
http://www.promofit-P R O M O F I T N E S S . C O M

PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
Telef: 222081418 - Telm: 916982815 - Info@promo�tness.com

DURAÇÃO: 30h  ///  06 U.C. PARA RENOVAÇÃO DO TPTEF

O desporto entrou na vida das pessoas, das organizações e dos 
países, para passar a ser uma actividade que requer uma
especialização para além do simples acto de gerir. Nesta 
perspectiva um clube, ginásio, piscina ou qualquer outra
organização tem que ser vista como um sistema vivo, em que os 
diversos recursos são geridos na perspectiva de serem obtidos 
melhores resultados a nível do planeamento, da liderança, da 
organização e do controlo.
Nos ginásios vendemos atos humanos, são serviços, não são 
produtos e como tal, a parte humana é fundamental no
processo de gestão e liderança de um ginásio ou piscina. Há 
tendências das quais deveremos estar a par e que vão mudando 
ao longo dos tempos. Há princípios de atuação que se mantêm 
década a pós década, por isso é fundamental identi�car essas 
leis que regem o sucesso para que se aumente a duração média 
de vida de um ginásio de 6 para 20 anos.
Esta formação visa dar uma perspectiva actual, de constante 
evolução e de regeneração, procurando acoplar as novas 
tendências do mercado como o low-cost, cross�t, street
workout, clubes de corrida, programas combinados nas
piscinas/ginásios, que podem ser uma excelente forma de nos
mantermos vivos numa sociedade que vai mudando na forma 
como utiliza o exercício físico e na maneira como passa o seu 
tempo livre.

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. Gestão em Health Clubs: Grandes Princípios de                     
Atuação

2. Direção em Piscinas: uma Visão Diferente do Meio       
Aquático

3. Novas Tendências da Indústria do Fitness se não quer    
ser Apanhado Desprevenido

4. Criação de Eventos e Dinâmicas E�cazes nos Ginásios   
 e Piscinas para Melhorar a Retenção de Clientes

5. Adesão e Retenção de Sócios

6. Utilização das Redes Sociais e da Internet para    
Aumentar as Receitas

7. Criação de Programas Próprios e De�nir Objectivos  
Alcançáveis

8. Instalações, Equipamentos e Manutenção

Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas;

1 Fotogra�a;

Ficha de Inscrição preenchida e assinada;

Contrato de formação preenchido e assinado;

Comprovativo de pagamento (Taxa de inscrição)

DIREÇÃO TÉCNICA DE
GINÁSIOS E PISCINAS 

6 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título 
Pro�ssional de Técnico/a de Exercício Físico) e do TPDT 
(Título Pro�ssional de Director/a Técnico/a).

9. Segurança e Sustentabilidade

10. Estudos de Caso de Longevidade de Negócio


