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• Como será o Futuro da Industria do Fitness?

• Como será o Futuro do “Personal Trainer”?



“An investment in knowledge pays 

the best interest.”

Benjamin Franklin



Os 4 Círculos da Educação Contínua !!!

• Em que circulo estou com base na quantidade

de tempo e recursos que invisto para melhorar

o meu conhecimento e as minhas

competências?

• Em que circulo devo estar se estou a tentar

oferecer os melhores serviços aos meus

clientes?



Os 4 Círculos da Educação Contínua !!!

• Em que circulo preciso estar se estou a tentar

ser o melhor “PT” na minha área?

• Em que circulo eu preciso estar se tenho como

meta ser um líder, uma referência na área?



Os 4 Círculos da Educação Contínua !!!

• Circulo 1

• Circulo 2

• Circulo 3

• Circulo 4



Formação Contínua permite ....

Diferença Experiência “Média” – “Excelente”

Sucesso !!!



Visão

Missão https://gtf.edu.pt

https://gtf.edu.pt/


Oferta Presencial 

CURSO
CARGA

HORÁRIA

G-Functional Specialist 20h

Coach Expert 16h

SCHWINN - Certificação Basica - Nivel Bronze 16h

SCHWINN - Preparação e Teste Nível Prata 16h

GTF-Flow® 8h

Metodologias de Equipamentos Funcionais 8h

Skills & Tools 8h

Técnicas de Plastrons no PT 8h

TRX Functional Training Course 8h

TRX Group Training Course 8h

TRX Suspension Training Course 8h

ADVANCED GTF-Flow® 4h

Cross Training Essentials 4h

Kettlebell Movement 4h

Mobilidade Funcional By GTF 4h

Stick Mobility®  PT MASTER 4h

Stick Mobility®  START 4h

CURSO
CARGA

HORÁRIA

SCHWINN - Formação Contínua

Gravidez e Pós-Parto 4h

Coaching e Comunicação 4h

Força 4h

Potência 4h

HIIT-Treino Intervalado 4h

Planificação 4h

Target Trainning Zones 4h

Stretching 4h

Edição Musical 4h

Motivação e Objectivos 4h

Ideias Creativas I 4h

Ideias Creativas II 4h

Controlo do Peso 4h



Oferta On-Line 
CURSO

CARGA

HORÁRIA

G-Functional Specialist 20h

Coach Expert 16h

Avaliar e Atuar 4h

Cross Training Mobilidade e Preparação para Movimento 4h

PT - Lidar com a Lesão 4h

Treino Funcional na Gravidez 4h

Mobility By GTF 3h

Protocolos de Avaliação On-Line 3h

Squat & Hinge 3h

Técnicas de Mobilização 3h

Strike & Cross 2h

Treino Funcional Outdoor 2h

TRX Mobilidade 2h

TRX Fusão (Equipamentos Funcionais) 2h

TRX Yoga 2h

TRX Sistemas Energéticos 2h



assinaram uma parceria exclusiva para Portugal e Brasil com a

A Gimnica e a GTF-formação



International Sports Sciences Association

foi fundada em 1988 por uma equipe de 

especialistas em fitness e cientistas da área do desporto. 

• certificou mais de 400.000 alunos, em 174 países

• reconhecida como a líder mundial da educação online e certificação em 
fitness. 

• A ISSA funciona como uma instituição de ensino para Personal Trainers, 
coaches, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, osteopatas e 
outros profissionais da área da saúde.





Queres acelerar 

a tua carreira no fitness?

Aumenta a credibilidade da tua carreira em fitness adicionando 

ESPECIALIZAÇÕES ao teu currículo

Torna-te num Master Trainer 

e serás reconhecido como um dos melhores.



CERTIFICAÇÕES ISSA

. PERSONAL TRAINER . TRANSFORMATION SPECIALIST

. STRENGHT & CONDITIONING                    . LIFESPAN COACH

. GLUTE SPECIALIST                                     . DNA-Based FITNESS COACH

. CORRECTIVE EXERCISE SPECIALIST      . EXERCISE RECOVERY SPECIALIST

. SENIOR FITNESS . CPR/AED



INCLUEM:

e-Book

Fitness - O Guia Completo é um livro de 759 páginas que inclui tudo que precisas para

obter a Certificação de Personal Trainer. Os conteúdos do curso são auditados

regularmente para garantir que incluam as informações mais recentes em ciência do

exercício. Oferecemos até palestras em áudio para opções de estudo mais convenientes.



INCLUEM:

Exames e Testes Práticos Online

Prepara-te para o exame final enquanto estudas! Faz exames práticos e testes dos

capítulos para garantires que vais estar pronto para passar no exame final e obter a tua

certificação de Personal Trainer. Esses exames práticos e quizzes não afetarão a tua

pontuação final, eles foram feitos apenas para te ajudar a passar e ganhar a tua certificação

com pontuação máxima!



INCLUEM:

Opção Palestras - Áudio e Vídeo

És mais auditivo ou visual? Nós temos a solução. A ISSA fornece palestras de curso com

arquivos de áudio e vídeo para estudantes que procuram opções de estudo adicionais, ou

estão simplesmente á procura dum recurso extra para melhorar o seu estudo.



INCLUEM:

Guia de Estudo e WorkBook Online

O nosso guia prático de referência online orienta o aluno, capítulo por capítulo, permitindo que

adquiras o conhecimento necessário para passar no exame final.

Centro de demonstração de exercícios on-line - como os nossos cursos são totalmente on-

line, queremos fornecer os exemplos de que você precisa para um treino prático na vida real. É

por isso que a ISSA e a Hyperstrike criaram um centro de demonstração de exercícios online

exclusivo e com mais de 250 exercícios animados. Cada demonstração inclui uma animação 3D

nos três ângulos para garantir a forma e a técnica adequadas.



ACOMPANHAMENTO:

TUTOR português, para cada curso, cujas responsabilidades são:

• Zoom quinzenal de 3h para responder a dúvidas/questões previamente enviadas por email pelos 

formandos

• Zoom de 2h, one2one, para cada aluno antes do exame final

PRE-REQUISITOS:

• Bom conhecimento do inglês (escrito e falado)

• Maiores de 18 anos

• CPR (CPR online – oferta).



CPT - €780 

em 12 pagamentos mensais de €65 (sem juros), 

ou 10% desconto a PPag

ESPECIALIZAÇÕES - €720

em 12 pagamentos mensais de €60 (sem juros)

ou 10% desconto a PPag

CPR - €45 

(grátis na compra duma certificação ISSA)



BREVEMENTE DISPONÍVEL 
NO SITE

WWW.GTF.EDU.PT

http://www.gtf.edu.pt/



