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INFORMAÇÃO PESSOAL Maria Margarida Tinoco de Faria dos Santos 
 

  

  

 Praceta do Cibrão, Lote 9, 2750 – 025, Charneca, Cascais, Portugal  

 (+351) 214851453     (+351) 913129808         

 Margarida.Tfaria@gmail.com  

 

 

Sexo Feminino | Data de nascimento 03/01/1994 | Nacionalidade Portuguesa  

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

 

Fevereiro de 2020 – até ao 
presente 

Nutricionista clínica (CP 3646) 

Hospital da Luz Clínica Lagoas Park (POR) – Lagoas Park - Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo 
– https://www.hospitaldaluz.pt/lagoas-park/pt/ 

▪ Conhecimento dos aspectos orgânico-funcionais do Hospital da Luz Clínica Lagoas Park; 

▪ Realizar consultas de nutrição (iniciais e subsequentes) para avaliar o estado nutricional dos 
pacientes do  Hospital da Luz Clínica Lagoas Park para sinalização e detecção de situações de 
risco e posterior intervenção nutricional; 

▪ Promover a literacia em alimentação saudável através de técnicas de comunicação adequadas e 
eficazes com os utentes e comunidade. 

 
Novembro de 2018 – até ao 

presente 
Nutricionista clínica (CP 3646) 

Hospital da Luz Oeiras (POR) – Rua Coro Santo Amaro Oeiras, 12, 2780-379 Oeiras – 
https://www.hospitaldaluz.pt/oeiras/pt/  

▪ Conhecimento dos aspectos orgânico-funcionais do Hospital da Luz Oeiras; 

▪ Realizar consultas de nutrição (iniciais e subsequentes) para avaliar o estado nutricional dos 
pacientes do Hospital da Luz Oeiras para sinalização e detecção de situações de risco e posterior 
intervenção nutricional; 

▪ Promover a literacia em alimentação saudável através de técnicas de comunicação adequadas e 
eficazes com os utentes e comunidade. 

 
Junho de 2018 – Julho de 2019 Nutricionista clínica (CP 3646) 

 Central Fitness - Actividades Desportivas Lazer e Recreação Lda (POR) – Avenida 25 de Abril, 
Edifício Navegador, 2750-515, Cascais – http://corpussanus.pt/centralfitness/  

▪ Conhecimento dos aspectos orgânico-funcionais do Central Fitness Cascais; 

▪ Realizar consultas de nutrição (iniciais e subsequentes) para avaliar o estado nutricional dos utentes 
do Central Fitness Cascais para sinalização e detecção de situações de risco e posterior 
intervenção nutricional; 

▪ Promover a literacia em alimentação saudável através de técnicas de comunicação adequadas e 
eficazes com os utentes e comunidade. 

 
Junho de 2018 – até ao presente Nutricionista clínica (CP 3646) 

 Corpus Sanus Health Club TagusPark (POR) – Núcleo Central, 120, TagusPark, 2740-122 Porto 
Salvo – http://corpussanus.pt/taguspark/  

▪ Conhecimento dos aspectos orgânico-funcionais do TagusPark Health Club Corpus Sanus; 

▪ Realizar consultas de nutrição (iniciais e subsequentes) para avaliar o estado nutricional dos utentes 
do TagusPark Health Club Corpus Sanus para sinalização e detecção de situações de risco e 
posterior intervenção nutricional; 

▪ Promover a literacia em alimentação saudável através de técnicas de comunicação adequadas e 
eficazes com os utentes e comunidade.  

  
Maio de 2018 – até ao presente Nutricionista clínica (CP 3646) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

https://www.hospitaldaluz.pt/lagoas-park/pt/
https://www.hospitaldaluz.pt/oeiras/pt/
http://corpussanus.pt/centralfitness/
http://corpussanus.pt/taguspark/
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 Complexo Desportivo Municipal da Abóboda (POR) – Rua Mouzinho de Albuquerque 186, 2785-543 
São Domingos de Rana – http://complexodesportivoaboboda.com/  

▪ Conhecimento dos aspectos orgânico-funcionais do Complexo Desportivo Municipal da Abóboda; 

▪ Realizar consultas de nutrição (iniciais e subsequentes) para avaliar o estado nutricional dos utentes 
do Complexo Desportivo Municipal da Abóboda para sinalização e detecção de situações de risco e 
posterior intervenção nutricional; 

▪ Promover a literacia em alimentação saudável através de técnicas de comunicação adequadas e 
eficazes com os utentes e comunidade. 

  

Abril de 2017 – Abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro de 2017 – Novembro de 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio de acesso à Ordem dos Nutricionistas em Nutrição Clínica, Nutrição 
Comunitária e Saúde Pública e Alimentação Colectiva e Restauração 

Câmara Municipal de Cascais - Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho (POR) – Estrada de 
Manique, nº 1818, 2º andar – Edifício Social – Sala 17 – Complexo Multisserviços da Câmara 
Municipal de Cascais, 2645 – 438, Alcabideche, Cascais – www.cascais.pt 

▪ Conhecimento dos aspectos orgânico-funcionais da Câmara Municipal de Cascais; 

▪ Realizar consultas de nutrição (iniciais e subsequentes) para avaliar o estado nutricional dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Cascais quer no âmbito do Sistema de Medicina no 
Trabalho quer espontaneamente para sinalização e detecção de situações de risco e posterior 
intervenção nutricional; 

▪ Promover a literacia em alimentação saudável através da realização de seminários para os 
trabalhadores da Câmara Municipal de Cascais, para o sector educativo e/ou sénior. 

 
 
 

Estágio de acesso à Ordem dos Nutricionistas em Nutrição Clínica, Nutrição 
Comunitária e Saúde Pública 

Clínica Longaevitas (POR) - TagusPark, Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, nº 11, F, 2740 – 120, 
Oeiras – http://longaevitas.pt/  

▪ Conhecimento dos aspectos orgânico-funcionais da Clínica Longaevitas; 

▪ .Realizar primeiras consultas de nutrição a utentes seguidos no Programa de Intolerância Alimentar 
YorkTest de emagrecimento, avaliando a situação clínica e procedendo à intervenção nutricional 
personalizada consoante os resultados do teste, necessidades e preferências do utente; 

▪ Realizar primeiras consultas de nutrição a utentes seguidos nos Programas de Emagrecimento, 
fornecendo orientação nutricional específica; 

▪ Realizar consultas subsequentes de nutrição avaliando o cumprimento do plano nutricional, 
monitorizando o estado nutricional, resultados obtidos e identificar possíveis situações de risco; 

▪ Realizar consultas de nutrição telefónicas fornecendo aconselhamento alimentar aos utentes; 

▪ Teste de Intolerância Alimentar YorkTest – Estima-se aplicar a 100% dos utentes seguidos em 
consulta do programa de intolerância alimentar; 

▪ Promover a literacia em alimentação, através de técnicas de comunicação adequadas e eficazes 
com os utentes e comunidade. 

 
 

http://complexodesportivoaboboda.com/
http://longaevitas.pt/
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
  

 

 
 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
  

 

 

Março de 2016 – Julho de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estágio Curricular em Nutrição Clínica 
 
Hospital da Luz Lisboa (POR) – Avenida Lusíada 100, 1500 – 650 Lisboa – 
http://www.hospitaldaluz.pt/lisboa/pt/  
 

▪ Compreender a influência da nutrição na saúde dos indivíduos, pondo em prática os conhecimento 
e metodologias apreendidos; 

▪ Aplicar os conhecimentos e competências teóricas e práticas nas áreas de Nutrição Clínica e 
Alimentação Colectiva; 

▪ Conhecer a estrutura, missão, funcionamento e organização da instituição; 

▪ Desenvolvimento da relação com os utentes e com outros profissionais de saúde em ambiente de 
trabalho; 

▪ Compreender a importância do nutricionista no meio hospitalar; 

▪ Conhecer as diferentes dietas terapêuticas utilizadas no Hospital de forma a poder aplicá-las; 

▪ Aplicação de ferramentas de rastreio nutricional – NRS, MUST, Strong Kids, de forma a detectar 
situações de risco nutricional; 

▪ Avaliação do estado nutricional – medições antropométricas e PG-SGA; 

▪ Elaboração de cálculos nutricionais de anamnese alimentar e de planos alimentares instituídos ou a 
instituir; 

▪ Elaboração da anamnese de doentes internados e cálculo das necessidades nutricionais; 

▪ Prestação de apoio nos serviços de internamento do hospital; 

▪ Realização de ensinos nutricionais para alta hospitalar; 

▪ Personalização/ajuste de dietas orais ou nutrição entérica ou parentérica dos doentes internados, 
tendo em conta as necessidades energéticas e patologias associadas; 

▪ Monitorização do doente e realização dos ajustes necessários consoante a evolução e tolerância do 
mesmo; 

▪ Colaboração na gestão do serviço de alimentação do hospital; 

▪ Elaboração e supervisionamento de ementas; 

▪ Elaboração de auditorias; 

▪ Elaboração e participação em acções de formação; 

▪ Assistência e apoio a consultas de nutrição, avaliando a situação clínica do utente e assim proceder 
a intervenção nutricional personalizada. 

2012 – 2016 

 

 

 

2008 – 2011 

Licenciatura em Ciências da Nutrição  

Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, Monte de Caparica (POR)  

 
Ensino Secundário 

Salesianos do Estoril (POR) – Avenida Marginal 7669A, Estoril - 
http://www.estoril.salesianos.pt/ 

 

Língua materna Português 

  

Outras línguas COMPREENDER  FALAR  ESCREVER  

Compreensão oral  Leitura  Interacção oral  Produção oral   

Inglês C1 C1 B2 B2 B2 

  

Espanhol A1 A1 A1 A1 A1 

  

http://www.hospitaldaluz.pt/lisboa/pt/
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 Níveis: A1/A2: utilizador básico  -  B1/B2 utilizador independente  -  C1/C2: utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  

Competências de comunicação Boa capacidade de comunicação adquiridas através da Licenciatura em Ciências da Nutrição e 
através da experiência profissional em todos os estágios realizados. 

Competência digital AUTOAVALIAÇÃO 

Processamento 
de informação 

Comunicação 
Criação de 
conteúdos 

Segurança 
Resolução de 

problemas 

 B2 B2 B2 A1 A1 

 Níveis: utilizador básico  -  utilizador independente  -  utilizador avançado 
Competências digitais - Grelha de auto-avaliação  

  

  

Domínio do Word, Excel, SPSS, PowerPoint, MovieMaker e redes sociais 

Conhecimentos básicos das aplicações gráficas do PhotoShop. 

 

 

 

 

Outras competências 

 

▪ Aluna de Ballet da bailarina Ana Rita Monjardim (1997 – 2003) 

▪ Prática regular da modalidade de Ténis na escola da Quinta da Marinha e D. Carlos (1998 – 2012)  

▪ Aluna de piano da professora Mónica Figueiredo no Externato Nossa Senhora do Rosário – 
Cascais (2004 – 2006) 

▪ Jogadora da equipa feminina da escola de Futebol Soccer Cascais e Externato Nossa Senhora do 
Rosário, Cascais (2004 – 2007) 

▪ Agenciado da Special Factory Model Agency (2010 – 2013) 

▪ Prática de Bodyboard e Surf 

▪ Trabalhos de promotora de eventos pela empresa IR Eventos (2016) 

▪ Trabalhos de promotora de eventos pela empresa EGOR – empresa de trabalho temporário, Lda 
(2017) 

▪ Actividades de voluntariado: Banco Alimentar Contra a Fome, Back to ISA 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/resources/digital-competences
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Carta de Condução Categoria B – L – 2105597 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
  

Apresentações 

Projetos 

Conferências 

Seminários 

Referências 

Cursos 

Certificações 

▪ Participação nas II Jornadas de Ciências da Nutrição do Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Egas Moniz (2013)  

▪ Participação no I Encontro de Nutrição e Alimentação (ENA I) (2013) 

▪ Participação no Workshop do Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz “Como motivar o 
doente rumo ao sucesso terapêutico?” (2013) 

▪ Participação nas III Jornadas de Ciências da Nutrição do Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Egas Moniz (2014) 

▪ Participação no Workshop do Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz “Nutrição no 
Desporto” (2014) 

▪ Participação na Tertúlia “Nutrição em Oncologia” ministrada pela Drª. Mariana Ramos Chaves na 
Universidade Lusófona de Lisboa (2014)  

▪ Participação nas IV Jornadas de Ciências da Nutrição do Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Egas Moniz (2015) 

▪ Participação na Feira de Saúde de Alhos Vedros através do Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Egas Moniz (2015)  

▪ Participação no 6º Simpósio de Nutrição do Hospital da Luz Lisboa (2016) 

▪ Monografia “Doenças intestinais e o efeito de uma dieta restritiva em FODMAPs na melhoria da sua 
sintomatologia” (2016) 

▪ Participação no Workshop Nutricoaching Intolerâncias Alimentares no Clube VII – Health and 
Fitness Club ministrado pela estagiária à Ordem de Nutrição Margarida Tinoco (19 de Janeiro de 
2017)  

▪ Participação no XIX Congresso Anual da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica 
em Matosinhos, Porto (27 e 28 de Março de 2017)  

▪ Participação nas V Jornadas de Segurança e Saúde no Trabalho promovidas pela Câmara 
Municipal de Cascais no Auditório Maria Barroso da Casa das Histórias Paula Rego, Cascais (2 de 
Junho de 2017) 

▪ Participação na Palestra sobre “Escolhas Alimentares Saudáveis” na Câmara Municipal de Cascais 
ministrada pela estagiária à Ordem de Nutrição Margarida Tinoco (Julho – Setembro de 2018)  

▪ Participação na Formação sobre “Inteligência Emocional e Trabalho em Equipa” ministrada pela Drª. 
Maria João Martins promovida pela Câmara Municipal de Cascais (Outubro de 2017) 

▪ Participação na Formação sobre “Estratégias Pessoais para o Emprego” ministrada pela Drª. 
Susana Silva Ferreira promovida pela Câmara Municipal de Cascais (Novembro de 2017) 

▪ Provas de Habilitação Profissional da Ordem dos Nutricionistas (Abril de 2018) 

▪ Curso Alimentação Restrita em FOODMAPS ministrado pelo Dr. Fábio Cardoso (Dezembro de 
2019) 

  


