mão na sede do 
Expresso, na Duque de Palmela, e cada 
corte obrigava a repaginar. Havia o es-
forço titânico de distribuir o jornal por 
todo um país, então sem autoestradas, 
de apanhar comboios e aviões, de, en-
fim, chegar a horas aos pontos de ven-
da, sabendo-se que, em Portugal, mui-
tos deles fechavam ao sábado à tarde e 
ao domingo.

A preocupação que a Censura sem-
pre teve com o Expresso mostra o quan-
to o nosso jornalismo sempre foi sério 
e isento e como sempre valorizámos a 
liberdade de imprensa. É essa a nos-
sa marca e é esse o nosso contributo 
para a construção de uma sociedade 
democrática. 

É por tudo isto que considero notá-
vel termos conseguido que o Expresso 
saísse todos os 68 sábados,  entre 6 de 
Janeiro de 1973 e 20 de Abril de 1974 
(data do último número submetido à 
Censura) e que posso afirmar que o 25 
de Abril salvou o Expresso. Não tínha-
mos condições nem económicas nem 
psíquicas para prosseguir durante mui-
to mais tempo na luta inglória contra a 
Censura.

No entanto, já depois do 25 de Abril, 
também tivemos problemas. Na altura 
do PREC, eu fui chamado à famosa 5ª 
Divisão, como Diretor, para ser inter-
rogado sobre editoriais e outras peças 
publicadas. Tivemos de convocar uma 
conferência de imprensa com os mui-
tos jornalistas estrangeiros que se en-
contravam em Lisboa, para lhes dar 
conta das ameaças que sobre nós pai-
ravam. Fomos obrigados a produzir, 
durante meses, em 1975, uma edição 
extra, à quarta-feira, porque éramos o 
único órgão de informação de âmbito 
nacional que não se encontrava direta 
ou indiretamente controlado pelo PCP 
e seus aliados no Movimento das Forças 
Armadas. Fomos atacados por Vasco 
Gonçalves, no discurso de Almada. E 

nem eu, quando fui primeiro-minis-
tro, escapei aos ataques e críticas do 
Expresso, o que, na altura, me provocou 
graves dissabores. 

A partir da revisão constitucional de 
1982, que acabou com o Conselho de 
Revolução, as coisas acalmaram. Mas 
surgiram outros riscos. Foi preciso en-
frentar Governos e Oposição, grupos 
económicos e ameaças de cortes de 
publicidade (por vezes concretizadas), 
sucessivas e inexplicáveis inspeções das 
Finanças, da Segurança Social, primei-
ros ministros que cortaram relações 
com o jornal e proibiram os seus minis-
tros de falar connosco.

O ExPRESSO é O SEMANÁRIO 
DE REFERêNCIA DESDE A SUA 
FUNDAÇÃO ATé AOS DIAS 
DE HOjE. A QUE SE DEVE 
ESSA LONGEVIDADE E A SUA 
CAPACIDADE PARA LIDERAR O 
DEBATE PúBLICO, AO LONGO 
DE TODOS ESTES ANOS?

Para mim, a definição de um jornal 
de referência é: uma publicação, neste 
caso semanal, de que as pessoas preci-
sam para estarem informadas sobre o 
que de essencial ocorreu ou vai ocorrer 
e posicionarem-se, decidirem ou atua-
rem em conformidade.

Cumprindo sempre as regras imu-
táveis (distinguir notícias de opinião, 

ouvir a parte contrária, recorrer a mais 
de uma fonte, respeitar a privacidade, 
etc..) que distinguem o jornalismo pro-
fissional de qualidade do sensaciona-
lismo desenfreado dos tabloides e das 
desordenadas avalanches de rumores e 
desinformação que inundam esse ins-
trumento maravilhoso de comunicação 
que é a Internet. O que pressupõe a hu-
mildade de reconhecer as falhas e tudo 
fazer para reparar os erros que inevita-
velmente se vão cometendo. 

Se aceitarmos estes critérios, o 
Expresso é hoje uma publicação de re-
ferência. Basta ouvirmos ou vermos os 
noticiários das rádios ou das televisões 
ao sábado ou lermos os jornais diários 
no domingo para confirmarmos que 
assim é. Basta estarmos atentos às rea-
ções semanais de políticos, empresá-
rios, sindicalistas, cientistas, escritores, 
artistas, embaixadores estrangeiros ou 
presidentes de clubes, para perceber-
mos qual o grau de sossego com que 
passaram o fim de semana. Basta veri-
ficarmos as citações que os media es-
trangeiros nos fazem, para avaliarmos 
que a referência Expresso ultrapassa 
regularmente as fronteiras nacionais, 
com especial e muitas vezes exagera-
da sensibilidade nos países de língua 
portuguesa.

Isso deve-se à qualidade que o jornal 
procura ter em tudo o que a sua redação 
produz, dos trabalhos de investigação 
que por vezes estão meses na forja, às 
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“breves” de 4 ou 5 linhas. Sempre ti-
vemos grandes jornalistas nos nossos 
quadros, embora com algumas emba-
raçosas exceções. Deve-se também à 
plêiade de colunistas e colaboradores 
permanentes que escreveram e escre-
vem, no Primeiro Caderno como na 
Economia, na Revista como no Atual. 
Orgulhamo-nos deles, como estou cer-
to que eles se orgulham do Expresso.

O facto de o Expresso ser e ter sem-
pre sido uma publicação de referência 
resulta ainda de outro tipo de razões. 
A primeira é a independência editorial 
e sobre isso não me parece necessário 
acrescentar mais nada. Outra das ra-
zões da afirmação singular do Expresso 
na sociedade portuguesa é ter sido 
sempre um jornal de causas. A cau-
sa da Europa, por exemplo, integrou 
o estatuto editorial desde o princípio 
e mantém-se: “participação plena de 
Portugal na União Europeia”. Outros 
grandes objetivos nacionais ou mun-
diais foram adotados e apoiados pelo 
jornal. Entre eles: o Ambiente nas suas 
múltiplas facetas, ou, dentro da causa 
“da língua e do património histórico do 
país”, o Acordo Ortográfico.

Em consonância com esta atitude de 
intervir pela positiva, de “incitamento à 
participação da sociedade civil na reso-
lução dos problemas da comunidade”, 
o Expresso sempre pugnou pelo reco-
nhecimento público de pessoas, insti-
tuições ou projetos que mereçam ser 
distinguidos, divulgados e apoiados. 
Assim, criámos ou patrocinámos pré-
mios de diferentes características (para 
só citar um entre muitos, o Prémio 

Pessoa, que vai na 26ª edição, tornou-
-se talvez o mais importante galardão 
português); promovemos conferências; 
lançámos iniciativas multiplataforma 
que transcenderam em muito o papel 
habitual de um semanário de informa-
ção geral.

Por outro lado, apostámos sempre 
no associativismo e na autorregulação, 
como meios de afirmação da liberdade 
de expressão e de conquista de terreno 
próprio, num setor que é dos mais le-
gislados, regulamentados e regulados. 
Além de, internamente, estimularmos 
o papel dos Conselhos de Redação, 
participámos e participamos ativamen-
te nas principais associações de classe 
ou temáticas do setor da comunicação 
social.

A abertura ao estrangeiro  fez e fará 
parte do nosso ADN e nisso, como em 
tudo, fui sempre acompanhado por 
Luiz Vasconcellos que, aliás, desem-
penhou papel fundamental na no-
tável internacionalização do Global 
Management Challenge, a nossa parce-
ria  mais antiga. Uma outra constante 
que contribui para que o Expresso seja 
um jornal de referência é sem dúvi-
da o gosto pelo risco e o pioneirismo 
técnico e organizacional que lhe es-
tão associados. Fomos dos primeiros 
a informatizar a Redação. Mudámos 
a Revista e o Atual, sempre que consi-
derámos que os formatos e os conteú-
dos estavam ultrapassados. Mudámos 
o formato do Primeiro Caderno e da 
Economia no momento adequado. 
Introduzimos a cor nas fotos e títulos, 
contra a vontade dos puristas do preto 
e branco. Fomos igualmente pioneiros 
na infografia, que é, em si própria, jor-
nalismo, e, nesta como nas outras áreas 
do grafismo e dos conteúdos, temos re-
cebido dezenas de prémios atribuídos 
por entidades internacionais, como a 
Society for News Design ou a European 
Newspapers Awards. Criámos sinergias 
entre o jornal e os canais de televisão do 
Grupo. 

O site do Expresso, embora em des-
vantagem, porque somos um semaná-
rio, concorre com os dos diários e tem 
cerca de 7 milhões de visitantes por 
mês. Quando apareceram as tablets, 
fomos dos primeiros a ter a nossa app. 
Hoje, somos, de longe, o líder das 

vendas de exemplares e de assinaturas 
pela via digital. Por todo este conjun-
to de opções estratégicas, o Expresso é 
um jornal de referência que tem e con-
tinuará a ter capacidade para liderar o 
debate público ao longo dos anos.

O ExPRESSO CONSEGUIU 
UMA RELAÇÃO PRIVILEGIADA 
COM OS SEUS LEITORES, QUE 
ATRAVESSA GERAÇõES E SE 
REFLETE NA CONFIANÇA DO 
PúBLICO. ESPERAVA, HÁ 40 
ANOS, QUE FOSSE POSSíVEL 
CRIAR ESTA RELAÇÃO TÃO 
PRóxIMA, QUE PASSA DE PAIS 
para filhos (e até para 
netos)?

Quando fundei o  Expresso, o meu 
objetivo era, também, o de fazer um 
tipo de jornalismo que não existia em 
Portugal. Muito mais anglo-saxónico, 
separando a notícia da opinião, tra-
tando de assuntos que não eram abor-
dados nessa altura, como o jornalis-
mo financeiro, económico e cultural. 
Conseguimos criar e executar esse tipo 
de jornalismo completamente diferen-
te, mantendo a independência e, assim, 
ganhámos a confiança do público. Além 
disso, a marca Expresso consolidou-
-se e captou  novos públicos nas faixas 
etárias mais novas. Sempre fomos um 
jornal com vários produtos – atual-
mente, o Primeiro Caderno, o Caderno 
de Economia, a Revista, o Atual – que 
cobrem diferentes temáticas, pelo que 
sempre me pareceu natural ter uma re-
lação próxima com uma vasta categoria 
de leitores. 

A VASP SURGE EM 1975, 
EM GRANDE MEDIDA, 
COM O OBjETIVO DE 
RESOLVER DIFICULDADES 
DE DISTRIBUIÇÃO. O QUE 
RECORDA DESSE TEMPO? 

A  VASP surgiu em 1975 porque o 
nosso distribuidor, a empresa proprie-
tária do jornal Século, foi ocupado 
pelo Partido Comunista Português e 
seus aliados no Movimento das Forças 
Armadas e deixou de nos distribuir (e 
ficaram-nos com alguns milhares de 
contos de reis que nos pertenciam e 
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nunca nos foram pagos). Plácido Souto 
apareceu com uma solução de distribui-
ção salvadora, que rapidamente foi pos-
ta em execução e esteve na origem da 
criação da VASP, com a adesão de outros 
sócios – as Seleções do Reader’s Digest 
e o entretanto desaparecido semanário 
Tempo. Recordo, com saudade, a figu-
ra de Plácido Souto, um empreendedor, 
como hoje lhe chamariam, sempre pre-
sente até às tantas da noite, conhecedor 
do negócio e muito atento às pessoas e 

aos problemas humanos de todo e qual-
quer vendedor de jornais.

QUE IMPORTâNCIA ATRIBUI 
à AÇÃO DOS PONTOS DE 
VENDA, SERVIDOS PELA VASP, 
AO LONGO DESTES 40 ANOS 
NO SUCESSO DO jORNAL 
ExPRESSO? E QUE MENSAGEM 
LHES PODE TRANSMITIR PARA 
O FUTURO?

Os pontos de venda são fundamen-
tais. O Expresso cresceu com a VASP e 
a VASP cresceu connosco. Nos pontos 
de venda está o nosso principal inter-
locutor com os leitores. É bom verificar 
que, ao fim de 40 anos, continuam a 
acarinhar o Expresso, reconhecendo o 
bom produto editorial que lhes chega, 
às mãos, todos os sábados e funcionan-
do, na grande maioria dos casos, como 
nossos autênticos parceiros de negócio. 

À crise económica soma-
SE HOjE UMA ALTERAÇÃO 
PROFUNDA NO SETOR 
DOS MEDIA. O GRUPO 
IMPRESA TEM LIDERADO O 
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 
PLATAFORMAS DE ACESSO 
à INFORMAÇÃO. O QUE 
PODEMOS ESPERAR DO SETOR 
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NO 
FUTURO?

Estamos a passar por diversas altera-
ções. Temos trabalhado todas as nossas 
marcas numa vertente multiplatafor-
ma e queremos chegar aos nossos pú-
blicos  das mais diversas formas, seja 
em papel, em tablet, na Internet, no 
telemóvel, etc.. É esta a estratégia em 
que queremos continuar a apostar. 

Na televisão, a plataforma cabo le-
vou à criação de um vasto número de 
canais que tiveram como consequência 
uma pulverização das audiências. Em 
boa hora, a Impresa foi pioneira, com 
a SIC Notícias, seguida da SIC Radical, 
da SIC Mulher e da SIC K. 

COMO ANTEVê OS PRóxIMOS 
40 ANOS DO ExPRESSO?

O Expresso, através da inovação que 
o distingue, soube sempre compreen-
der a necessidade de estar em diversas 
plataformas. Não é por acaso que é o 
semanário mais lido e mais vendido. 
Este caminho de liderança faz-nos 
acreditar que continuaremos a ser 
pioneiros, com êxito, acompanhando 
outras novas tecnologias, que, futura-
mente, possam surgir.

Os estudos de audiência que pe-
riodicamente fazemos, dizem-nos 
que o grupo etário 25-34 anos é o que 
mais nos lê, pois representa 22,7% dos A primeira edição do jornal Expresso.
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nossos leitores, seguindo-se o grupo 
dos 35-44 (20,1% dos leitores). É sin-
tomático que uma geração já agarra-
da pela Net, pelas redes sociais, pelos 
SMS, pelo acesso imediato à informa-
ção e por toda a fragmentação e falta de 
tempo em que isso redunda, continue 
a comprar, todos os sábados, o nosso 
jornal.

Numa reunião de um júri a que pre-
sidi este ano, uma jovem candidata 
disse uma frase que não esqueci: “O 
Expresso resolve a semana toda!”. Ou 
seja: ao longo da semana e perante mil 
solicitações, vai-se acompanhando, a 
correr e em pequenas doses, a infor-
mação dos sites e alguma opinião co-
lhida no Twitter, no Facebook ou nos 
blogues; ao sábado, o Expresso junta 
as peças dos puzzles, explica-as, dá-
-lhes sentido e permite, para além do 
“gosto” ou “não gosto”, a construção 
mais sólida e aprofundada, de uma 
opinião pessoal sobre os temas que 
nos interessam. Enquanto isto for as-
sim, o Expresso continuará a ser uma 

referência obrigatória para as centenas 
de milhares de pessoas que o leem to-
dos os fins de semana, em papel, na 
tablet, no computador ou no smar-
tphone. Não vejo razão para que não 
continue a ser assim. Um número cres-
cente de cidadãos percebeu que precisa 
do jornalismo profissional de qualida-
de para separar o trigo do joio com que 
é bombardeado; e os anunciantes, que 
sempre nos apoiaram e sem os quais 
não existiríamos, sabem que necessi-
tam do Expresso para chegar às catego-
rias de leitores que temos.

Claro que a crise nos atinge forte-
mente, porque a descida do investi-
mento publicitário é brutal e porque a 
concorrência nem sempre é leal. Mas 
já atravessámos fases tão más ou talvez 
piores do que esta. E sobrevivemos, de 
cabeça erguida, sem vender a nossa in-
dependência editorial.

Se me perguntam sobre o futuro do 
Expresso em papel, não lhe sei respon-
der com rigor. Ninguém o sabe, mas 
penso que o papel vai durar muito mais 

tempo do que vários gurus da comuni-
cação social preveem. Se será para pu-
blicações nicho, publicações de infor-
mação geral e com aspiração de tiragem 
e de circulação mais vastas, não lhe sei 
responder, mas estou convencido que o 
papel, para muita gente, continuará a 
ser importante. E, como já disse atrás, o 
grupo etário onde o Expresso tem mais 
leitores é o dos 25-34 anos seguido do 
grupo dos 35- 44 anos. Estes leitores, 
enquanto durarem e se renovarem, 
lerão o Expresso em papel e quererão 
continuar a fazê-lo.
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27 MARÇOLISBOA
11 ABRILPORTO

PRÓXIMASSESSÕES

Receção 
Módulo 1 

Gestão e dinamização do espaço comercial
Coffee-Break
Módulo 2 

Informatização do ponto de venda - Kios Kube

Caso Prático:

 Demonstração Kios Kube

Pausa

Módulo 3 

A VASP e os seus processos

Visita à VASP

Esclarecimentos e dúvidas

Fim dos trabalhos

09:00
09:30
11:00
11:15
13:00

14:30

15:30

16:30

17:00

Valor de inscrição - 50,00€ + IVA à taxa em vigor, pagável até uma semana antes da data de realização do workshop.

O Kios Academy disponibiliza formação adequada aos agentes VASP, que permitirá um 
maior domínio das questões operacionais com a VASP, bem como a execução das 
melhores práticas, por forma a fazer uma gestão inteligente e eficaz do seu negócio.

FAÇA DA SUA LOJA UMA LOJA DE REFERÊNCIA! 

CONHEÇA AS MELHORES PRÁTICAS PARA UM NEGÓCIO BEM SUCEDIDO!

INSCREVA-SE JÁ!

WORKSHOP ORGANIZAÇÃO E 
GESTÃO DO PONTO DE VENDA

Inscreva-se já através do email 
kiosacademy@vasp.pt ou através do 
telefone 214337066
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Uma grande campanha publi-
citária e uma exposição itinerante, 
que tem percorrido o país, são al-

guns dos recursos que o Expresso mo-
bilizou para comemorar os seus 40 anos 
de atividade. Mas faltava uma iniciativa 
que aliasse toda essa visibilidade públi-
ca à possibilidade de se poder comprar o 
jornal de forma mais prática e fácil. 

Por isso mesmo, em fevereiro pas-
sado, o semanário líder em Portugal 
decidiu acompanhar a passagem da 
exposição comemorativa pela Praça da 
República, em Coimbra, de uma bicicle-
ta que serviu como quiosque itinerante, 
possibilitando a venda do jornal a quem 
visitava a exposição. 

“Foi uma experiência que quisemos 
fazer”, conta José Pinheiro, coordenador 
de circulação e venda, explicando que 
havia interesse em associar a exposição 
sobre os 40 anos do jornal ao trabalho 
de proximidade com os leitores que ain-
da hoje marca este título. 

O sucesso do ponto de venda iti-
nerante foi enorme. “Sem dúvida foi 
uma agradável surpresa”, saúda José 
Pinheiro. À entrada ou à saída da expo-
sição, os visitantes tornavam-se leitores, 
estreitando desta forma o seu relaciona-
mento com o Expresso.

Para o jornal, a iniciativa, organizada 
pela TMK, foi mais do que uma oportu-
nidade para aumentar as vendas. Foi o 
complemento perfeito para a mensagem 
passada nas campanhas de comunicação 
e nos materiais promocionais que têm 
percorrido o país. Satisfeito ficou tam-
bém o agente envolvido nesta ação, por 
ter tido à sua responsabilidade a bicicleta 
da TMK. Instalado desde 1984 na baixa 

de Coimbra, António Almeida conta que 
a tendência para o esvaziamento das zo-
nas habitacionais do centro da cidade, 
em favor das periferias, tem-se refletido 
negativamente nas vendas, ao longo dos 
últimos anos. Mas a bicicleta fez toda a 
diferença. “Os resultados foram ótimos”, 
aprecia António Almeida, que confessa 
que “já tinha essa expetativa”.

A bicicleta surpreendeu os visitantes 
da cidade numa das praças mais nobres 
de Coimbra, criando em conjunto com 
a exposição do Expresso um ponto de 
atração irresistível. Na hora do balanço, 
os resultados são muito animadores e re-
fletem o que pode acontecer quando edi-
tores, distribuidora e agentes trabalham 
em conjunto, de forma criativa e inova-
dora. Para o Expresso, não havia melhor 
forma de celebrar quatro décadas de vida 
do que exibir o espírito de proximidade e 
inconformismo que têm sido a sua ima-
gem de marca. “A bicicleta, associada à 
exposição, dá uma imagem inovadora 
a um jornal que, apesar de ter 40 anos, 
continua vivo e ativo na sociedade portu-
guesa”, congratula José Pinheiro. 

ExPRESSO
40 ANOS DE PROxIMIDADE
o expresso celebrou 40 anos de vida com um conjunto de iniciativas, que incluíram formas 
inovadoras de vender o jornal
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Há muito que a revista Zen 
adotou a receita da promoção 
em montra para aumentar a vi-

sibilidade do título e impulsionar as 
vendas. 

Foi o que aconteceu no início de 
fevereiro, em que a Zen foi acompa-
nhada do lançamento de um Guia 
Especial Adolescência.

“O facto de a montra ter as revistas 
visíveis e em quantidade suficiente 
cria aquela mancha visual e chama 
mais a atenção”, conta Carla Ribeiro, 
uma agente de Vila Nova de Gaia que 
participa em ações da Zen pela tercei-
ra vez.

“A Zen é uma revista que as pessoas 
não conheciam tão bem”, diz Carla 
Ribeiro. “Sempre que fazemos a mon-
tra vemos que chama a atenção. Acho 
que é a melhor forma de promover as 
revistas que têm menos rotatividade”. 

Criar estes focos de atração estimu-
la a compra por impulso. “As revistas 
ficam em evidência na montra”, ex-
plica Vítor Veloso, responsável por 
quatro pontos de venda em Lisboa, 
Setúbal, Loures e Carcavelos. “Isso 
causa impacto e as pessoas compram”. 
Para este agente, tudo o que se possa 
fazer para abrir o apetite dos clientes é 
valioso. Hoje mais do que nunca.

A FNAC, em colaboração com a 
TMK e com os editores, apostou 
no início deste ano em parasitas 

promocionais para as revistas Land 
Portugal e a National Geographic. 
Associado à comemoração dos 125 
anos da National Geographic Society, 
a FNAC deu um destaque especial 
nas suas bancas às edições “National 
Geographic” (EUA) e “National 
Geographic Special”, distribuídas em 
janeiro em Portugal. 

A exposição acrescida nas lojas 
FNAC foi uma forma simples de au-
mentar a visibilidade dos títulos e che-
gar a mais leitores. Afinal, não é todos 
os dias que se celebram 125 anos!

Uma das vantagens da promoção 
em parasitas é o baixo custo da ação: 
de uma forma simples e económi-
ca, aumenta-se muito a visibilidade 
de um título. Para o editor da revista 
Land Portugal, que no início do ano 
apostou nesta forma de divulgação, 
essa é uma das grandes vantagens des-
ta solução. “A relação preço-qualidade 
da ação tem sido a melhor”, congratu-
la-se António Brás Monteiro. 

No caso da campanha da Land 
Portugal, uma revista trimestral espe-
cializada em todo-o-terreno, a esco-
lha do parceiro FNAC tem uma outra 
vantagem importante: “acaba por dar 
mais credibilidade à revista”, aponta o 
editor.

REVISTA ZEN
APOSTA NA VISIBILIDADE
mais uma vez, a revista zen dinamizou uma ação de montras, desta vez para coincidir com o 
lançamento do guia especial adolescência 

NATIONAL GEOGRAPhIC E LAND PORTUGAL
FNAC APOSTA NA VISIBILIDADE
as lojas da cadeia fnac acolheram com sucesso duas ações simples mas eficazes na promoção 
das revistas national geographic e land portugal

O "parasita" da FNAC do Cascais Shopping.

A montra Zen na Presselinha Odivelas Shopping.
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Tempos de mudança são tem-
pos de oportunidade. Hoje, é in-
desmentível que os hábitos de 

consumo estão a mudar. É verdade que 
o clima de recessão económica está 
a ter um efeito de travão no consumo 
– que é sentido em muitos pontos de 
venda. Mas a retração do consumo não 
é a única mudança em curso no mer-
cado. Os consumidores estão cada vez 
mais exigentes em relação àquilo que 
compram, e ponderam cada vez mais 
as suas despesas. O padrão de consu-
mo tende a ser mais utilitário, ou seja, 
as pessoas compram apenas aquilo de 
que precisam e têm tendência a evitar 
luxos ou gastos desnecessários. A capa-
cidade de oferecer produtos e serviços 
úteis e convenientes é por isso mais 

importante do que nunca para dinami-
zar negócios e captar novos clientes. A 
proximidade é outro valor fundamental 
para quem não quer ter de deslocar-se 
para comprar apenas o que é essencial. 
Os pontos de venda de proximidade es-
tão por isso numa posição muito van-
tajosa para captar estes clientes. Mas, 
para isso, têm de ter a maior qualidade 
possível de serviço e uma oferta de pro-
dutos adequada.

A pensar nestas mudanças no mer-
cado, a Vasp desenvolveu o catálogo 
Kios (que pode encontrar com esta 
edição da Quiosque). Trata-se de um 
verdadeiro guia de oportunidades em 
artigos de papelaria, desenvolvido 
para ajudar os pontos de venda a alar-
gar a sua oferta de produtos, de forma 

simples e eficiente, garantindo com 
isso uma maior capacidade de atrair 
novos clientes, fidelizar os consumi-
dores – e, claro, vender mais. Ao todo, 
são 555 produtos, em que se incluem 
artigos de papelaria (cadernos, pastas 
de arquivo, separadores, arquivadores, 
etc.), material de escritório (como fu-
radores, agrafadores ou rolos de papel 
para máquinas registadoras), material 
de escrita, consumíveis informáticos 
(pen drives ou discos externos) e ar-
tigos de conveniência, como pilhas. 
Tudo disponível de forma simples com 
garantia de atendimento e entrega rá-
pida a cada ponto de venda.

“O nosso objectivo, em alargar a 
oferta de produtos, à nossa rede de 
pontos de venda, é contribuirmos para 

UM CATÁLOGO DE 
OPORTUNIDADES
alargar a gama de produtos comercializada é cada vez mais importante, para atrair 
novos clientes e aumentar o volume de vendas. agora, com o catálogo Kios, vai ser 
fácil e prático dinamizar o seu negócio.
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a sua sustentabilidade, facilitando-
-lhes o acesso a artigos seleccionados, 
de qualidade reconhecida, com con-
dições comerciais atractivas” sintetiza 
Fernando Guedes da Silva, director co-
mercial e de marketing da Vasp e res-
ponsável pelo lançamento do catálogo. 

Em geral os pontos de venda não 
comercializam só imprensa e os consu-
midores têm reconhecidamente outras 
necessidades.  

Atenta à evolução do mercado, a 
Vasp foi disponibilizando, à rede de 
agentes, ao longo dos tempos, outros 
artigos tais como cartões telefónicos, 
isqueiros, pilhas, pastilhas e rebuça-
dos e, mais recentemente, raspadi-
nhas, com reconhecido sucesso.

O lançamento do catálogo apro-
funda essa estratégia e vai certamen-
te criar novas oportunidades, para 
os pontos de venda, e satisfação aos 
consumidores. 

“A comercialização de artigos de 
papelaria, e de consumíveis, é um alar-
gamento natural da gama de produ-
tos disponibilizada pela Vasp” explica 
Fernando Guedes da Silva. 

 “Os pontos de venda estão a evo-
luir para se assumirem, cada vez mais, 
como lojas de conveniência das comu-
nidades em que estão inseridos. A fre-
quência de contactos, que resulta da 
comercialização de imprensa, é uma 
base sólida no relacionamento inter-
pessoal local e fonte de conhecimento 
das suas necessidades”.  

AGILIDADE E SIMPLICIDADE

Além de alargar a oferta de produtos 
disponíveis, dando novos argumen-
tos para captar a atenção dos clientes, 
o Catálogo Kios aproveita  a elevada 
capacidade logística da Vasp. “Vamos 
todos os dias, a todos os pontos de ven-
da e, por vezes, mais do que uma vez 
por dia”, aponta Fernando Guedes da 
Silva. A frota de distribuição da Vasp, 
que diariamente cobre o país inteiro 
e chega a mais de 9 mil agentes, é a 
garantia de fazer chegar estes produ-
tos de conveniência de forma rápida e 
eficaz. As encomendas dos pontos de 
venda são efectuadas pelos meios ha-
bituais, utilizando a estrutura do con-
tactcenter, de  apoio ao cliente da Vasp, 

e directamente na aplicação, para os 
utilizadores com a solução informática 
Kios Kube.

O Catálogo Kios foi pensado para 
facilitar o dia a dia dos pontos de ven-
da e ser a base de uma nova fonte de 
rendimentos. 

“O sucesso deste projecto assenta 
numa parceria sólida entre a Vasp e a 
sua rede de agentes. Este catálogo é um 
passo nesse caminho. Não pretende-
mos que a oferta de produtos nele se 
esgote, vamos estar atentos a outras 
necessidades e sugestões.”

A FORÇA DE UMA MARCA

O Catálogo Kios é apenas a 
última novidade de uma marca 
que se tem distinguido pela ca-
pacidade de inovar e criar não só 
novos pontos de interesse para os 
clientes, mas também novas fa-
cilidades para os agentes. O Kios 
Kube, por exemplo, automatiza 
toda a gestão do ponto de venda 
e os contactos e encomendas com 
a Vasp, além de estar certificado 
para as novas normas de conta-
bilidade exigidas pelo fisco. O 
sistema de informação Kios TV, 
por seu lado, é uma funcionalida-
de que anima os pontos de ven-
da, capta a atenção dos clientes 
e induz a novas compras. Aliás, 
a marca Kios tem vindo a alargar 
progressivamente a sua gama de 
ofertas, de forma a fornecer mais 
e melhores soluções aos agentes. 

Uma das mais recentes novida-
des é o conceito Kios Store – uma 
forma mais eficiente de organi-
zar o ponto de venda, de modo 
a despertar a atenção dos consu-
midores e maximizar as oportu-
nidades de venda por impulso. 
É disso também que trata a Kios 
Academy, um programa de for-
mação dirigido aos agentes que 
lança o debate e partilha dicas 
úteis sobre as melhores formas 
de gerir os pontos de venda e es-
treitar a relação com os consu-
midores. No fundo, trata-se de 
criar soluções para os desafios do 
mercado em tempos incertos. E 
a Vasp faz isso da mesma forma 
como sempre agiu: em parceria 
com quem está no terreno, empe-
nhada em trabalhar em conjunto, 
para partilhar os sucessos.
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josé António Costa passou a 
sua carreira ligado ao ramo automó-
vel, sempre na área comercial. É um 

setor particularmente atingido pela 
crise, o que o levou a procurar outras 
oportunidades. Fixado em Baião, ter-
ra natal da esposa, José António Costa 
constatou que só havia uma livraria 
e papelaria na vila. Por isso, decidiu 
apostar num ponto de venda dinâmi-
co e atrativo. “Achei que podia ser um 
negócio viável”. No pico da crise, no 
final de 2012, abriu portas. E não se 
arrepende.

Um trabalho de persistência na 
organização do ponto de venda e no 
contacto com os clientes está já a dar 
frutos. Hoje, os cafés e restaurantes da 
zona compram os jornais do dia no seu 
ponto de venda, o que garante algum 
negócio regular. Mas não são estes os 
únicos fregueses habituais. “Agora já 
consegui criar clientes diários”, con-
gratula-se o empresário. “Foi um a um, 
devagarinho”. O segredo, conta, é a 
persistência e a capacidade de atrair as 
pessoas pelo bom serviço e a qualidade 
da oferta. Quando isso acontece, o res-
to vem por si. “Um cliente tem de ser 
cativado”, explica José António Costa. 
“Nos meios mais pequenos, ou se tem 
um bom serviço ou não vamos lá”.

Para o sucesso da loja, a variedade 
da oferta é fundamental. Além dos jor-
nais e revistas do dia, o ponto de venda 
oferece também artigos de papelaria, 
material escolar e produtos de decora-
ção, ou até mesmo perfumaria. Numa 
vila pequena, este tipo de oferta mais 
abrangente faz a diferença. Até produ-
tos simples, como as raspadinhas da 
Vasp, ajudam a dinamizar o negócio. 
“Atrás da raspadinha compra-se sem-
pre outra coisa. E uma coisa puxa a ou-
tra”, explica o agente.

A simpatia do atendimento é outra 
arma. José António Costa faz questão 
de acompanhar os clientes, aconse-
lhando produtos ou respondendo aos 
seus pedidos e necessidades. Para fa-
cilitar esse trabalho, a montra é cons-
tantemente renovada, de forma a sur-
preender os consumidores com novas 
ofertas e pontos de atração. “Todas as 
semanas mudo a montra”, conta o em-
presário. As datas especiais – Natal, 

Dia dos Namorados, Carnaval – dão 
bons pretextos para animar o espaço, 
captando a atenção de quem visita a 
loja ou passa na rua. Agora, é a mon-
tra da Páscoa que prende os olhares de 
quem passa em Baião. “Tudo isto aju-
da”, explica José António Costa.

O ponto de venda, bem localizado 
numa rua de comércio perto do centro 
de saúde de Baião, vai beneficiar da 
nova localização da escola local, que se 
mudará em breve para perto. São dois 
mil alunos, de vários pontos do conce-
lho, que ficarão logo ali ao lado. “Isso 
vai ser uma ajuda”, antecipa o agente. 
José António Costa vai ficar atento ao 
fluxo de clientes que o liceu pode tra-
zer, a postos para reforçar a sua oferta 
e responder às necessidades destes 
novos consumidores. Afinal, o suces-
so do negócio passa precisamente por 
conhecer quem compra e estar sempre 
disponível com um palavra amiga – e 
os produtos certos.

“O CLIENTE TEM DE SER CATIVADO”
as zonas interiores do país são das mais afetadas pela crise. mas em baião, um novo 
ponto de venda mostra que a atratividade do espaço e um bom serviço são sempre um 
bom negócio.
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Abrir um ponto de venda em 
Melgaço, no Minho, mesmo junto 
a Espanha, pode parecer um pro-

jeto arriscado numa conjuntura difícil, 
que afeta especialmente as zonas de 
fronteira – o IVA mais atrativo no país 
vizinho tem atraído muitos consumido-
res portugueses. No entanto, há sempre 
oportunidades a aproveitar – o impor-
tante é não baixar os braços.

Foi o que pensou Ana Catarina Pires 
quando se fixou em Melgaço. Nascida 
na Covilhã, chegou ao Minho com o 
marido, que é natural da região. Trazia 
com ela algum conhecimento do negó-
cio de venda de publicações e artigos de 
papelaria. Abrir um negócio próprio foi 
a opção natural. “Aqui os trabalhos são 
escassos”, aponta a agente. “Decidimos 
arriscar”.

A aposta é recente, mas está a dar 
bons resultados. A primeira loja, em 
Melgaço, abriu em junho do ano passa-
do. Em novembro nasceu um novo es-
paço, em Monção. E está já a ponderar 
a abertura de uma terceira loja, numa 
galeria comercial de Valença. 

Ana Catarina Pires confessa que as 
vendas estão um pouco aquém dos ob-
jetivos, mas a crise não é uma fatalida-
de. “Temos de investir neste período, 
para depois colher os frutos”, explica.

A agente instalou-se em zonas co-
merciais já estabelecidas, nas galerias 

dos supermercados locais. É uma for-
ma inteligente de aproveitar o fluxo de 
clientes que ali acorrem para fazer as 
compras da semana. Segundo a em-
presária, esta localização “é bastante 
importante. 

A afluência é muito elevada”. E os 
pontos de venda ganham com isso, 
desde que saibam chamar a atenção 
dos consumidores e estimular a com-
pra. Para isso, a exposição das novida-
des e a animação das montras fazem a 
diferença.

Dar destaque às publicações que têm 
campanhas de comunicação em curso 
é uma das estratégias para maximizar 
os resultados. “Acabamos por dar se-
guimento ao trabalho dos editores e 
da distribuidora”, explica a agente. Ana 
Catarina Pires aposta também na diver-
sidade da oferta, com livros, material 
escolar e produtos de conveniência. 

Faz até viagens regulares ao Porto, à 
procura de novos atrativos. “Esta zona 

é rural e pouco acessível a novidades”, 
conta. 

É aí que ela entra. Um dos produtos 
que está a fazer sucesso são peluches e 
almofadas com sementes de alfazema. 
Aquecidos rapidamente no micro-on-
das, têm efeitos relaxantes e analgési-
cos. Têm sido um enorme sucesso. Mas 
até as simples raspadinhas funcionam 
bem. Recentemente, a loja de Monção 
deu um prémio de mil euros. “Nesse dia 
foi uma loucura”, recorda a agente. O 
prémio acelerou as vendas muito para 
lá das expetativas – e ajudou a animar 
o espaço.

O esforço compensa. “Temos clientes 
assíduos”, congratula-se Ana Catarina 
Pires, que faz um balanço positivo da 
mudança para o Alto Minho. “Aqui há 
qualidade de vida”, diz. “Há muita tran-
quilidade”. Quando se junta a isso um 
negócio dinâmico, organizado de for-
ma inteligente e empreendedora, é caso 
para dizer: que bem se está no campo!

QUALIDADE DE VIDA,  
NEGóCIO DE QUALIDADE
em melgaço, ana catarina pires descobriu qualidade de vida. e abriu dois pontos de 
venda (com um terceiro a caminho) que estão a Fazer sucesso
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Situada no concelho de 
Santana, na Madeira, uma localida-
de marcadamente rural e agrícola, a 

Tabacaria Notícias & Flores, que integra 
o conjunto de lojas existente no interior 
do Hipermercado Sá Santana, é e procu-
ra ser muito mais do que uma simples 
tabacaria. Vendo-se a braços, diaria-
mente, com todos os condicionalismos 
do isolamento local, este espaço procura 
sempre alternativas, de forma a poder ir 
ao encontro das necessidades dos seus 
clientes. 

Segundo Jenny Francisco, gerente do 
espaço, “é necessário inovar constante-
mente e procurar ter sempre produtos 
diferentes e alternativos, para que os 
nossos clientes possam sentir que aqui 
encontram muito mais do que uma re-
vista ou um jornal”.

Embora esses sejam os principais 
produtos, desde o início, já com os ante-
riores proprietários, este ponto de ven-
da tinha associado a comercialização de 
flores naturais, contando, também, com 
a venda de tabaco, postais e alguns sou-
venirs, pois passam por aqui muitos tu-
ristas, doces e alguns brindes que servem 
para abrilhantar os momentos especiais, 
como Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia dos 
Namorados. Diz-nos a nossa interlocu-
tora que “nestas alturas as pessoas já sa-
bem que aqui podem encontrar sempre 

uma prenda engraçada, uma pequena 
lembrança que tornam um determinado 
momento em algo muito especial”. 

Não estando alheia à crise, a Notícias 
& Flores acredita que a sua dinamização 
passa muito pela forma de apresentar os 
produtos, procurando mudar constan-
temente a sua disposição, não criando 
rotinas, apostando em artigos novos. 
Esta gestão estratégica, que tem sido se-
guida desde Setembro passado, quando 
Manuel Mendonça Abreu resolveu dei-
tar mãos a este projecto, confiando toda 
a gestão à sua filha, Jenny Francisco. 

Trata-se, pois, de um negócio familiar, 
que, de resto, se trona mais evidente 
num meio mais pequeno, onde toda a 
gente se conhece e onde os clientes são 
sempre um amigo ou um familiar.

No que toca às revistas e jornais pro-
priamente ditos, a aposta passa, sobre-
tudo, pelas revistas semanais, as ditas 
‘cor-de-rosa’, já que são as mais procu-
radas pelos clientes. Os jornais diários 
regionais e desportivos têm, também, 
muitos clientes fieis que, todos os dias 
não deixam de passar pela Notícias & 
Flores para adquirir o seu exemplar. 
Ter sempre o jornais e revistas expostos 
a tempo e horas, é uma boa forma de 
atrair a clientela e de manter os clientes 
habituais. 

No que toca a novas apostas, esta 
tabacaria aguarda a instalação de uma 
máquina de jogos da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, que é uma 
boa forma de atrair mais clientes e 
de dinamizar ainda mais o espaço. 
“Acreditamos que com essa nossa apos-
ta, vamos conseguir novos clientes e va-
mos poder implementar uma outra es-
tratégia de gestão, que neste momento 
não é viável”. 

Uma nota final para o horário de fun-
cionamento deste espaço, aberto todos 
os dias, entre as 8 e as 21 horas.

O ISOLAMENTO NÃO DEVE SER 
PROBLEMA
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OS ANjOS DA SOLIDARIEDADE
mais uma vez, os agentes da vasp uniram esforços por uma boa causa.  
a venda dos anjinhos da campanha árvore da solidariedade foi um sucesso

A campanha já faz parte da 
quadra natalícia. Todos os anos 
os agentes da Vasp mobilizam-se 

para apelar à generosidade e espírito de 
entreajuda dos seus clientes. A mecâni-
ca da Árvore da Solidariedade é conhe-
cida: a Vasp, com a colaboração dos seus 
editores, produz e distribui os enfeites 
de Natal cuja venda reverte integral-
mente para a associação Entrajuda. O 
dinheiro angariado é depois utilizado 
para comprar ajudas técnicas para pes-
soas necessitadas. 

Ano após ano, este dinheiro faz 
uma diferença fundamental na vida de 
pessoas portadoras de deficiência ou 
incapacidade. Muitas das ajudas téc-
nicas compradas graças à Árvore da 
Solidariedade – equipamentos como 
cadeiras de rodas, camas articuladas ou 
simples andarilhos – nunca seriam dis-
ponibilizadas de outra forma. A associa-
ção Entrajuda gere um Banco de Bens 
Doados que encaminha equipamentos 
e bens não alimentares de toda a espé-
cie para instituições sociais, que depois 

os distribuem a famílias necessitadas. 
Mas, pela sua especificidade técnica, 
estes apoios para pessoas com deficiên-
cia têm de ser comprados diretamente 
– ou, em alguns casos de incapacidade 
mais grave, feitos à medida. Sem o apoio 
da Árvore da Solidariedade, muitas de-
zenas de pessoas que ao longo dos anos 
têm beneficiado da campanha ficariam 
sem ajuda.

Este ano, o esforço dos agentes da 
Vasp e a solidariedade dos clientes tra-
duziu-se na venda de cerca de 12 mil an-
jinhos decorativos, com um resultado 
de seis mil euros que serão integralmen-
te gastos no apoio a quem mais precisa. 
“Os portugueses, quando é para ajudar, 
ajudam”, regista Manuel Vicente, cujo 
ponto de venda, no Laranjeiro, Almada, 
foi dos que este ano mais se distinguiu 
na campanha. O orgulho do agente não 
está em ser dos vendedores mais bem 
sucedidos da Árvore da Solidariedade; 
está simplesmente em participar nesta 
ação, na qual se empenha todos os anos. 
“Vendemos sempre tudo o que vem”, 

conta Manuel Vicente. “Explicamos que 
é para ajudar; não é para nós”. O resulta-
do: “o que a Vasp nos manda, vendemos 
tudo. E se calhar até vendíamos mais, 
se mais houvesse”, conta o agente. “Dá 
um bocadinho de trabalho”, reconhe-
ce Manuel Vicente. Mas é um trabalho 
que vale a pena. A mesma opinião tem 
Amália Palma, instalada há quase 20 
anos em Vila Real de Santo António, no 
Algarve. 

Outra repetente da Árvore da 
Solidariedade – “como é uma campa-
nha solidária, participo sempre”, justi-
fica –, a agente distinguiu-se este ano 
pela forma como soube expor os anji-
nhos de Natal e cativar os clientes. Esta 
agente montou uma árvore de Natal na 
loja, decorada com os materiais da cam-
panha, e fez questão de oferecer alguns 
deles a instituições de solidariedade 
locais. “As pessoas compram uma, eu 
ofereço outra”. São gestos simples, como 
estes, que fazem a diferença, Porque a 
solidariedade é uma árvore que dá bons 
frutos.

25
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A formação é sempre útil para 
quem gere um negócio – mais 
ainda numa altura de contração 

económica, em que é preciso desco-
brir novas formas de organização e 
capacidade de atrair clientes. Mas al-
gumas ações de formação são especial-
mente oportunas. Que o diga Cristina 
Serrador, que há perto de um ano abriu 
um ponto de venda em S. Domingos 
de Rana, no concelho de Cascais. Aos 
desafios de aprender os contornos do 
negócio, numa conjuntura delicada, 
juntaram-se no início deste ano todas 
as incertezas relativas à organização 
contabilística, exigida pelas alterações 
aprovadas com o Orçamento do Estado 
para 2013. Quais as obrigações dos co-
merciantes? Como faturar os diversos 
produtos ou serviços?

As dúvidas de Cristina Serrador eram 
muitas, e infelizmente o próprio fisco 
dava informações incompletas ou con-
traditórias, à medida que os próprios 
funcionários procuravam inteirar-se 

do que tinha mudado. “Fiquei perdi-
da”, conta a agente. “Procura-se in-
formação, mas não há ninguém que 
saiba informar”. Muitas das respostas, 
acabou por encontrá-las numa ação de 
formação da Kios Academy, que decor-
reu no final de fevereiro nas instalações 
da Vasp. Dedicada precisamente aos 
temas da Fiscalidade e Contabilidade, 
a ação permitiu esclarecer muitas das 
dúvidas dos presentes sobre as novas 
obrigações fiscais e os problemas do 
software de faturação certificado. Só 
por isso, conta Cristina Serrador, as 
sessões da Kios Academy são muito 
úteis. “A gente procura sempre saber 
mais alguma coisa”, conta esta agente.

Responder às dúvidas, partilhar 
boas experiências e discutir as melho-
res práticas para o sucesso do negócio 
são os objetivos da Kios Academy, di-
namizada pela TMK. E nunca é tarde 
para aprender. Essa é a perspetiva de 
Jorge Bessa, que há quase 10 anos gere 
a "K de Revista", um ponto de venda 

em Calda das Taipas, Guimarães. Para 
este agente, o grande mérito das ses-
sões é abrir o debate. “Na loja, estamos 
um pouco fechados”, conta. “Convém 
ter outra visão”. Foi isso mesmo que 
Jorge Bessa encontrou na sessão so-
bre Gestão e Organização do Espaço 
Comercial, a primeira das sessões Kios 
Academy a decorrer no Porto. 

O encontro de agentes e formadores 
da Vasp permitiu a Jorge Bessa esclare-
cer algumas dúvidas sobre as regras de 
faturação de serviços, mas serviu tam-
bém para discutir formas mais inteli-
gentes de organizar o ponto de venda, 
de forma a torná-lo mais atrativo e au-
mentar as vendas. Essa é uma preocu-
pação que este agente tem seguido nos 
últimos anos. No ano passado, mudou 
o mobiliário do ponto de venda, para 
conseguir expor os produtos de forma 
mais eficaz. Agora, está interessado em 
participar em formações com um teor 
técnico mais aprofundado. “Vou par-
ticipar noutras ações, seguramente”, 
adianta. Porque, para dinamizar o ne-
gócio, nada como aprender com quem 
está no terreno – e discutir com quem 
mais sabe.

KIOS ACADEMy

FORMAÇÃO à MEDIDA
as ações de formação da Kios academy estão a ter grande adesão por parte dos 
agentes. cada sessão traz boas ideias e soluções práticas para o êxito do negócio.

Os agentes VASP na última formação de Gestão e Organização do Ponto de Venda, da Kios Academy.
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Chamadas e SMS gratuitos ilimitados 
entre Lycamobile Portugal

www.lycamobile.pt 26 500 1632
mais informações em

O 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.

*Limitado ao stock existente.

8cênt

Encomende os cartões SIM Lycamobile e beneficie de 20% de desconto

Redes nacionais fixas e móveis /min
SMS
Internet/MB

20€

GRÁTIS*

em vale 
combustível 

Pack 15 cartões 
SIM 5€ 48,78€ (+IVA)=

10€ em vale 
combustível 

GRÁTIS*

Pack 10 cartões 
SIM 5€ 32,52€ (+IVA)=

10€ em vale combustível*

Pack 5 cartões
SIM 5€ 16,26€ (+IVA)=

LM_Portuguese_A4.indd   7 21/02/2013   17:47
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ARTIGOS DE FUMADOR
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
 

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

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

Tubos (Caixa 500) 
€2,05 

ARTIGOS DE HIGIENE
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
3201	 L.Bolso	RNV	Sensitive		 4,56	€	 23%	 60

Lenços de bolso 
Renova Sensitive

(Pack 60)  €4,56

NOVIDADE

quiosque 52 | 2012

catálogo
quiosque 52 | 2012
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Todos os valores estão sujeitos a atualizações e IVA à taxa em vigor

DOCES E REBUÇADOS
CóDIGO PRODUTO P. VENDA  S/IVA IVA UNID. VENDA
2978 Chupa Disney Mix Sabores 10,50 € 23% 100
2979 Chupa Disney Fizzy Morango 11,00 € 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

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

NOVIDADE

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 8,28 € 23% 12
13354 Trident Twist Legendary Berry 8,28 € 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
13449 Trident 40 Minutos Spearmint 8,96 € 23% 16
13450 Trident 40 Minutos Peppermint 8,96 € 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
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Todos os valores estão sujeitos a atualizações e IVA à taxa em vigor

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

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 5€ (Pack 5) 16,26 € 23% 5
13460 5 cartões UZO + 2 cartões Oferta 
 + 10€ vales Pingo Doce * 16,26 € 23% 5
13461 10 cartões UZO + 5 cartões Oferta 
 + 20€ vales Pingo Doce * 32,52 € 23% 10
13462 15 cartões UZO + 10 cartões Oferta 
 + 30€ vales Pingo Doce * 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)

Pack 5  
Cartões SIM 5€  

Lycamobile  
€16,26

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

€32,52 (pack 10)

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

Cartão Uzo 5€ 
€16,26 (pack 5)
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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 – 70 cm (sem pés)
•	 Largura – 80 cm
•	 Comprimento – 60 cm
•	 Cor azul

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
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Saiba mais em  www.ptcom.pt

POUPANÇA NAS COMUNICAÇÕES | SEM CARREGAMENTOS OBRIGATÓRIOS | SEM LIMITE DE HORÁRIO | CONTROLO DE CUSTOS

PT HELLO PORTUGAL

cênt/min
REDE FIXA 5 cênt/min

REDE MÓVEL5
5H

PORTUGAL

cênt/min
REDE FIXA 5

PT HELLO ÁFRICA

cênt/min
REDE MÓVEL10

Para chamadas cá dentro ou para matar saudades dos amigos e familiares a viver lá fora,
os cartões PT Hello são sempre a solução mais barata para falar com quem é mais importante.

Ligue mais por menos.

Tu cá, tu lá.
Falar com o PT Hello é fácil e barato

cênt/min
REDE FIXA 5

PT HELLO BRASIL

cênt/min
REDE MÓVEL15

cênt/min
REDE FIXA 5

PT HELLO LESTE

cênt/min
REDE MÓVEL15

AF_A4_PT_Hello_VASP.pdf   1   22-02-2013   12:29:20




