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Exmo. Senhor 
DEPUTADO HELDER AMARAL 

      PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE  
 ECONOMIA, INOVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Assembleia da República 
Palácio de São Bento 
1249-068 LISBOA   

 

 

Lisboa, 5 de Maio de 2016   

 
Assunto: Restrições à publicidade dirigida a crianças / Solicitação de inclusão na Audiência ao 

Setor, prevista para 12 de Maio pelas 13h30   

 

A Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing, APAP, 

fundada em 1969, e representante das agências leaders nacionais, tendo tido conhecimento 

da deliberação da Comissão no sentido do Grupo de Trabalho conceder uma audiência em 

conjunto a diversas entidades do Setor no próximo dia 12 de maio, pelas 13:30 horas, na 

Assembleia da República. vem formalmente pedir a sua inclusão na mesma. 

 

Reconhecemos a necessidade da existência de regras, pelo poderoso impacto que a 

publicidade, em sentido lato, tem na generalidade da sociedade e pelo elevado número de 

agentes envolvidos na sua produção e divulgação, bem como ser a mesma essencial para 

garantir que a ética e os valores sociais são respeitados. 

E foi por isso que a APAP foi fundadora, e é Vice Presidente do ICAP, Instituto Civil da 

Autodisciplina da Comunicação Comercial, e sempre esteve ativamente envolvida na 

definição, e na aplicação no terreno, dos Códigos de Autorregulação para os mais diversos 

setores, nomeadamente para o dos Alimentos e Bebidas para Crianças. 

Estamos certos que os nossos comentários podem auxiliar, mesmo que modestamente, a 

suportar o desenvolvimento do trabalho da 6ª Comissão para a criação das regras que sendo 

necessárias, não deverão colocar em causa o papel essencial que a publicidade desempenha 

socialmente: como fonte de financiamento que permite garantir a independência editorial 

dos Media, como fomentadora da inovação e da evolução positiva dos bens e serviços (forma 

única de atrair o potencial cliente num mercado altamente concorrencial), como importante  
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patrocinadora de eventos, nomeadamente culturais e desportivos, como formadora em 

temas e causas sociais, não descurando o impacto económico na sociedade, enquanto 

empregadora e geradora de riqueza, direta ou indiretamente, bem como essencial para a 

prosperidade, e eventual exportação, de marcas, produtos e serviços nacionais. 

Despeço-me não sem reiterar o nosso pedido de inclusão na audiência de 12 de Maio, bem 

como a nossa total disponibilidade para colaborar em quaisquer outras iniciativas para que 

entendam convidar-nos. 

 

Melhores cumprimentos 

 

 

Sofia Barros 
Secretária Geral da APAP 

 


