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Sessão Pública de discussão de Projeto/Dissertação/Relatório De 

Estágio 

para a obtenção do grau de  

Mestre em 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 Francisca Baptista Figueiredo Dias prestará 

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

obtenção do grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: THE 

PERCEPTIONS OF RESIDENT-CONSUMERS IN PORTUGAL REGARDING SUSTAINABLE MOBILITY 

OPTIONS, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos– Presidente 

Mestre Catarina Domingos – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 12 de julho de 2021, pelas 10h00, online. 

 
 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 
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para a obtenção do grau de  

Mestre em 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 Inês Soares da Costa Cardoso da Silva prestará 

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

obtenção do grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: MAKE A 

FEMINIST OUT OF YOU: DISNEY'S POTENTIAL TO PROMOTE BEHAVIOURAL CHANGE IN 

GENDER STEREOTYPING, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Mestre Moe Bagheri – Presidente 

Prof. Doutor Fernando Santos – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 12 de julho de 2021, pelas 11h00, online. 

 
 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 
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para a obtenção do grau de  

Mestre em 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 Catarina Laranjo Negrão prestará provas 

públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do 

grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: THE INFLUENCE OF 

CONTENT MARKETING AND SOCIAL MEDIA ON THE FOLLOWERS OF PRIVATE HOSPITALS 

PAGES, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira– Presidente 

Mestre Moe Bagheri – Arguente 

Prof. Doutor Fernando Santos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 12 de julho de 2021, pelas 15h00, online. 

 
 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 
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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 Catarina Alexandra Santos Pinto prestará 

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

obtenção do grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: 

Understanding online impulsive buying behavior In The Fashion Industry, sendo o júri 

constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira– Presidente 

Mestre Moe Bagheri – Arguente 

Prof. Doutor Fernando Santos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 12 de julho de 2021, pelas 16h00, online. 

 
 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 
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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 Francisca Campos Espregueira Jales 

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

Estágio para a obtenção do grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao 

tema: E-LOYALTY AMONG MILLENIALS HOW MILLENNIALS DEVELOP THEIR LOYALTY 

TOWARDS FASHION BRANDS THAT SELL ONLINE, sendo o júri constituído pelos seguintes 

membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira– Presidente 

Mestre Moe Bagheri – Arguente 

Prof. Doutor Fernando Santos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 12 de julho de 2021, pelas 17h00, online. 

 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 
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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 Manuel de Azevedo Meireles Pinto da Silva 

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

para a obtenção do grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: How 

to succed in ecommerce: behaviors, attitudes and motivations of consumers, sendo o júri 

constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos– Presidente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Arguente 

Mestre Catarina Domingos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 14 de julho de 2021, pelas 15h00, online. 

 
 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 
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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 de Freitas Peixoto prestará provas 

públicas de defesa do(a) Dissertação/Projeto Aplicado/Relatório de Estágio para a obtenção do 

grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: Employer Branding 

Dimensions and its Effects on Employee’s Retention, sendo o júri constituído pelos seguintes 

membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos– Presidente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Arguente 

Mestre Catarina Domingos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 14 de julho de 2021, pelas 16h00, online. 

 
 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 
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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 Alexandre Sincero Soares da Costa prestará 

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

obtenção do grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: In sickness 

an in health: the case of Boavista FC, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos– Presidente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Arguente 

Mestre Catarina Domingos – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 14 de julho de 2021, pelas 17h00, online. 

 
 
 
Porto, 17 de setembro de 2021 
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Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 
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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 Mafalda Silva Tigre prestará provas públicas 

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

Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: ENTRY INTO THE PACKAGING 

MARKET - THE CASE OF A PORTUGUESE CORK- BASED COMPANY, sendo o júri constituído 

pelos seguintes membros: 

 

Mestre Catarina Domingos– Presidente 

Prof. Doutor Fernando Santos – Arguente 

Mestre Moe Bagheri – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 15 de julho de 2021, pelas 14h00, online. 

 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

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 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 António Fernandes da Silva Martinho prestará 

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

obtenção do grau de Mestre em Marketing com um trabalho subordinado ao tema: Esports 

spectator motivations: a case study on CS:GO, sendo o júri constituído pelos seguintes 

membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos– Presidente 

Mestre Catarina Domingos – Arguente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 15 de julho de 2021, pelas 15h00, online. 

 
 
Porto, 17 de setembro de 2021 
 

 
_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 


