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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Capacitar o aluno a diferenciar os tipos de retalho e conceitos associados e a calcular o 
custo de cliente; 

Dotar o aluno de conhecimentos de gestão da distribuição, de procurement e de ciclo de 
encomenda, destacando os transportes e a armazenagem; 

Promover a ligação entre Marketing e Distribuição. 

Diagnosticar e propor soluções para problemas de empresas de distribuição ou de 
produtores nas suas relações com os distribuidores. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.Distribuição 
1.1.Introdução e conceito 
1.2.O aparelho comercial 
1.3.O sector grossista e retalhista 
1.4.Novas formas de organização dos distribuidores 
1.5.Relações de partenariado de produtores - distribuidores – ECR 
2.Gestão da compra e do abastecimento 
2.1.Previsão das necessidades 
2.2.Selecção do meio de transporte 
2.3.Programação da distribuição 
2.4.O sistema DRP (Distribution Resource Planning) 
3.O ponto de venda 
3.1.Tipologia 
3.2.Análise estática 
3.3.Análise dinâmica 
4.Relações produtores/distribuidores 
4.1. Marketing e merchandising 
4.2. Normalização e codificação 
5.A empresa de distribuição 
5.1. A evolução da empresa de distribuição 
5.2. Teorias sobre a evolução da distribuição 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁ TICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Esta unidade curricular, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa contribuir 
para a formação integral do aluno como pessoa e futuro profissional da distribuição. Para tal, 
o conteúdo programático ajuda à formação e preparação dos alunos sensibilizando-os para 
a necessidade do saber ser e do saber fazer, no domínio da distribuição. No final, o aluno 
deverá ser capaz, de forma autónoma, poder vir a participar e desenvolver a sua atividade 
nomeadamente ao nível da distribuição, gestão de compras, gestão do ponto de venda e 
gestão das relações entre produtores e distribuidores. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Carvalho, José M. Crespo (2010), Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento , 
Edições Sílabo, Lisboa. 
Liljenwall, Robert (2013), O Poder do Marketing no Ponto de Venda , Top Books. 
Rousseau, José António (2008), Manual de Distribuição , Príncipia Editora, Estoril, 
Portugal. 
 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia de ensino utilizada consiste no método expositivo e análise de casos. 

A avaliação consistirá na realização de frequência realizada no final do semestre, em data a 
marcar pela direção da ESTG. Sempre que a nota obtida seja igual ou superior a dez 
valores o aluno é dispensado de exame.  

O estudante que não tenha obtido aproveitamento, obtém aprovação quando a classificação 
do exame seja igual ou superior a dez valores, sendo o mesmo realizado nas épocas e 
datas a marcar pela direção da ESTG. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE EN SINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia de ensino na unidade curricular 
assenta em princípios de formação teórico-prática. Os métodos e técnicas pedagógicas a 
aplicar durante as sessões serão o método afirmativo com interligação entre a técnica 
expositiva e demonstrativa, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da 
aprendizagem e da coordenação das diversas ações e tarefas de simulação da técnica 
operacional e profissional. 
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7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicável. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

  Gabinete Telefone e-mail 

Coordenador Amândio Baía 41 ext. 1241 baia@ipg.pt 

Docente Vítor Gabriel 17 ext. 1217 vigab@ipg.pt 

 

Atendimento: 

Terça-feira: 11:30 – 13:30 
 

9. OUTROS 

 

Data: Guarda, 10 de setembro de 2019 

 

Coordenador      Docente 

----------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

 


