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Descrição geral:  
Apesar de não ser um pré-requisito obrigatório, o REP ELEMENTS é uma formação introdutória ao 
curso Resistance Exercise Performance – REP®. É destinado a todos os Técnicos de Exercício Físico 
(instrutores e/ou personal trainers) que pretendam melhorar os seus conhecimentos sobre a 
avaliação, construção e monitorização do exercício com resistências – vulgo, treino de força – num 
só fim-de-semana, que reúne os conteúdos essenciais do programa de certificação Resistance 
Exercise Performance – REP®. Nesta formação de dois dias, os temas fundamentais dos primeiros 7 
módulos do programa avançado são apresentados de uma forma inteiramente prática e simplificada, 
de forma a serem imediatamente operacionalizados no terreno. Os temas centrais do programa 
avançado serão abordados à luz da lógica e das evidências: desde a avaliação da disponibilidade 
neuro-músculo-articular à construção personalizada do exercício; desde as bases da biomecânica 
qualitativa à fisiologia músculo-articular.  

 
Professor Principal: 
Paulino Moreira (Porto e Lisboa) 
Afonso Franco (Madeira) 
 
Professores Assistentes: 
Francisco Loureiro (Porto) 
Carlos Pinto (Lisboa) 
 
Carga horária e horários: 16 horas – sábado e domingo, das 9:30 às 18:30. 
 
Creditação (IPDJ): 3,2 UC (TEF e DT) 

 
Número de Vagas: 20 formandos. 
 
Programa formativo: 
Primeiro dia – teórico: 

1. Filosofia da educação do treinador. 
2. Melhoria da experiência de treino. 
3. Treino realmente funcional. 
4. Matriz essencial de construção do exercício. 
5. Fundamentos da biomecânica da resistência. 
6. Fundamentos da fisiologia músculo-articular: 

a. Ombro, cotovelo, coluna, anca e joelho. 
7. Força e mobilidade. 
8. Metodologia REP: perspetiva. 

Segundo dia – prático: 
1. Avaliação preparatória para o exercício. 
2. Construção adequado do exercício. 

 
Objetivos: 

1. Adquirir conhecimento dos fundamentos da Metodologia REP. 
2. Aplicar os instrumentos essenciais de avaliação e construção de exercícios com resistências 

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


