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VERDADEIRO TREINO 
FUNCIONAL 
DA TEORIA à PRÁTICA 

 
 
Descrição geral:  
 
Treino Funcional é um método que se encontra indigitado para uma prática física saudável 
e benéfica, tendo-se expandido globalmente de forma exponencial. Atualmente, é comum 
ser utilizado, por parte de profissionais de exercício físico, fisioterapeutas e osteopatas 
(entre outros profissionais de saúde), como sinónimo de uma melhor saúde. 
 
Contudo, impõe-se verificar o quão profundos estão alicerçados os seus conceitos teóricos 
e qual o seu nível de exequibilidade prática. Será possível condensar num único manual, 
num conjunto de regras estanques e conceitos resumidos, tanta informação fundamental 
que nos torne realmente aptos na responsabilização para com a saúde dos nossos clientes? 
 
Toda esta formação está montada no sentido de colocar em perspetiva o que este método 
realmente é, e o que comporta para com o cliente, proporcionando ao aluno um aumento 
da capacidade e qualidade críticas, de forma a dotá-lo de critérios de deliberação e tomada 
de decisão no terreno, para com o seu cliente. Tudo isto será perscrutado ao longo das 4 
horas de formação, com suporte teórico baseado em evidência científica, culminando 
numa componente prática onde os alunos poderão verificar concretamente a 
diferenciação que propomos neste paradigma. 
 
 
Professor: David Costa 
 

 

Certificado REP (2019). Licenciado em Desporto e 
Educação Física (FADEUP). Está no fitness desde 
2007, tendo sido Diretor Técnico de vários ginásios 
na região do norte de Portugal. É Treinador 
Particular desde 2010. É atualmente Professor 
interno no ginásio Norte Fit (Póvoa de Varzim), 
onde também desempenha as funções de 
Treinador Particular e da Sala de Exercício, e 
coordena o projeto Atividade Física Sénior. É um 
defensor fervoroso do criticismo e da ciência, o que 
o torna numa presença ativa na nossa escola, 
enquanto professor principal do curso ELEMENTS 
e professor assistente no curso REP, para a região 
norte de Portugal. 
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Carga horária:  
• 4 horas 

Creditação (IPDJ): 0,8 UC (TEF e DT) 
 
Dossier formativo: 

• Manual físico com cerca de 50 páginas. 
 

Objetivos de aprendizagem: 
 

1. Compreender a origem e a metodologia original do Treino Funcional. 
2. Analisar objetiva e criteriosamente os vários conceitos apresentados. 
3. Reconhecer “funcional” como um contexto multifatorial. 
4. Adotar critérios para a construção de exercícios verdadeiramente funcionais. 

 

Programa: 
 
1. Contextualização 

1.1. Origem e proliferação 

1.2. “Funcional”: conceito multifacetado 

1.3. Questionando o conceito 

2. Definindo “Funcional” 

2.1. Definições comuns 

2.2. Functional Training: Propostas metodológicas 

2.3. Functional Training: análise aos 4 conceitos 

2.4. Functional Training: análise aos 4 pilares 

2.5. Functional Training: do movimento ao corpo 

3. O verdadeiro Treino Funcional 

3.1. (Re)definindo “Funcional” 

3.2. Funcional como um contexto 

3.3. A “indefinição Funcional” 

4. Construindo Exercícios (verdadeiramente) Funcionais 

4.1. Princípios filosóficos 

4.2. Domínios teórico-práticos 

4.3. Contínuo da atuação do Profissional 

5. Da teoria à prática 

5.1. Prática simulada 

5.2. Prática aberta 

 


