
 

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 Carreiro de Sousa, 

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 Dos 

Influenciadores Digitais Sustentáveis na Consciencialização Ambiental Dos Seus 

Seguidores, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos – Presidente 

Prof. Doutora Sandra Gomes – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 18 de julho, pelas 09h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho 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 Francisca Silva Martins, 

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 perceção do 

consumidor relativamente às embalagens de produtos de joalharia: O caso 

Saudade Jewels, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos – Presidente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Arguente 

Prof. Doutora Sandra Gomes – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 18 de julho, pelas 10h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho 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 João Gomes Maravalhas, 

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: Fatores explicativos da 

experiência do consumidor nas lojas de vestuário infantil: estudo de caso da 

Ativo, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos – Presidente 

Prof. Doutora Sandra Gomes – Arguente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 18 de julho, pelas 11h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho 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 Andreia Sofia Rodrigues Sousa, 

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 consumidor consciente 

de alimentos face ao atributo local, sendo o júri constituído pelos seguintes 

membros: 

 

Prof. Doutor Fernando Santos – Presidente 

Prof. Doutora Miriam Salomão – Arguente 

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

 

A sessão ocorrerá no dia 18 de julho, pelas 12h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho 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 Anabela Soares 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: Impacto dos patrocínios 

do ciclismo profissional no brand equity estudo de caso Efapel, sendo o júri 

constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutora Teresa Aragonez – Arguente 

Prof. Doutor Caetano Alves – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 18 de julho, pelas 14h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho 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 Gustavo Cruz Martelo e 

Caravana Sousa, 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 digital: como 

aumentar a notoriedade e intenção de compra digital da marca Ameias, sendo 

o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutor Caetano Alves – Arguente 

Prof. Doutora Teresa Aragonez – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 18 de julho, pelas 15h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho 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 Torres Maçães, 

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 processo de cocriação 

da marca cultural e sustentável “amor meu”, 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 19 de julho, pelas 15h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho 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 Brito da Silva, 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: Compreender perfil do consumidor de moda 

têxtil sustentável, em Portugal estudo de caso do marketplace sustainable 

makers, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Cidália Neves – Presidente 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Arguente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 22 de julho, pelas 10h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho 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 Patrícia Carvalho Martins, 

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: Fatores de fidelização 

dos clientes nas clínicas privadas de saúde -a perspetiva dos clientes da clínica 

de saúde da vitalidade, sendo o júri constituído pelos seguintes membros: 

 

Prof. Doutora Mafalda Nogueira – Presidente 

Prof. Doutor Nuno Araújo – Arguente 

Prof. Doutor Ricardo Mena – Vogal 

 

A sessão ocorrerá no dia 22 de julho, pelas 11h00, no campus do IPAM Porto. 

 
 

Porto, 13 de julho de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Diretor do IPAM Porto 

Prof. Doutor Daniel Filipe Cortês Pereira e Sá 

 


