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ADVANCED EDITION 2021 
 
 
 
Descrição geral:  
 
A evolução do Personal Trainer depende do conjunto de conhecimentos que vai 
adquirindo e aprimorando ao longo do tempo. Nesse sentido, este curso vem no 
seguimento de outro curso introdutório à metodologia REP: REP Elements. Os 
alunos terão a oportunidade de rever alguns conteúdos base e tirar dúvidas 
decorrentes da prática realizada após o primeiro curso.  
 
Neste curso procura-se aprofundar os conhecimentos da área da Fisiologia 
Muscular, Fisiologia Articular e ainda os fundamentos da metodologia TOMM�. O 
curso terá uma componente prática mais desenvolvida do que o curso introdutório, 
pelo que os alunos serão estimulados à construção frequente de exercícios com 
base nos conhecimentos cada vez mais aprofundados que vão adquirindo ao longo 
do curso. 
 
 
Carga horária e horários: 16 horas – sábado e domingo, das 9:30 às 18:30. 
 
 
Professor: Afonso Franco (Madeira) 
 
 

 

Certificado REP (2020). Licenciado em Ciências do 
Desporto e Mestre em Ensino. É também Certificado pela 
NASM, com especialização em Performance 
Enhancement Specialist. Desempenha funções de 
Treinador adjunto e Preparador Físico no A. M. Madeira 
Andebol SAD desde 2014. É professor de IB Physical and 
Health Education na International Sharing School da 
Madeira, desde 2015. Iniciou carreira de Treinador 
Particular em 2012 e, desde então, tem vindo a 
desenvolver um particular interesse pelo exercício clínico, 
especialidade a que dedica mais horas de estudo. 
Actualmente, integra uma equipa multidisciplinar de 
intervenção clínica. É, também, palestrante na área do 
treino com resistências. 
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Creditação (IPDJ): 3,2 UC (TEF e DT) 

 
Número de Vagas: 15 formandos. 
 
 
Programa formativo: 
 
Primeiro dia – teórico e prático: 
 

1. Domínio da matriz do exercício com introdução de duas variáveis: 
a. Intenção 
b. Oportunidade 

2. Desenvolvimento da Biomecânica Qualitativa 
3. Práticas de construção de ICREDO: perfis, estabilidade e intensidade 
4. Desenvolvimento da Biomecânica Articular: 

a. Forma, estrutura e função 
b. Condicionantes articulares à mobilidade e estabilidade 

5. Práticas de construção de ICREDO: limitações passivas 
6. Desenvolvimento da Biomecânica Muscular: 

a. Inserção, eixo e movimento 
b. Condicionantes musculares à produção de força 

7. Estudos de caso 
 

Segundo dia – teórico e prático: 
 

1. Avaliação preparatória para o exercício (APPE): revisão e reflexão 
2. Desenvolvimento da APPE para a construção aplicada de ICREDO 
3. Treino de Otimização Muscular e da Mobilidade – TOMM®: 

a. Conceitos fundamentais: 
i. Tolerância, Disponibilidade e Desempenho Interno/Externo 

b. Práticas generalistas de avaliação e construção 
4. Práticas de revisão de conteúdos sob solicitação 

 
 
Objetivos: 
 

1. Dominar a matriz do exercício CRED  
2. Aprofundar os conhecimentos sobre a fisiologia muscular e articular 

3. Compreender os fundamentos da metodologia TOMMÒ e como transitar da APPE para a 
informação recolhida com os testes de disponibilidade motora. 

4. Construir exercícios adaptados que tenham em conta eventuais debilidades contráteis 
e/ou de mobilidade articular. 

 
 
Dossier formativo: Manual com 50 páginas, com cerca de 100 slides – exibidos 2 por página. 


