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Assunto: Agentes da Vasp em luta contra a imposição de taxa pela distribuição
constituem Associação e preparam boicote dia 18 e 19 a venda de todos os jornais.

Actualmente a VASP – Distribuidora de Publicações SA ocupa posição
dominante no segmento da distribuição de Imprensa Nacional.
No passado mês de Maio esta sociedade comunicou aos vários pontos
de venda em todo o País que iria passar a cobrar aos cerca de 6.500
postos de venda e a partir de 4 de Julho de 2021 taxas diárias de €1,50
acrescido de IVA de Segunda-feira a Sábado e de €1,00 aos Domingos
(num valor mensal de mais de
€300.000,00) pelo serviço de
distribuição do qual já lucra através das respectivas comissões junto
das Editoras.
Durante a fase mais grave do surto Covid19, Grupos de Média, Editoras
e Vasp, reconheceram os Vendedores de Jornais como " Soldados de
Papel".
Ora, as novas condições impostas pela VASP são insuportáveis para os
postos de venda os quais com dificuldade fazem face às despesas fixas
com os valores variáveis auferidos e motivo pelo qual se decidiu criar
a Associação Nacional de Vendedores de Imprensa – ANVI, a qual
pretende divulgar, defender e proteger direitos, liberdades e garantias
e livre acesso à informação, nomeadamente imprensa nacional e
estrangeira, em suporte físico e digital e, concretamente, combater
práticas comerciais abusivas ou com recurso a abuso de posições
dominantes ou de exclusividade na distribuição, defender a liberdade
de expressão e acesso a uma imprensa livre e sem obstáculos,
censuras ou de carácter tendencioso e, ainda, prestar apoio a nível
nacional de vendedores de imprensa e de quaisquer outras publicações
periódicas.
Considerando que os Vendedores de Imprensa tiveram e continuarão
a ter um papel determinante no acesso dos Portugueses à informação,
e motivo pelo qual não se aceita nem pode aceitar a sobrecarga deste
sector pela VASP sem possibilidade de negociação.

Assim, dia 18 e 19 de Junho de 2021, centenas de Agentes irão
boicotar - como forma de protesto- a venda de todos os Jornais
a nível Nacional.
Adicionalmente, a ANVI está a preparar a entrada de uma
Providência Cautelar bem como participação à Entidade
Reguladora.
Este boicote foi organizado nas redes sociais de forma espontânea e
descentralizado e está a crescer, da mesma forma que foi criada a
Associação Nacional que pretenderá servir de interlocutor directamente
com os Editores e com novos Distribuidores.
Nesta data existem já mais de três centenas de agentes que pretendem
aderir ao protesto inicial.
.
Grupo do Facebook
Petição em curso

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT108558...

Lisboa, 11 de Junho de 2021

