
  
 

 

 

Ata número 1 

(Provas para a atribuição do título de especialista na área da CNAEF 342 – Marketing e 

Publicidade, requeridas por Ana Catarina Gomes Fontainhas) 

 

Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, reuniu, através de 

meios eletrónicos considerados satisfatórios, o júri nomeado pelo Despacho nº 109/P.IPG/2019, de 28 de 

outubro de 2019, para apreciação das provas de especialista na área da CNAEF 342 – Marketing e 

Publicidade, requeridas por Ana Catarina Gomes Fontainhas. ----------------------------------------------------- 

Participaram os elementos do júri: Prof. Doutor Manuel António Brites Salgado, Vice-Presidente do 

Instituto Politécnico da Guarda, na qualidade de presidente do Júri; e os vogais Prof. Especialista Romeu 

Filipe da Costa Oliveira (Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico de 

Coimbra), Prof. Doutor Joaquim Gonçalves Antunes (Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Viseu), Dra. Rita Ramalho - individualidade de reconhecido mérito da área para a qual foram 

requeridas as provas - Communication Director — Companhia das Soluções — indicada pela APECOM — 

Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas, e Prof.ª Doutora 

Teresa Maria Dias de Paiva (Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda). 

O Dr. Liz Marques da Silva - individualidade de reconhecido mérito da área para a qual foram requeridas 

as provas - Presidente da AMA Empresarial — Associação de Marketing e Atitude Empresarial, não esteve 

presente na reunião, mas afirma concordar plenamente com os termos constantes da presente ata.------- 

Ponto 1. Apreciação preliminar a que se refere o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto. 

O Presidente do júri declarou aberta a sessão e, após análise da documentação entregue pela candidata, 

verificou-se que a mesma é detentora de formação inicial de nível superior (bacharelato em Comunicação 

e Relações Económicas e licenciatura em Comunicação e Relações Públicas) e mestrado em Comunicação 

e Marketing, ambos pelo Instituto Politécnico da Guarda, que é também declarado pela candidata no 

respetivo requerimento, e que possui mais de dez anos de experiência profissional na área em que são 

abertas as provas, cumprindo assim as condições constantes no artigo 7º do Decreto – Lei nº 206/2009, 

de 31 de agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a requerente entregou trabalho de natureza profissional com vista à realização da 

prova a que se refere a alínea b) do artigo 5.º e que, também, haverá lugar à discussão do currículo 

profissional e à sua apreciação para o exercício de funções docentes, o júri considerou necessário que a 

prova de natureza profissional deveria ser melhorada, apresentando as seguintes sugestões: incluir um 

breve enquadramento teórico na área de Marketing e Publicidade; apresentar um plano de marketing no 

ponto 4 (análise de mercado, com definição de objetivos e identificação dos alvos a alcançar e a definição 

da estratégia para a procura de alcance desses objetivos) ou pelo menos um plano de Comunicação em 

Marketing que enquadre o produto apresentado no trabalho profissional; apresentar um maior detalhe 

e explicação das atividades incluídas no trabalho de natureza profissional; e, ainda, melhorar as 

conclusões do trabalho apresentado, que não parecem expressar o alcance de um trabalho apresentado 

na área de Marketing e Publicidade. Neste sentido propõe-se que a candidata reformule o trabalho 

apresentado, enquadrando-o melhor na área do título a que se propõe, reestruturando-o, introduzindo 



 
um enquadramento teórico e justificando-o para a área das provas. A melhoria do currículo profissional 

também foi considerada necessário de modo a evidenciar melhor a experiência na área de Marketing e 

Publicidade. Poderá detalhar melhor os módulos de formação na área de Comunicação, explicar o tipo de 

consultadoria e prestação de serviços realizada, pelo que também, neste âmbito, se considera que a 

apresentação do currículo profissional deveria ser mais detalhada e justificada para se compreender, na 

totalidade, o cumprimento das condições de admissibilidade ao título de especialista nesta área de 

Marketing e Publicidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência do envio de opiniões prévias acerca da necessidade de melhoria do trabalho e do currículo, 

da parte dos membros do júri, também foi deliberado por unanimidade que a candidata cumpre as 

condições legais de admissão às provas públicas para atribuição do título de especialista na área da 342 – 

Marketing e Publicidade, conforme previsto no artigo 13º do DL 206/2019, de 31 de agosto.  No entanto, 

o júri delibera que a candidata deverá efetuar melhorias, dando maior relevância e detalhe ao trabalho 

de natureza profissional e ao currículo profissional no âmbito da sua carreira profissional, conforme 

anteriormente detalhado. O Presidente do Júri propôs a efetivação da sessão de videoconferência 

programada para o dia de lavra desta ata com vista a concertar e discutir as alterações a propor à 

candidata pelos elementos do júri. Esta proposta de melhoria do trabalho e do currículo constante da ata 

foi aceite por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, tendo sido lavrada a 

presente ata que vai ser lida e assinada pelos membros do júri. ------------------------------------------------------- 

 

O Presidente do Júri 

 

Prof. Doutor Manuel António Brites Salgado 
(Instituto Politécnico da Guarda) 

 



















 
 

 

Ata número 2 

Provas de especialista 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu por videoconferência, em sessão 

pública (https://videoconf-colibri.zoom.us/j/942699782), o júri nomeado pelo Despacho nº 

109/P.IPG/2019, de 28 de outubro de 2019, para apreciação das provas de especialista na área da CNAEF 

342 – Marketing e Publicidade, requeridas por Ana Catarina Gomes Fontainhas. Em cumprimento do 

estabelecido no art.º 5º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, neste caso da prestação de provas públicas 

de especialista por videoconferência fica registado o acordo mútuo entre o júri e a respetiva candidata, 

pois também estão asseguradas as condições técnicas para a realização pública das provas. Da marcação 

destas provas e do respetivo resultado é feita publicitação no sítio da internet do IPG. 

Estiveram presentes cinco elementos do júri: Prof. Doutor Manuel António Brites Salgado, Vice-Presidente 

do Instituto Politécnico da Guarda, na qualidade de presidente do Júri; e os vogais Prof. Especialista 

Romeu Filipe da Costa Oliveira (Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto 

Politécnico de Coimbra); Prof. Doutor Joaquim Gonçalves Antunes (Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico de Viseu); Dra. Rita Ramalho - individualidade de reconhecido mérito da 

área para a qual foram requeridas as provas - Communication Director — Companhia das Soluções — 

indicada pela APECOM — Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações 

Públicas; e Prof.ª Doutora Teresa Maria Dias de Paiva (Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico da Guarda). Esteve ausente o Dr. Liz Marques da Silva - individualidade de reconhecido mérito 

da área para a qual foram requeridas as provas - Presidente da AMA Empresarial — Associação de 

Marketing e Atitude Empresarial. 

A prova pública teve início, pelas 10 horas, para apreciação e discussão do currículo profissional da 

candidata Ana Catarina Gomes Fontainhas. A sessão iniciou-se com a apresentação em 10 minutos, pela 

candidata, do seu currículo profissional. Após a apresentação inicial, procedeu-se de imediato à 

apreciação e discussão do currículo profissional pelos elementos do júri designados para o efeito, nos 

termos do nº 3, do artigo 14º do Decreto-Lei nº 206/2009, de 31 de agosto. Nesse âmbito interveio a Dra. 

Rita Ramalho, dispondo de cerca de quinze minutos, sendo que a candidata teve igual tempo para 

argumentação. De seguida, seguiu-se a intervenção dos restantes três elementos do júri (dez minutos 

cada, aproximadamente), não considerando o Presidente do mesmo, dispondo a candidata de igual 

tempo para resposta. 

Pelas 14 horas teve início a segunda sessão que consistiu na apresentação, apreciação crítica e discussão 

do trabalho de natureza profissional. A apresentação do trabalho pela candidata começou pelas 14 horas 

e teve duração máxima de sessenta minutos. De seguida seguiu-se a discussão, com igual duração 

máxima, pelos elementos do júri designados para o efeito nos termos do nº 4, do artigo 14º do Decreto 

Lei nº 206/2009, de 31 de agosto, designadamente o Prof. Especialista Romeu Filipe da Costa Oliveira e o 

Prof. Doutor Joaquim Gonçalves Antunes. Seguiu-se também a intervenção dos restantes dois elementos 

do júri (dez minutos cada, aproximadamente), não considerando o Presidente do mesmo, incluindo 

sempre igual tempo da candidata para resposta aos elementos do júri. 

Concluída a prova pública de apreciação curricular e a de apresentação do trabalho de natureza 

profissional proposto pela candidata, o júri reuniu em privado para apreciação e deliberação final sobre a 

atribuição do título. Em cumprimento do estabelecido no nº 5, do artigo 12º do Decreto – Lei nº 206/2009, 

de 31 de agosto, a deliberação do júri teve por base as seguintes fundamentações: 

 



 
Prof. Especialista Romeu Filipe da Costa Oliveira - deliberou pela Aprovação, com a seguinte 

fundamentação: 

Após a prestação de prova pública da candidata Ana Catarina Gomes Fontainhas e análise das 

componentes apreciação e discussão do currículo profissional e apresentação, apreciação crítica e 

discussão do trabalho de natureza profissional, considero que existe o cumprimento dos requisitos para 

a aprovação. No entanto, quer ao nível do curriculum e experiência profissional quer ao nível do trabalho 

apresentado, existe alguma fragilidade tendo em conta a área temática a que se propõe da CNAEF 342 – 

Marketing e Publicidade. 

Prof. Doutor Joaquim Gonçalves Antunes - deliberou pela Aprovação, com a seguinte fundamentação: 

Face ao currículo vitae e ao trabalho de índole profissional apresentados e discutidos, a candidata reúne 

as condições para que lhe seja atribuído o título de especialista na área de Marketing e Publicidade. O 

currículo vitae evidencia experiência na área do marketing, com destaque para a subárea de comunicação 

e relações públicas. O trabalho de índole profissional, embora com algumas carências de estrutura, 

demonstrou conhecimentos e competências necessárias na área para que foram pedidas as provas.  

Dra. Rita Ramalho - deliberou pela Aprovação, com a seguinte fundamentação: 

Rita Ramalho: a candidata reúne as condições requeridas para o título que solicita, apresenta um currículo 

interessante do ponto de vista da evolução profissional, bem como elevada experiência profissional na 

área da comunicação e relações públicas, umas das áreas do Marketing a cujo título de especialista se 

apresenta e boas competências na apresentação do projeto. Apesar de revelar no trabalho apresentado 

algumas fragilidades estruturais, bem como de fundamentação teórica do Marketing, enquanto disciplina 

global, considero que reúne os requisitos para ser aprovada ao título de especialista. 

Prof.ª Doutora Teresa Maria Dias de Paiva - deliberou pela Aprovação, com a seguinte fundamentação:  

A candidata reúne as condições exigidas por lei para a atribuição do título de especialista na área do 

Marketing e Publicidade na medida em que apresenta um currículo com experiência de 10 anos e um 

trabalho profissional na área da comunicação que se enquadra no Marketing. A prova apresentada 

apresenta bastantes fragilidades na área de marketing em si, nomeadamente estruturais e teóricas, mas 

foi possível reconhecer o seu cariz prático típico de uma experiência profissional, num dos subpontos que 

compõem a área científica.  

Assim, por unanimidade, o júri deliberou, sem o voto do Presidente, aprovar a candidata Ana Catarina 

Gomes Fontainhas e consequentemente atribuir-lhe o Título de Especialista na área de Marketing e 

Publicidade.  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, tendo sido lavrada a 

presente ata que vai ser lida e assinada pelos membros do júri. 

 

O Presidente do Júri 

 

Prof. Doutor Manuel António Brites Salgado 
Instituto Politécnico da Guarda 

 


















