
 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Ana Sofia Silva Sá, prestará 

provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto Aplicado/Relatório de 

Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão de Marketing com um 

trabalho subordinado ao tema: Do desporto para as empresas: A influência das 

competências adquiridas no desporto pelo líder na satisfação do cliente interno 

no trabalho, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Arguente 

Mestre Catarina Domingos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 25 de fevereiro, pelas 12h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o André de Oliveira Fonseca, 

prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: Conhecimento, atitudes 

e adesão do consumidor à dieta mediterrânica: estudo de caso aplicado à 

marca Juliana, promovida pelo Pingo Doce, sendo o júri constituído pelos 

seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Miriam Salomão– Presidente 

Mestre Catarina Domingos – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira e Prof. Doutora Sandra Gomes – Vogais 

 

A sessão ocorrerá no dia 25 de fevereiro, pelas 10h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Carlos Miguel de Campos 

Pires Araújo Lopes, prestará provas públicas de defesa do(a) 

Dissertação/Projeto Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de 

Mestre em Gestão de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: O 

impacto do marketing de guerrilha na ativação de uma Marca turística 

portuguesa: O estudo de caso da Foge Comigo por Portugal, sendo o júri 

constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutor Paulo Feliz – Arguente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 21 de fevereiro, pelas 11h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Joana Dantas Nobre Anjo, 

prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: O papel do mix 

comunicacional na gestão de relacionamentos business-to-business — o caso 

Smartex.ai, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Cidália Neves – Presidente 

Prof. Doutora Sandra Gomes – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 23 de fevereiro, pelas 12h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Joana Francisca Teixeira 

Pinheiro, prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: O papel da confiança, 

comunicação e compromisso na dinâmica dos relacionamentos: Estudo de 

caso do relacionamento clientes certificados – Entidade certificadora no setor 

têxtil, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Presidente 

Mestre Catarina Domingos – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 25 de fevereiro, pelas 11h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Luís Tomás Bastos Morais 

Severo Henriques, prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: O impacto do marketing 

estratégico na performance empresarial nas PME em Portugal, sendo o júri 

constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutora Mafalda Ferreira – Arguente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 25 de fevereiro, pelas 16h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Miguel Lopes Constante, 

prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: Impacto da imagem do 

país de origem: um estudo sobre perceção e intenção dos consumidores de 

países lusófonos sobre produtos Made in Portugal, sendo o júri constituído pelos 

seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Arguente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 25 de fevereiro, pelas 15h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Raquel Gonçalves Lopes de 

Moura, prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: Plano de marketing 

estratégico para a empresa Axon Studio, sendo o júri constituído pelos seguintes 

membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Ferreira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 25 de fevereiro, pelas 17h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Sara Alexandre Afonso Araújo, 

prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: O papel do teletrabalho 

como prática de Marketing interno, na promoção da felicidade Organizacional:  

Estudo de caso da Capgemini Engineering Portugal, sendo o júri constituído 

pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos – Presidente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 24 de fevereiro, pelas 17h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 



 

IPAM PORTO 
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº748, 4100-320 Porto (Portugal) 
Telef.: +351-229398 080 | www.ipam.pt 

 

Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em Gestão de Marketing  

 

EDITAL 

 

De acordo com o disposto no Artigo 27.º, do regulamento de estudos de 1º e 2º 

ciclo, em vigor, do IPAM Porto, o trabalho final de um curso de mestrado pode 

consistir numa dissertação de natureza científica ou num trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou num relatório final de um 

estágio de natureza profissional.  

A Direção do IPAM informa que a/o Mestranda/o Sofia João Machado Lima 

Cerqueira Pinto, prestará provas públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto 

Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Gestão 

de Marketing com um trabalho subordinado ao tema: Conversão e retenção: 

motivações inerentes ao consumo da experiência de voluntariado em Portugal, 

sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos – Presidente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Arguente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 24 de fevereiro, pelas 16h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 15 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 

 


