
Competências
pessoais

 Quem sou?
    Tenho 29 anos, e aos 19 decidi
sair de casa dos meus pais, em
Ourém, e vir para Lisboa tirar o
curso de Arquitectura Paisagista.
Desde então, tornei-me autónoma e
independente. Tive alguns trabalhos
na área do atendimento ao público
em lojas, ou mesmo a dar
explicações, onde adquiri a
Capacidade de compreender a
comunicação como um processo de
aquisição de valores e princípios e
reconhecer a importância da mesma
na interacção social.
Ganhei também aptidão para
estruturar actividades e actuar
dentro de contextos definidos e
padrões, promovendo a qualidade
da minha execução de tarefas.
Após cerca de 4 anos a construir a
minha carreira na área do imobiliário,
decidi aprender mais sobre uma área
que sempre me fascinou, a da
saúde, onde pretendo construir
carreira a longo prazo.
   

Margarida Fernandes
Massagista Terapêutica e Desportiva
 

2012 - 2014: Mestrado
2009 - 2012: Licenciatura

2009 - 2014 - Arquitectura Paisagista
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

Experiência Profissional

Planeamento e coordenação de equipas de obra; gestão
de processos camarários e constante contacto com
entidades públicas;
Gestão de inquilinos, investidores, bem como de fundos
imobiliários;
Acompanhamento e fecho de negócios

07/2015 - presente: Grupo Iberaquisições
GESTORA DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

Organização de eventos de catering e coffee breaks na
Universidade Católica

06/2014-07/2015 - A Casinha do Pão
ORGANIZAÇÃO DE CATERING

Competências
informáticas

Microsoft Office
Photoshop
AutoCAD
ArcGIS
PHC

Ensino

Técnicas de massagem desportiva (pré e pós
competição) - Técnicas terapêuticas, técnicas de
massagem de relaxamento, crioterapia, termoterapia,
bandagem neuromuscular, ventosaterapia
Massagem público diferenciado - Drenagem linfática
manual, massagem na cadeira, massagem de
relaxamento, bandagem neuromuscular
Massagem pré e pós cirúrgico

2019 - Massagem Terapêutica e Desportiva
CEFAD

Línguas

Português (nativo)
Inglês (A2)

 

10 anos na Orquestra de sopros
de Ourém e Conservatório de
Música;
Ilustração / Desenho livre
Organização de reuniões
Comunicação com o público
Criatividade
Carta de condução - Cat. B
Veículo próprio

 
 


