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Press Release #2 

Assunto: Pedidos de audiência da ANVI ao Ministério da Cultura e Ministério da 

Economia sem resposta – Pontos de Venda mantêm o Boicote na venda para os dias 18 e 

19 de Junho 

 

A ANVI requereu esta semana pedidos de Audiência ao 
Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média 

(Ministério da Cultura) e  Secretário de Secretário de Estado do 

Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor (Ministério da 
Economia) sem que tivesse até à presente data sido confirmada a 

disponibilidade daquelas Secretarias de Estado para reunir e apoiar a 
situação de fragilidade dos Pontos de Venda. 

 
A salvaguarda e valorização dos postos de trabalho existentes por todo 

o País, nomeadamente nos centros económicos dos Concelhos e 
Freguesias do interior, onde muitas vezes estes Postos de Venda se 

assumem como empresas familiares das quais toda a Família depende, 
mas também nas cidades do Litoral, com a difusão da comunicação 

social, nomeadamente na sua vertente escrita, como agente educador 
e informativo, mas também do próprio património cultural, onde 

muitas vezes estes pontos de venda de imprensa se encontram a 
laborar é,  neste momento, a nossa maior preocupação como também 

deveria ser destes Ministérios. 

 
 

A par dos referidos pedidos de reunião a ANVI entrou já em 
conversações com a VASP para que suspenda de imediato a intenção 

de aplicar as referidas taxas adicionais sem que até ao momento 
tivesse recebido a confirmação por parte daquela empresa que 

aceitaria desistir da referida cobrança prevista para o próximo mês de 
Julho. 

 
Foram ainda efectuados pedidos de reunião para alguns editores no 

sentido de se avançar com nova alternativa à distribuição actualmente 
existente, prevendo-se chegar a todos os Editores durante a próxima 

semana. 
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Em simultâneo, deu-se início a levantamento da oferta de distribuição 

a nível regional que possa permitir à ANVI assegurar a todos os seus 
associados uma alternativa mais vantajosa à situação actualmente 

existente. 
 

 
Sem resposta dos referidos Ministérios nem a garantia da VASP da 

referida suspensão de aplicação de novas taxas, não será possível 

assegurar a venda de todos os periódicos nos próximos dias 18 e 19 
de Junho. 

 
Acresce que nesta fase importa dar especial atenção a todos os 

pontos de venda que com dificuldade têm resistido no último 
ano e os quais se vêem agora ser confrontados com alteração 

de contratos de forma unilateral e com valores – para muitos – 
bastante superiores ao da sua facturação. 
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