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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

Entidade: Dra. Carla Abrunhosa Vieira  
 
Recebida por: Deputados José Carlos Barros (PSD), Pedro Pimpão (PSD) e Helga Correia 

(PSD) 
 
Exposição: O Senhor Deputado José Carlos Barros (PSD) apresentou as boas-vindas à Dra. 
Carla Abrunhosa Vieira, a quem deu a palavra, para apresentação das questões que 
suscitaram o pedido de audiência. Lembrou, contudo que, tendo em conta o exposto no pedido 
de audiência, alguns dos constrangimentos apontados não se enquadrarão no âmbito das 
competências da Comissão, pelo que poderá ponderar-se a remessa do relatório para a 
Comissão competente. 
 
A Dra. Carla Abrunhosa Vieira agradeceu a concessão da audiência e apresentou as suas 
preocupações relativamente ao funcionamento das distribuidoras, tendo referido, em síntese, o 
seguinte: 
 

 Atualmente, as distribuidoras só pagam às pequenas e médias empresas se tiverem 
quatro ou mais publicações no mercado; 

 As editoras não têm conhecimento do percurso semanal de vendas e de quais os locais 
ou zonas onde mais se vende, tampouco dos clientes, postos de venda e locais e do 
número de exemplares distribuídos e vendidos, sendo obrigadas a aceitar os resultados 
apresentados pelas distribuidoras, sem qualquer representação do editor ou fiscalização; 

 As distribuidoras ficam com as sobras das revistas e com o dinheiro da destruição 
desses exemplares e das vendas; 

 O pagamento é efetuado através de um encontro de contas entre as despesas e as 
receitas e o editor não sabe qual a taxa de distribuição aplicada e qual a tabela de 
preços; 

 
O Senhor Deputado José Carlos Barros (PSD) agradeceu a exposição e, referindo-se ao 
problema da distribuição, solicitou a concretização de medidas para ultrapassar os 
constrangimentos apontados. 
 
A Dra. Carla Vieira propôs a criação de um cartão da distribuidora para cada cliente, com a 
possibilidade de pagamento por multibanco ou nos postos de venda, do género Payshop, tal 
como as operadoras de telecomunicações. Sugeriu ainda a fixação de uma tabela de preços, 
que tivesse em conta a taxa de distribuição, o valor do combustível e a distância em euros/km 
e que previsse diferentes preços, consoante a quantidade de exemplares. 
 
A documentação entregue e a gravação da audiência encontram-se disponíveis na página 
internet da Comissão.  
 
 
Palácio de São Bento, 27 de janeiro de 2016 

 
 

 
A assessora  

Cristina Tavares 
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