
Curriculum Vitae (resumido) - Cláudia Minderico 
 
Identificação 
Nome: Cláudia Sofia Ferreira Correia Minderico  
Data de nascimento: 24 de dezembro de 1968 
Nacionalidade: Portuguesa 
Contatos: 934241987; cminderico@gmail.com 

 
Formação 
 Licenciada em Ciências da Nutrição – 1998 - Instituto Superior 

de Ciências da Saúde – Egas Moniz. 

 Mestre em Nutrição Clínica – 2002 - Universidade Autónoma de 
Barcelona. 

 Licenciada em Educação Física e Desporto – 1991 - Faculdade de Motricidade Humana, 
Universidade Técnica de Lisboa 

 Doutorada em Condição Física e Saúde na especialidade de Composição Corporal – 2007 -
Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa 

 Detentora de vários diplomas de formação avançada no âmbito da nutrição clínica, nutrição do 
desporto e composição corporal 

 
Funções Profissionais 
 Professora auxiliar convidada da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias: Curso de 

licenciatura em Educação Física e Desporto e licenciatura em Ciências da Nutrição 

 Nutricionista Clínica em várias clínicas e hospitais, incluindo o Instituto Médico de Cascais e o 
Hospital da CUF-Cascais entre 1999 e 2007 

 Coordenadora do serviço de Nutrição do Desporto do Centro de Alto Rendimento entre 2007 e 
2011 

 Nutricionista do Ginásio Clube Português desde 2012 

 Nutricionista da Clínica Desporsano desde 2013 

 Formadora em nutrição do desporto em cursos de formação de várias federações desportivas 

 Apoio nutricional a atletas de várias modalidades desportivas, onde se incluem atletas 
medalhados em campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos 

 
Produção e Divulgação de Conhecimento 
 Autora dos referencias de formação de Nutrição dos cursos de formação de treinadores 

homologados pelo IPDJ 

 Autora de 42 artigos científicos publicados em revistas internacionais no âmbito da nutrição 
clínica, nutrição do desporto e composição corporal 

 Autora de um capítulo de livro no âmbito da nutrição clínica, nutrição do desporto e composição 
corporal 

 Autora de 4 livros no âmbito da promoção da atividade física, nutrição e saúde 

 Professora convidada de vários cursos de mestrado e pós-graduação na área da nutrição do 
desporto 

 Preletora convidada em vários congressos, seminários e ações de formação no âmbito da 
nutrição clínica, nutrição do desporto e composição corporal 

 
Áreas de Interesse 
Nutrição clínica na saúde, na composição corporal e no rendimento desportivo de atletas de alto 
rendimento e de praticantes de recreação. Nutrição clínica no crescimento, desenvolvimento e 
envelhecimento saudável. Nutrição clínica na prevenção e terapia de patologias 
específicas.  Hidratação e rendimento desportivo. Prescrição nutricional em programas de controlo e 
gestão do peso. 


