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1 - A revista DISTRIBUIÇÃO HOJE organiza, anualmente, os prémios MASTERS DA 

DISTRIBUIÇÃO. 

 

2 - Os MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO 2018 (28ª Edição) serão atribuídos às melhores 

marcas e retalhistas, bem com às personalidades e campanhas no ponto de venda que 

contribuíram para o desenvolvimento das empresas do setor da produção e do retalho 

e distribuição em Portugal. 

 

3 - MASTER DA DISTRIBUIÇÃO PRODUTO: 

Serão concorrentes aos prémios “Master da distribuição produto”, todos os produtos de 

MARCA DE FABRICANTE e de MARCA DA DISTRIBUIÇÃO nas categorias ALIMENTAR e 

NÃO ALIMENTAR, lançados e/ou relançados entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de 

dezembro de 2017. 

As candidaturas deverão ser efetuadas até ao dia 15 de maio de 2018 através deste link: 
https://survs.com/survey/zrb4trkzjk  

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das marcas concorrentes terem 

recebido um e-mail da organização a confirmar a aceitação da candidatura enviado até 

dia 17 de Maio. 

As marcas candidatas devem ainda enviar até ao dia 22 de maio: 

 3 Exemplares de cada produto candidato (para serem expostos durante a 
cerimónia de entrega dos prémios) para a seguinte morada: DISTRIBUIÇÃO HOJE 
- Rua Basílio Teles, 35 -1 dto 1070-020 LISBOA ao cuidado de Maurício Baum 
(mbaum@ife.pt). 
 

 3 Imagens de cada um dos produtos (com alta resolução e em formato JPEG) 
para serem usadas na apresentação de suporte à cerimónia de entrega dos 
prémios, para o e-mail: distribuicaohoje@ife.pt com o assunto “Masters da 
Distribuição 2018 - Produto ”. 
 

Os vencedores serão escolhidos através de votação online anónima pelos principais 

responsáveis de compras dos maiores retalhistas Alimentar e Não Alimentar a atuar no 

mercado nacional.  

As categorias são: 

Mercearia - (Cafés e Misturas; Açúcares, Adoçantes, Alimentação Infantil, Arroz, Massas, 

Farinhas, Azeites, Óleos, Vinagres, Batatas Fritas e Snacks, Bolachas, Biscoitos e Bolos, 
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Chás, Cereais, Chocolates, Conservas e Patés, Chocolate para Leite, Feijão e Grão, 

Leites, Mel, Compotas e Cremes para Barrar, Pastilhas Elásticas, Rebuçados, 

Sobremesas, Sopas e Refeições, Temperos e Tostas, Sobremesas). 

 

Bebidas – (Aguardentes, Águas, Cervejas, Champanhes, Espumantes, Espirituosas, 

Licores, Refrigerantes, Sumos e Néctares, Vinhos, Vinhos Generosos e Whisky ’s, 

Energéticas e Isotónicas e Ice Tea). 

Frescos – (Charcutaria de carnes, Charcutaria de Queijos, Frutas, Legumes, Ovos, 

Padaria, Pastelaria, Refeições Prontas e Talho). 

Lacticínios – (Bebidas Refrigeradas, Iogurtes, Leites, Manteigas e Margarinas, Natas, 

Cremes Culinários, Queijos). 

Congelados – (Carnes, Gelados, Legumes, Frutas, Mariscos, Peixes, Refeições, 

Sobremesas). 

Bebé - (Brinquedos e didáticos, Higiene Bebé, Higiene Criança, Lacticínios, e 

Puericultura). 

Higiene – (Cabelo, Cosmética, Depilatórios, Desodorizantes, perfumaria, Higiene 

Corporal, Higiene oral, Lenços de papel, Mãos Pés e Unhas, Papel Higiénico, Produtos 

Solares, Produtos para Incontinência, Máquinas de Barbear e Depiladoras, Higiene 

Íntima). 

Limpeza – (Acessórios de Limpeza, Ambientadores, Acessórios para limpeza de calçado, 

guardanapos e rolos de cozinha, limpeza da casa, inseticidas, loiça, roupa). 

Bricolage – (Iluminação, Tintas, Vernizes, Energia) 

Casa – (Cozinha, Eletrodomésticos, Lavandaria, TV, HI FI e Acessórios).  

Animais – (Alimentação e acessórios para Aves, Cães, Roedores e Gatos). 

Saúde e Bem-Estar - (Alimentos sem Glúten, Vitaminas, Suplementos, Alimentos e 

Bebidas de soja, Substitutos de refeição, Snacks dietéticos, Mercearia saudável). 

Tecnologia e Telecomunicações – (PC’s, Notebooks, Tablets, Smartphones, Laptops) 

Dependendo do número e tipo de candidaturas rececionadas, caberá à organização dos 

MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO tomar a decisão de subdividir em novas categorias ou 

eliminar algumas das acima apresentadas antes de as submeter a votação. 

 

4 - MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO RETALHISTA 

Serão concorrentes aos prémios “Master da Distribuição Retalhista” os retalhistas 

Alimentar, Não Alimentar e Grossitas a atuar em Portugal. 

Os candidatos serão selecionados pela redação da Distribuição Hoje.  
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Os vencedores serão escolhidos através de votação online enviada aos assinantes da 

revista e da newsletter da Distribuição Hoje.  

As categorias são: 

 Master Retalhista Alimentar 

 Master Retalhista Não Alimentar 

 Master Grossista 
 

5 – MASTER EXPERIÊNCIA CLIENTE 

Serão concorrentes ao prémio “Master Experiência Cliente”, todas as insígnias com lojas 

físicas e canais de e-commerce que tenham apostado na melhoria da qualidade de 

serviço e na inovação/diferenciação da experiência de compra durante o ano de 2017 

(entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017). 

As candidaturas deverão ser efetuadas até ao dia 15 de maio de 2018 através deste link: 

https://survs.com/survey/egs1tr9vb5  

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das marcas concorrentes terem 

recebido um e-mail da organização a confirmar a aceitação da candidatura enviado até 

dia 17 de Maio. 

As marcas candidatas devem ainda enviar até ao dia 15 de maio: 

 Imagens, vídeos e outros documentos que sustentem a candidatura, para o e-
mail: distribuicaohoje@ife.pt com o assunto “Masters da Distribuição 2018 – 
Experiência Cliente”.  
 

A shortlist dos candidatos a votação será feita pela redação da Distribuição Hoje.  

O projeto vencedor será escolhido pelos consumidores através de votação online.  

 

6 – MASTER CAMPANHA NO PONTO DE VENDA 

Serão concorrentes ao prémio “Master Campanha no Ponto de Venda” as 

campanhas/ações que tenham decorrido durante o ano de 2017 (entre 1 de janeiro a 31 

de dezembro de 2017) nos pontos de venda do retalho Alimentar e Não Alimentar 

(canal HoReCa não incluído) elaboradas por agências e empresas da especialidade. 

As candidaturas deverão ser efetuadas, até ao dia 15 de maio de 2018, através do link: 

https://survs.com/survey/h4yqdz5ja6  

 

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das marcas concorrentes terem 

recebido um e-mail da organização a confirmar a aceitação da candidatura enviado até 

dia 17 de Maio. 
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As marcas candidatas devem ainda enviar até ao dia 15 de maio: 

 3 Imagens da campanha concorrente (com alta resolução e em formato JPEG) 
para serem usadas na apresentação de suporte à cerimónia de entrega dos 
prémios, para o e-mail: distribuicaohoje@ife.pt com o assunto “Masters da 
Distribuição 2018 – Master Campanha no Ponto de Venda ”. 

 

Os vencedores serão escolhidos pela direção da Popai Portugal (Associação Portuguesa 

de Marketing at-Retail). 

 

7 - MASTER SUSTENTABILIDADE 

O “Master Sustentabilidade” é dirigido a todas as marcas e insígnias que tenham 

desenvolvido projetos na área da sustentabilidade com iniciativas inovadoras, no 

âmbito da economia sustentável, da economia circular, da eficiência energética, da 

redução das emissões de CO2, do ambiente, etc., durante o ano de 2017 (entre 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2017). 

As candidaturas deverão ser efetuadas até ao dia 15 de maio de 2018, através do link: 

https://survs.com/survey/q8rcpsjrm7  

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das marcas concorrentes terem 

recebido um e-mail da organização a confirmar a aceitação da candidatura enviado até 

dia 17 de Maio. 

As marcas candidatas devem ainda enviar até ao dia 15 de maio: 

 Imagens, vídeos e outros documentos que sustentem a candidatura, para o e-
mail: distribuicaohoje@ife.pt com o assunto “Masters da Distribuição 2018 – 
Master Sustentabilidade”.  

 

O projeto vencedor será escolhido por unanimidade pelos membros do Conselho 

Editorial da revista DISTRIBUIÇÃO HOJE constituído por: Mónica Ventosa (APED); José 

António Rousseau (Fórum do Consumo); João Barros (Docente Universitário); Pedro 

Pimentel (Centromarca); Pedro Dionísio (Docente); Manuela Botelho (APAN) ; Pedro 

Queiroz (FIPA), Fernando Ribeiro (POPAI) Rui Ventura (APPM).   

 

8 - MASTER OPERADOR LOGÍSTICO 

Serão concorrentes a este prémio os Operadores Logísticos que se tenha distinguido no 

ano 2017 pelo serviço prestado aos seus clientes, ao nível da distribuição, do 

cumprimento de horários e do mínimo número de quebras. 

Os candidatos serão selecionados pela redação da Distribuição Hoje.  

https://survs.com/survey/q8rcpsjrm7
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O vencedor será escolhido através de votação online enviada aos assinantes da revista e 

da newsletter da Distribuição Hoje. 

 

9 - MASTER BRANDFOOTPRINT 
 
O “Master Brandfootprint” será atribuído à marca que se destacou de entre todas as 
marcas do FMCG, no ano 2017, através do estudo efetuado pela Kantar Worldpanel 
Portugal, usando o indicador CRP.  
 
Será ainda atribuída uma menção honrosa às marcas que ficaram em 2º e 3º lugar na 
classificação desse estudo da Kantar Worldpanel. 

 

10 - MASTER PERSONALIDADE DO ANO 

O “Master Personalidade do Ano” divide-se na categoria Distribuição e Produção. Será 

atribuído a um profissional da área do retalho/distribuição, e a outro da área da 

produção. 

O vencedor será escolhido por unanimidade pelos membros do Conselho Editorial da 

revista DISTRIBUIÇÃO HOJE constituído por: Mónica Ventosa (APED); José António 

Rousseau (Fórum do Consumo); João Barros (Docente Universitário); Pedro Pimentel 

(Centromarca); Pedro Dionísio (Docente); Manuela Botelho (APAN) ; Pedro Queiroz 

(FIPA), Fernando Ribeiro (POPAI) Rui Ventura (APPM).   

 

11 - A divulgação dos premiados será efetuada na cerimónia de entrega dos Masters da 

Distribuição que terá lugar no dia 6 de junho no Museu do Oriente, onde contamos com 

a presença de todos os candidatos.  

 

Contactos para dúvidas: 

Maurício Baum (Business Developer) 

E.: mbaum@ife.pt) 

T.: +351 210 033 836 

 

Site: www.distribuicaohoje.com 
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