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

“Ter paixão por aquilo que faz e ter competências de liderança, 
são provavelmente as características mais importantes de um 
personal trainer, porque no �tness vendemos atos humanos”.

Sabemos que as pessoas têm pouco tempo para treinar. Por isso 
neste curso criaremos treinos curtos e apresentaremos formas de 
conseguir variedade no treino com poucos exercícios, mantendo 
a intensidade e e�cácia do treino, porque INTENSIDADE = 
RESULTADOS = MOTIVAÇÃO = RETENÇÃO.

Um dos passos mais importantes é estabelecer objetivos com os 
nossos clientes, mas como devemos liderar através do exemplo 
temos de ter nós próprios objetivos pessoais e pro�ssionais. No 
primeiro curso lançamos as bases da comunicação e�caz, por isso 
neste iremos aprofundar a comunicação não verbal e a comuni-
cação proxémica, utilizando algumas ferramentas avançadas.

No Personal Trainer Avançado, iremos aprofundar conteúdos 
ligados ao negócio, comunicação, bem como bases do treino 
com as ferramentas mais e�cazes do mercado: alongamentos 
tipo PNF, Argolas, Kettlebels, Meditação Vipassana, etc.

Outro conteúdo importante serão os princípios para lidar com 
populações especiais e com os 5 milhoes de Portugueses que 
têm mais de 50 anos de idade e aos quais a indústria do �tness 
não tem dado a resposta adequada. Já repararam que
indiretamente eles �nanciam os jovens de 20 que frequentam os 
nossos ginásios?

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. Técnicas de Comunicação e Retenção de Clientes

2. Elaboração de Programas de Treino

3. Mobilidade com Técnicas de PNF (Propioceptive   
    Neuromuscular Facilitation)

4. Intervenção do PT em diferentes ambientes: Casa,   
    Piscina, Parques e Ginásio

5. Personal Trainer para Populações Especiais

6. Exercícios Calisténicos

7. Treino em Suspensão com Argolas

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)

O personal trainer intervém diretamente na casa dos clientes, nas 
piscinas, nos parques, nos ginásios, em diversos locais com 
implicações metodológicas e materiais para as quais queremos 
dar resposta especí�ca.

No fundo pretende-se com este curso, continuar a marcar a 
diferença no mercado, melhorar os negócios dos personal 
trainers que estão em ação com algum sucesso.

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

PERSONAL TRAINER
AVANÇADO

8. Exercícios com Kettlebells

9. Exercícios com Bolas Medicinais

10. Exercícios com Máquinas de Musculação


