
1 

Marta Beja 
Rua 10 de Agosto nº 149 
3080-053 Figueira da Foz 
967042606 
martabeja13@gmail.com 

INFORMAÇÃO PESSOAL 

• Portuguesa
• Data de Nascimento: 13-03-1981
• pt.linkedin.com/in/MartaBeja
• A minha experiência académica deu-me ferramentas úteis na forma de

lidar com os outros tornando-me bastante eclética
• A minha experiência profissional é diversificada, tendo como ponto

comum o meu foco e empenho a tudo a que me dedico

EXPERIÊNCIA 

11/2011 – Atual   Gerente 
       Tesouro Incrível Lda - Figueira da Foz          

• Avaliação de peças em ouro, prata, joias
• Atendimento ao público
• Gestão e controlo de caixa
• Elaboração de relatórios de compras para a Policia Judiciária

11/2011 – 06/2016 CEO 
 Chitaca de Aromas Lda – Figueira da Foz 

• Elaboração de projeto de negócio para cultura de plantas medicinais e
aromáticas

• Cargo executivo e de decisão

07/2010 - 06-2011    Psicóloga Clínica 
ARS – Administração regional de Saúde - Leiria 
• Consulta, aplicação, codificação e interpretação de diversos Testes

Psicológicos
• Elaboração de relatórios clínicos
• Avaliação e acompanhamento de crianças (ludoterapia), adolescentes

e adultos
• Participação em actividades de promoção e prevenção da saúde,

através da elaboração de programas teórico-práticos de formação
• Integração nas equipas de saúde existentes e intervenção ao nível da

mudança comportamental de utentes da Diabetes e Desabituação
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01/2001 – 12/2010   Organização de Eventos Desportivos 
Federação Portuguesa de Remo e MPM Marketing & Produção de 
Eventos - Lisboa  

• Membro da Comissão Organizadora do Campeonato da Europa de
Remo 2010

http://pt.linkedin.com/in/
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• Organização do Mundialito e Liga Europeia de Futebol de Praia entre 
2001 e 2005 

06/1999 – 09-2001 Nadadora-Salvadora 
 Câmara Municipal da Figueira da Foz – Figueira da Foz 

• Vigilância e segurança nas praias de Buarcos (Tamargueira) e Costa 
de Lavos 

EDUCAÇÃO 
 
2014                    Mestrado (pré-Bolonha) em Medicina Legal e Ciências Forenses 
                                 FMUC – Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

• Estágio no LPC, PJ – Laboratório de Polícia Científica, Policia 
Judiciária – Lisboa 

• Estágio no INPS - Institut National de Police Scientifique – Lyon France 
• Estágio no INMLCF IP – Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses – Coimbra 
 

2001-2007           Licenciaturas (pré-Bolonha) em Psicologia e em Aconselhamento                                                          
 Psicossocial ISMAI – Instituto Superior da Maia - Porto 
 

1997-2000           Agrupamento Científico-Natural – Formação Técnica de Desporto –            
 Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho – Figueira da Foz 

 
 
LÍNGUAS 

• Fluente em Inglês 
• Conversação: espanhol e francês 

COMPETÊNCIAS 
 

• Grande capacidade de criar empatia e promover contactos bem como 
espírito de entreajuda e solidariedade útil no trabalho em equipa 

• Boa capacidade de liderança e de comunicação, adquiridas na 
organização de eventos desportivos com centenas de pessoas de 
várias nacionalidades (equipas, árbitros, voluntários, artistas) 

• Curso de Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros adquirido no 
curso de nadadores salvadores 

• Perita em avaliação do dano corporal - psíquico/psicológico, saúde 
mental e personalidade 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• Apresentadora da Gala dos 20 Anos da ABFM – Associação de BodyBoard Foz 
do Mondego juntamente com uma figura pública 

• Estudante ERASMUS – Reino Unido (2003-2004) 
• Praticante de desporto universitário na modalidade de voleibol, em Portugal 

pelo ISMAI e no Reino Unido pela Liverpool University College, nesta última 
vencendo o troféu de melhor atleta da época (2003/2004) 

• Praticante federada de voleibol de pavilhão no escalão sénior no Voleibol Clube 
da Figueira da Foz (1998-2001) e de voleibol de praia (1994-2001) 

• Praticante federada de Remo na Associação Naval 1º de Maio: Campeã 
Nacional de Velocidade 1995; Vice - Campeã Nacional de Velocidade em 1996; 
3º lugar no Campeonato Nacional em 1997 


