
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que é o curso de Técnico Especialista em Exercício Físico (TEEF)? 

É um CET (Curso de Especialização Tecnológica) que visa a formação de futuros 

Instrutores de Fitness nas suas diversas vertentes, desde o acompanhamento na Sala de 

Exercício de um Ginásio, a diversas Aulas de Grupo até ao Treino Personalizado e que 

aborda e desenvolve todas as componentes essências destes temas. Este curso permite 

o acesso à cédula de profissional na área. 

 

O que é um CET? 

É um curso de pós-secundárias não superiores de Especialização Tecnológica que 

permite atingir o nível 5 de qualificação da União Europeia de acordo com a Portaria n.º 

782/2009 de 23 de julho. A criação de um CET decorre do Decreto-Lei n.º 88/2006, de 

23 de Maio, que pretende promover o aumento das aptidões e qualificações dos 

Portugueses, ao possibilitar uma oferta de recursos humanos qualificados geradores de 

uma maior competitividade na área do Fitness. 

Esta formação caracteriza-se por: 

*Corresponder a uma formação técnica de alto nível; 

*Incluir conhecimentos e capacidades que pertencem ao nível superior;  

*Não exigir, em geral, o domínio dos fundamentos científicos das diferentes áreas em 

causa; 

*Permitir assumir, de forma geralmente autónoma ou de forma independente, 

responsabilidades de conceção, de direção ou de gestão. 

 

Que vantagens me confere a frequência do CET de TEEF? 

O CET de Técnico/a Especialista em Exercício Físico (TEEF), permite: 

*Aceder ao mercado profissional de Ginásios, Academias e Health Clubs, uma vez que 

obterá o Título Profissional de Técnico de Exercício Físico, a chamada Cédula 

Profissional. 

*Acesso às Licenciaturas de Educação Física e Desporto, através da realização das provas 

de ingresso definidas por cada estabelecimento do ensino superior e acesso às vagas 

especiais para os CET´s. 

* O curso tem alguns módulos que são reconhecidos pelas instituições de formação 

superiores e o aluno só tem que solicitar a equivalência à disciplina. 

 
 



Qual é o programa do TEEF? 

O Programa do CET de Técnico/a Especialista em Exercício Físico (TEEF), está publicado 

no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) desde dia 8 de outubro de 2014. 

Link para o programa de formação: 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1520/EFA/tecnologica/81

3325_RefTec 

 

Duração e Horário do Curso TEEFral de manhã e de tarde 

O curso tem a duração de 850 horas de formação + 400 horas de estágio com 90% de 

assiduidade à formação. A carga horária do estágio pode ser definida pelo aluno desde 

que entre em concordância com a entidade onde estagiar e não ultrapasse as 8 horas 

diárias. 

 

Curso Diurno –  de segunda a sexta-feira das 14h às 18h 

Curso Noturno – Segundas, terças, quartas e sextas-feiras das 19h às 22h e sábados 

das 10h às 19h 

 

Quando inicia e termina o TEEF? 
Ambos os cursos iniciam-se a 3 de Setembro. O 

curso diurno termina as aulas no dia 30 de Julho 

e o noturno no dia 31 de Julho. 

 

Local de realização do TEEF 

Lisboa, Campo Grande. 

 

Quem se pode candidatar à frequência de um CET? 

São condições de acesso ao CET e em conformidade com o disposto no art.º. 7º do 

Decreto-Lei nº 88/2006: 

*Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 

equivalente; 

*Os que tendo obtido aprovação em todas as disciplinas do 10º e 11º ano e tendo estado 

inscritos no 12º ano de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 

equivalente, mas que não o tenham concluído; 

*Os titulares de uma qualificação profissional do nível 4; 

*Os titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de um grau ou diploma de 

ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Como me posso inscrever no TEEF? 

A inscrição no TEEF pressupõe uma solicitação e apresentação de uma candidatura por 

parte do candidato para o mail: pbernardes.fittrainingsystems@gmail.com. 

Só após efetuar a inscrição e o pagamento é que fica reservada a vaga correspondente 

para a turma escolhida. 

 

Pagamentos 

O pagamento do curso deve ser efetuado na sua totalidade no ato da inscrição. Existem 

3 formas de o fazer: 

*Pagar diretamente 

*Através de empréstimo bancário (existem empréstimos específicos para formação 

onde os juros rondam os 3 a 5% nas entidades bancárias) 

*No caso de ser desempregado(a) pode solicitar diretamente no IEFP um cheque de 

formação (normalmente não perfazem o valor completo do curso). O valor restante terá 

que ser pago no ato da inscrição. 

 

VALORES 
*Até 30 de Junho - 5 primeiras inscrições (em cada turma) - 1800€ (com oferta da Taxa 
de inscrição e Seguro); as restantes - 1900€ 
*Até 31 de Julho - 2100€. 
*A partir de 1 de Agosto - 2375€ 
 

Qual a Competência dos Formadores da Fittraining Systems? 

Todos os formadores são certificados para lecionarem o curso e são maioritariamente 

formadores com Mestrados e Doutoramentos nas respetivas áreas de especialização e 

com anos de experiência em formação. 

Para além da formação académica e profissional, os formadores estão inseridos no 

mercado de trabalho do Fitness, pelo que adicionam experiência ao conhecimento 

técnico e científico. 


