
 

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 Nuno Miguel Sousa Nunes, 

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 para crescimento 

de assistências do Boavista FC, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Mestre Catarina Domingos – Arguente 

Prof. Doutor Daniel Sá – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 06 de junho, pelas 11h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 02 e junho 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 Paulo Ricardo Gomes Vieira, 

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: A predisposição do 

consumidor português para a compra de uma nova bebida vegetal com 

cereais matinais, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutora Mafalda Ferreira – Arguente 

Mestre Catarina Domingos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 06 de junho, pelas 14h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Renata Sousa Almeida, 

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: A felicidade 

organizacional enquanto dimensão de marketing interno: uma abordagem 

sociocultural - estudo de caso na empresa Mota-Engil, sendo o júri constituído 

pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Ferreira – Presidente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Arguente 

Mestre Catarina Domingos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 06 de junho, pelas 15h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Vera Mónica Gonçalves, 

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 para 

o Centro de Juventude de Braga, sendo o júri constituído pelos seguintes 

membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Mestre Catarina Domingos – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Ferreira– Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 06 de junho, pelas 16h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Helena da Silva Marques dos 

Santos, 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: Os fatores influenciadores 

do consumo de flores frescas em Portugal, sendo o júri constituído pelos 

seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Especialista Karla Menezes – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Ferreira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 07 de junho, pelas 14h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Isabel de Queirós Seabra 

Monteiro, 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: Estratégia de 

reposicionamento para a empresa de desenvolvimento web: Marzee Labs, 

sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutora Mafalda Ferreira – Arguente 

Prof. Especialista Karla Menezes – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 07 de junho, pelas 15h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Filipe Teles de Aguiar, 

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: A influência da utilização 

de tecnologias digitais em museus na experiência dos visitantes, sob a ótica    

dos profissionais do sector em Portugal, sendo o júri constituído pelos seguintes 

membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Arguente 

Prof. Especialista Karla Menezes – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 07 de junho, pelas 11h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 David Miguel Mestre Teixeira, 

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: Estratégias de employer 

branding em TI: o estudo de caso do Switch, sendo o júri constituído pelos 

seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Especialista Karla Menezes – Arguente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 07 de junho, pelas 12h00, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Mariana Salazar Teixeira Júlio, 

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: Customer brand 

engagement e cocriação de valor: uma perspetiva aplicada ao ensino, sendo 

o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Especialista Karla Menezes – Arguente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 08 de junho, pelas 16h30, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Ana Rita Cardoso Balcão 

Gomes Neves, 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 poder da influência na 

intenção de compra de fast-fashion do instagram reels: um estudo sobre a 

geração y, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Arguente 

Prof. Especialista Karla Menezes – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 08 de junho, pelas 17h30, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Matilde Mota Magalhães 

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: A importância da 

felicidade organizacional no desenvolvimento de uma estratégia de marketing 

interno, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos – Presidente 

Prof. Doutora Cidália Neves – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 08 de junho, pelas 14h30, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho 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 Rafaela Filipa Vieira Rebelo, 

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: Os gaps de perceção 

entre as marcas e os influenciadores digitais de moda, beleza e lifestyle, sendo 

o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Cidália Neves – Presidente 

Prof. Doutor Fernando Santos – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 08 de junho, pelas 15h30, no campus do IPAM Porto. 

 

Porto, 02 de junho de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 

 


