
     

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: C V  Ano: 3º  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 
1º 

  
11 - Política de produto e preço 

• A Política de Produto 

Definição de produto  

Produto real  

Produto ampliado 

A qualidade  

A embalagem  

A marca  

O ciclo de vida dos produtos  

Os serviços associados ao produto  

Política de gama  

Desenvolvimento de novos produtos.  

● A Política de Preço  

Contingências na definição de preço  

Objectivos da política de preços A procura e os preços  

As decisões de preço  

Ética e regulamentação  

Sensibilidade do cliente ao preço  

Noção de valor  

Processo de determinação do preço  
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Métodos de fixação do preço 

Custos: conceitos  

Cálculo do preço 

 

 
1º 

 
 
 
12 - Distribuição e logística 

 
● Distribuição:  

Conceito de distribuição.  

Circuitos básicos de distribuição.  

Escolha de canal de distribuição.  

Funções da distribuição.  

Estratégia de cobertura de mercado. 

Evolução dos circuitos de distribuição.  

● Logística: 

 Conceito de Logística.  

Actividades logísticas.  

Logística e estratégia.  

Processo e gestão de compra.  

Diferenças entre produtos/mercados de consumo e industriais. 

Centralização versus descentralização: abastecimento e compra. 

Transportes.  

Armazéns – armazenamento.  

Layouts. 

 
 

 
36 

 

 

1º 

 
 
13 – Comércio Eletrónico  
 
 

 

● A Internet e o espaço virtual.  

● A Internet como canal de comunicação e informação.  

● Conceito de comércio electrónico.  

● Fundamentos do comércio electrónico.  

● Modelos de negócio: B2B. B2C.  

● O comércio electrónico em Portugal.  
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● CRM.  

● Infra-estruturas: 

 Logística.  

 Data warehouse.  

● Outras considerações:  

 Privacidade.  

 Segurança.  

 Ética. 

1º/2º 

 
 
14 – Sistemas Informáticos na área  
comercial 

 

  Conceito de sistema 

● Sistemas de informação: 

O conceito de “Efficient Consumer Response” (ECR). 

Gestão de gama, preço, promoções e espaço. 

Gestão de fornecedores. 

“Electronic Point of Sales” (EPOS). 

“Customer Relatioship Management” (CRM). 

● Evolução dos sistemas. 

● Tecnologias de informação e comunicação 

Circuito de informação de um sistema. 

Fluxo de informação. 

Bases de dados: conceito e gestão. 

Integração electrónica. 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

  
11 - Política de produto e preço 

a) Compreender e explicar o conceito abrangente de produto.  

b) Compreender a importância da qualidade de um produto.  

c) Explicar o conceito de embalagem e a sua importância e funções.  

d) Reconhecer a importância da marca na condução de uma política de 
produtos.  

e) Explicar o ciclo de vida dos produtos através de exemplos de aplicação 
prática.  

f) Desenvolver um conceito de produto.  

g) Compreender o conceito de gama e linha de produto.  

h) Compreender e explicar o conceito de preço e valor.  

i) Explicar os fatores determinantes para a marcação de preço.  

j) Reconhecer o papel estratégico da política de preço.  

k) Proceder à marcação de preço segundo parâmetros analisados e observados. 

l) Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

m) Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 

avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, 

verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; 

n) Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

o) Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar 

 

 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, organização e 

mobilização de informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Planificação e produção de 

relatórios. 

Auto-avaliação. 

 



     

e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 

olhar e participar na sociedade. 
 

 

 

~ 

 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, organização e 

mobilização de informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Planificação e produção de 

relatórios. 

Autoavaliação. 

 

 

 

 

 
 

12 - Distribuição e 
logística  

a) Compreender o conceito de distribuição.  

b) Identificar e explicar as principais diferenças dos canais de distribuição.  

c) Reconhecer a importância e o papel da distribuição no sector comercial.  

d) Articular as funções da distribuição com as funções comerciais com base 
nas estratégias e objetivos da empresa.  

e) Compreender o conceito abrangente de logística.  

f) Identificar as principais atividades da logística.  

g) Compreender a importância e o papel da logística no circuito comercial 
e económico.  

h) Identificar as potencialidades da logística na satisfação dos clientes e 
consumidores. 

i) Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

j) Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, 
verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; 

k) Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

l) Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

 

 
13 – Sistemas Informáticos 

na Área Comercial  
 
 
 

 
a) Compreender o conceito de sistema.  

b) Compreender a importância, utilidade e papel dos sistemas de 
informação nas empresas.  

c) Identificar as necessidades de tratamento de informação e compreender 
a importância do domínio da informação numa organização.  

d) Despertar o interesse para a constante evolução e inovação das 
tecnologias de informação e a sua importância na sociedade moderna. 

e) Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 



     

f) Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 
autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade; 

g) Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

h) Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

 

 

 

 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa 

orientada, utilizando as TIC 

(recolha, leitura, organização e 

mobilização de informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Planificação e produção de 

relatórios. 

Autoavaliação. 

 

 
14 – Comércio Eletrónico 

 
a) Compreender o conceito de comércio electrónico.  

b) Identificar as principais diferenças dos modelos de negócio electrónico.  

c) Reconhecer e identificar as infra estruturas necessárias para dar suporte 
ao comércio electrónico.  

d) Identificar a evolução e as potencialidades do comércio electrónico. 

e) Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

f) Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 
autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade; 

g) Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

h) Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

 

 

Notas: a avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de um juízo globalizante por módulo 


