DE FORMAÇÃO

A BWIZER
A Bwizer existe para o servir. Para servir aqueles que estão insatisfeitos com aquilo que conhecem hoje, e que ousam
sonhar com novas metas para amanhã.
Na Bwizer transformamos vidas. Transformamos a vida de estudantes e profissionais de saúde e do exercício, partilhando
conhecimento e desafiando à evolução. Transformamos a vida dos seus pacientes e clientes, através de profissionais
mais capazes e mais informados.
Na Bwizer ajudamos organizações a diferenciarem-se e a ganharem eficácia e eficiência. Ajudamos organizações a
recrutarem e reterem os melhores profissionais.
Esta é a nossa missão.
O nosso sonho é levar a nossa missão a diferentes pontos do globo. A partir de uma ideia simples e de um projeto que
nasceu em 2008, queremos partir de Portugal para o Mundo. Consigo. Para si. Por si.

EM 2019
10
Localizações

+ de 300
Número de Formações

+ de 30
Eventos Gratuitos

+ 8000
Inscrições Anuais

Bwizer Magazine
Entrevistas, artigos, reflexões e um espaço de discussão. A voz que
queremos que chegue a quem tem sede de conhecimento. A voz de
quem tem coisas interessantes a partilhar.

Bwizer Podcast
O nosso podcast é o espaço certo para quem quer aprender,
escutando. Testemunhos de especialistas e muito mais, à distância
de alguns cliques.

Líderes do Fitness
Escutamos as pessoas mais importantes do setor, dando a conhecer o
que de bom se faz num setor vibrante.

Histórias de sucesso
Um espaço para dar a conhecer quem ousa distinguir-se e diferenciar-se.
Um espaço de inspiração e reconhecimento.

Palestras Gratuitas
Durante o ano, organizamos inúmeros momentos de partilha, presencial e
online, promovendo o conhecimento e o networking.

Fisioterapeuta Empreendedor
Uma rubrica essencial para quem quer aprender com quem ousa empreender
e para quem quer saber mais sobre negócios e gestão.

Emprego
A nossa missão é verdadeiramente ajudá-lo a evoluir. Por isso, levamos
até si as melhores ofertas de emprego para que possa crescer e desafiar-se profissionalmente.

INDÍCE

Clica no título e acede rápidamente ao curso que te interessa!

06 ADVANCED NUTRITION SPECIALIST

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL IFBB

07 FISIO BOOTCAMP
09 ÚLCERAS DE PERNA
ONLINE

10 ÚLCERAS POR PRESSÃO
11 PERSONAL TRAINER FITNESS SPECIALIST
CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL IFBB

12 PILATES PARA CICLISTAS CERTIFICAÇÃO APPI
13 PILATES NA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL
CERTIFICAÇÃO APPI

14 PILATES PARA CRIANÇAS CERTIFICAÇÃO APPI
15 PILATES PARA ESCOLIOSES CERTIFICAÇÃO APPI
16 PILATES NA HIPERMOBILIDADE CERTIFICAÇÃO APPI
17 PILATES NO OMBRO CERTIFICAÇÃO APPI
18 PILATES PARA OSTEOPOROSE CERTIFICAÇÃO APPI
19 PILATES E PEQUENOS EQUIPAMENTOS
CERTIFICAÇÃO APPI

20 PILATES 3D STANDING CERTIFICAÇÃO APPI
21 PILATES E STRETCHING CERTIFICAÇÃO APPI
22 PILATES PARA RUNNERS CERTIFICAÇÃO APPI
23 SETE SEGREDOS PARA UM

PERSONAL TRAINER DE SUCESSO

ADVANCED NUTRITION SPECIALIST

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL IFBB
Destinatários

Licenciado Desporto, Tecnico Exercicio Fisico, Treinador Desporto, Outros
Profissionais de Exercicio (nao Lic. e sem cedula), Nutricionista/Dietista,
Outras Profissoes, Outros Licenciados em Saude, Diretor Tecnico

Carga horária
a definir

Certificação
Certificado DGERT
3 UC TPTEF
Certificado oficial IFBB

A IFBB, autoridade mundial sobre o treino de força
e musculação presente em 199 países, em conjunto
com uma equipa profissionais de saúde e bem estar
físico, de vários países, elaborou um conteúdo teórico
e prático com importantes tópicos necessários para
uma formação de excelência em Personal Training.O
curso Personal Fitness Trainer Specialist (PFTS)
reúne as técnicas mais eficientes em prescrição
de treino, assim como, importantes noções sobre
suplementação e as suas alternativas naturais para
melhor desempenho e bem estar dos clientes que
procuram um serviço qualificado de Personal Training.

Vou ser melhor com este curso porque...
Vou garantir no meu curriculum o carimbo de certificação
IFBB, uma marca internacional reconhida e presente em 199
países;
Vou ganhar um conhecimento amplo sobre treino
personalizado, criado por uma equipa internacional de
especialistas, que passarei a transmitir nos meus treinos, aos
meus clientes.
Vou potenciar o meu trabalho com o meu cliente, garantindo
que ele obtem o máximo de resultado nos seus treinos e na sua
estética

6.

IFBB
ACADEMY
O tutor IFBB Academy é um profissional certificado e
habilitado para acompanhar as diferentes formações
da IFBB (International Federation of Body Building)
Academy.

FISIO
BOOTCAMP
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
6 horas
Certificação
1,2 UC (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital;
Certificado APPI.

O Fisio Bootcamp já contribuiu para transformar
as vidas de mais de 200 pessoas... Chegou a
oportunidade de mudar a sua!Agora poderá ter acesso
online a um evento que contou com casa cheia.
Queremos que sinta a energia que marcou um evento
muito dinâmico, vibrante e cheio de espírito positivo.
Sente que as oportunidades escasseiam, que é difícil
arranjar emprego e que o empreendedorismo é só
“para os outros”? O que falta para o fazer atingir o
que pretende na Fisioterapia?Através de palestras
de 15 minutos, conduzidas por pessoas com muito
conhecimento e histórias pessoais incríveis, vamos
explorar estas questões e terá a possibilidade de
tomar contacto com perspetivas diversas, mas
complementares, à volta destes 3 grandes temas:
as tendências mais marcadas e que estão na
base de imensas oportunidades, o emprego e o
empreendedorismo.

Vou ser melhor com este curso porque...
Vou conseguir identificar novas oportunidades no mercado
da fisioterapia;
Vou conhecer histórias de pessoas fantásticas, que me vão
ajudar a construir um caminho de sucesso;
Vou ser capaz de me tornar num ativo mais valioso para o
mercado de trabalho;
Vou tomar nas minhas mãos, as rédeas do meu futuro.

HUGO
BELCHIOR
Hugo Belchior é fisioterapeuta, no entanto cedo
percebeu que área que verdadeiramente o fascinava e
motivava era a Gestão.

7.

RUBEN FERREIRA

PEDRO MACIEL

8.

MARIA LAMBERTINI

GABRIEL COSTA

RODOLFO COELHO

TIAGO FREITAS

PEDRO LEITE

FERNANDO RIBEIRO

EDITE AMORIM

FRANCISCO PINHO

NÉLSON AZEVEDO

MARLENE ROSA

SORAIS PIRES

ANDREIA ROCHA

LUCAS CARVALHO

ÚLCERAS
DE PERNA
Destinatários
Enfermeiro, Médico, Estudante Finalista
Carga horária
7 horas
Certificação
Pela sua natureza online esta formação não
inclui certificado.

Prepare-se para identificar, avaliar, tratar e prevenir
as Úlceras de Perna, uma realidade diária na prática
profissional do Enfermeiro. Com este curso online, terá
acesso a conhecimento diferenciado que lhe permitirá
“olhar” para as Úlceras de Perna de uma forma diferente.
Conseguirá definir e aplicar um tratamento eficaz nas
Úlceras de Perna Arteriais e Venosas e sentir-se-á
preparado e confiante para iniciar a Terapia Compressiva,
um tratamento chave para estas doenças.

Vou ser melhor com este curso porque...
Vou saber avaliar as úlceras de perna e perceber qual o
melhor tratamento a utilizar;
Serei capaz de iniciar a Terapia Compressiva de forma
correta e adequada a cada utente;
Vou melhorar o serviço onde trabalho ao prevenir as úlceras
de perna dos meus utentes;
Terei uma aprendizagem ao meu ritmo podendo rever as
vezes que pretender os conteúdos do curso.

9.

ANDRÉ
VAZ
É licenciado em Enfermagem pela Escola Superior de
Enfermagem de Vila Real. Iniciou a sua atividade em
2006, na ARS Norte IP, como enfermeiro de família
na USF Santo André de Canidelo. Possui Mestrado
em Feridas e Viabilidade Tecidular. Com frequência
é convidado para palestras sobre úlcera de perna de
etiologia vascular.

ÚLCERAS
POR PRESSÃO
Destinatários
Enfermeiro, Médico, Estudante Finalista
Carga horária
8 horas
Certificação
Pela sua natureza online esta formação não inclui
certificado.

Pela mão do Enfermeiro Paulo Ramos reunimos,
neste curso online, o essencial na avaliação e
definição de estratégias para a intervenção nas
Úlceras Por Pressão (UPP). Serão abordadas as
mais recentes evidências científicas que contribuem
para a clarificação das diferentes categorias da UPP,
bem como os principais fatores de risco envolvidos.
Conseguirá ainda reconhecer as características
que permitem realizar um diagnóstico diferencial
e atualizará os seus conhecimentos sobre qual
o tratamento mais adequado e os métodos de
prevenção mais eficazes, através da visualização de
aulas práticas.

Vou ser melhor com este curso porque...
Saberei como abordar a pessoa com úlcera por pressão nos
vários contextos de cuidados de saúde;
Perceberei como realizar um diagnóstico diferencial da
úlcera por pressão;
Serei capaz de distinguir os vários estágios da úlcera por
pressão e saberei selecionar o tratamento mais adequado a cada
um;
Vou melhorar o serviço onde trabalho com recurso a uma
eficaz prevenção das úlceras por pressão dos meus utentes.

10.

PAULO
RAMOS
Licenciado em enfermagem pela Escola Superior de
Enfermagem de S. João, possui mestrado em Feridas
e Viabilidade Tecidular pela Universidade Católica
do Porto. Com frequência é preletor em eventos
científicos, participou em vários eventos nacionais e
internacionais.

PERSONAL TRAINER FITNESS SPECIALIST

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL IFBB

Destinatários

Licenciado Desporto, Tecnico Exercicio Fisico, Treinador Desporto, Outros
Profissionais de Exercicio (nao Lic. e sem cedula), Nutricionista/Dietista,
Outras Profissoes, Outros Licenciados em Saude, Diretor Tecnico

Carga horária
a definir
Certificação
Certificado DGERT
6 UC TPTEF
Certificado oficial IFBB

A IFBB, autoridade mundial sobre o treino de força
e musculação presente em 199 países, em conjunto
com uma equipa profissionais de saúde e bem estar
físico, de vários países, elaborou um conteúdo teórico
e prático com importantes tópicos necessários para
uma formação de excelência em Nutrição. O curso
Advanced Nutrition Specialist proporciona um amplo
conhecimento sobre nutrição, dieta e suplementação,
oferecendo-lhe o know how para que com que o seu
cliente obtenha o máximo de resultado nos seus
treinos.Irá saber tudo o que necessita sobre planos
de alimentação e suplementação individualizados,
obtendo ainda conhecimento atualizado sobre novos
suplementos no mercado e suas bases em evidência
científica, sempre com o foco nos resultados.

Vou ser melhor com este curso porque...
Vou garantir no meu curriculum o carimbo de certificação
IFBB, uma marca internacional reconhida e presente em 199
países;
Vou ganhar um conhecimento amplo sobre nutrição, dieta e
suplementação, aplicada ao treino;
Vou potenciar o meu trabalho com o meu cliente, garantindo
que ele obtem através da nutrição e suplementação, o máximo de
resultado nos seus treinos e na sua estética

11.

IFBB
ACADEMY
O tutor IFBB Academy é um profissional certificado e
habilitado para acompanhar as diferentes formações
da IFBB (International Federation of Body Building)
Academy.

PILATES PARA CICLISTAS
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
6 horas
Certificação
0,6 UC (Unidades de Crédito) relativos ao Título
Profissional de Técnico/a de Exercício Físico (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital; Certificado APPI.

Trabalhar com atletas, em concreto Ciclistas pode ser
extremamente desafiante. Como ajudar o seu utente
a manter elevados níveis de performance? Pilates
para Ciclistas é um curso online que aborda o método
de Pilates segundo a visão da APPI focado nas
especificidades do Ciclismo. Neste curso online serão
focados os aspetos fundamentais da biomecânica
do ciclismo, as principais lesões desta modalidade,
o que as causa e de que forma o Pilates pode ser
utilizado para as prevenir e potenciar a performance
destes atletas. Requisito mínimo: Para participar, é
necessário ter frequentado um módulo matwork de
Pilates de qualquer instituição, com duração mínima
de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Terei a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de pilates APPI
Passarei a oferecer aos meus clientes, através do método de
Pilates, uma forma de otimizarem a sua performance no ciclismo
e recuperação no pós-treino.
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolindando assim os conhecimentos adquiridos.
Aprenderei com o próprio Glenn Withers, co-fundador da
APPI e um orador de excelência.

12.

GLENN
WITHERS
Glenn Withers é fisioterapeuta, diretor fundador da
Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI) e
cocriador do famoso APPI Method.

PILATES NA CIRURGIA DA COLUNA
VERTEBRAL CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
6 horas
Certificação
0,6 UC (Unidades de Crédito) relativos ao Título
Profissional de Técnico/a de Exercício Físico (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital; Certificado APPI.

Sabe como definir um programa intervenção
numa condição de pré e pós-cirurgia da coluna
vertebral?Pilates na Cirurgia da Coluna é um curso
online que aborda o método de Pilates segundo a
visão da APPI e sua intervenção em condições pré
e pós cirurgicas na coluna vertebral. Neste curso
online vai conhecer os 3 tipos mais comuns de
abordagem cirúrgica à coluna vertebral e desenhar
uma intervenção, considerando as particularidades
de cada procedimento cirúrgico e seus impactos
no processo de reabilitação, passo a passo, desde
o primeiro dia após a cirurgia e respeitando as
restrições inerentes ao mesmo, até a recuperação
completa do utente. Requisito mínimo: Para participar,
é necessário ter frequentado um módulo matwork de
Pilates de qualquer instituição, com duração mínima
de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Terei a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de pilates APPI;
Vou conhecer as principais abordagens cirurgicas à coluna
vertebral e desenhar o meu programa de reabilitação, assente no
método de Pilates, o que me permitirá conduzir o meu paciente
até à sua recuperação completa.
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolindando assim os conhecimentos adquiridos

13.

APPI
TRAINER
Todos os APPI Trainer são profissionais certificados e
habilitados para ministrarem as diferentes formações
de Pilates da APPI (Australian Physiotherapy & Pilates
Institute).

PILATES PARA CRIANÇAS
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
4 horas
Certificação
0,4 UC relativos ao Título Profissional de Técnico/a de
Exercício Físico (TPTEF); Certificado de participação
Bwizer com creditação IPDJ, em formato digital;
Certificado APPI.

Pilates para Crianças é um curso online, que aborda
o método de Pilates segundo a visão da APPI no
tratamento das Crianças e Jovens. Neste curso online
vai aprender a estabelecer uma intervenção de acordo
com cada fase de desenvolvimento, promovendo a
atividade física nas crianças. Ainda, este método,
personalizado para cada faixa etária, vai ajudá-lo a
prevenir o sedentarismo e a potenciar a criação de
bons hábitos posturais na criança.
Requisito mínimo: Para participar, é necessário ter
frequentado um módulo matwork de Pilates de qualquer
instituição, com duração mínima de 2 dias.

Vou ser
ser melhor
melhor com
com este
este curso
curso porque...
porque...
Vou
Saberei intervir sobre as patologias e dificuldades quotidianas
que podem afetar a atividade física da criança, melhorando a sua
funcionalidade;
Promoverei o aumento da atividade física em crianças,
prevenindo o aparecimento de patologias tais como diabetes e
obesidade;
Serei capaz de criar uma sessão de pilates, individual ou de
grupo, consoante as fases de desenvolvimento da criança, tendo
as bases do método de Pilates APPI;
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolidando assim os conhecimentos adquiridos.

14.

LAURA
HARRIS
Todos os APPI Trainer são profissionais certificados e
habilitados para ministrarem as diferentes formações
de Pilates da APPI (Australian Physiotherapy & Pilates
Institute).

PILATES PARA ESCOLIOSES
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista,
Carga horária
6 horas
Certificação
0,6 UC (Unidades de Crédito) relativos ao Título
Profissional de Técnico/a de Exercício Físico (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital; Certificado APPI.

Pilates para Escolioses é um curso CPD online que
aborda o método de Pilates segundo a visão da APPI
no tratamento da Escoliose. Neste curso online vai
aprender a estabelecer uma intervenção de acordo
com cada tipo de curva característica da escoliose.
Terá ainda a oportunidade de planear e conduzir
uma sessão de Pilates Clínico para indivíduos com
escolioses, assim como um programa de exercícios
home-based.
Requisito mínimo: Para participar, é necessário
ter frequentado um módulo matwork de Pilates de
qualquer instituição, com duração mínima de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Terei a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de Pilates APPI;
Relembrarei o conceito de escoliose e a pertinência do
método de Pilates no tratamento desta patologia;
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolidando assim os conhecimentos adquiridos;
Aprenderei com o próprio Glenn Withers, co-fundador da
APPI e um orador de excelência.

15.

GLENN
WITHERS
Glenn Withers é fisioterapeuta, diretor fundador da
Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI) e
cocriador do famoso APPI Method.

PILATES NA HIPERMOBILIDADE
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
6 horas
Certificação
0,6 UC (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital;
Certificado APPI.

Sabe como intervir com segurança em pacientes
com Hipermobilidade, melhorando o seu bem-estar
e qualidade de vida? Pilates na Hipermobilidade
é um curso CPD online que aborda o método de
Pilates segundo a visão da APPI na intervenção na
hipermobilidade. Neste curso online será conduzido
na fisiopatologia por detrás da Hipermobilidade assim
como pelos desafios de se trabalhar com este tipo
de utentes. Descubra como o método Pilates pode
ajudar esta população.
Nota importante: Curso lecionado em inglês. Para
participar, é necessário ter frequentado um módulo
matwork de Pilates de qualquer instituição, com
duração mínima de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Terei a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de pilates APPI.
Relembrarei o conceito de hipermobilidade e a pertinência do
método de Pilates na intervenção nesta patologia.
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolindando assim os conhecimentos adquiridos.
Aprenderei com o próprio Glenn Withers, co-fundador da
APPI e um orador de excelência.

16.

GLENN
WITHERS
Glenn Withers é fisioterapeuta, diretor fundador da
Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI) e
cocriador do famoso APPI Method.

PILATES NO OMBRO
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
6 horas
Certificação
0,6 UC (Unidades de Crédito) relativos ao Título
Profissional de Técnico/a de Exercício Físico (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital; Certificado APPI.

Pilates no Ombro é um curso online desenhado para a
aplicação do Método APPI (Australian Physiotherapy
& Pilates Institute) à reabilitação do ombro. Este
curso inclui uma revisão às principais teorias relativas
à estabilidade e mobilidade do ombro e como os
exercícios de Pilates podem ser utilizados no trabalho
com esta articulação. Na abordagem à componente
prática deste curso, serão introduzidos alguns novos
exercícios e modificações ao reportório de exercícios
que já conhece, baseados nos conceitos de i) Cadeias
Cinéticas ii) Estabilidade escapular e do quadrante
superior iii) Re-Treino Funcional.
Requisito mínimo: Para participar, é necessário
ter frequentado um módulo matwork de Pilates de
qualquer instituição, com duração mínima de 2 dias.
O curso será lecionado em inglês.

Vou ser melhor com este curso porque...
Saberei melhor intervir e reabilitar a articulação do ombro,
utilizando os exercícios de Pilates Clínico;
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolindando assim os conhecimentos adquiridos;
Aprenderei com o próprio Glenn Withers, co-fundador da
APPI e um orador de excelência.

GLENN
WITHERS
Glenn Withers é fisioterapeuta, diretor fundador da
Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI) e
cocriador do famoso APPI Method.

17.

PILATES PARA OSTEOPOROSE
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
6 horas
Certificação
0,6 UC (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital;
Certificado APPI.

Pilates na Osteoporose é um curso online desenhado
para a aplicação do Método APPI (Australian
Physiotherapy & Pilates Institute) em condições
de Osteoporose. Este curso inclui uma revisão às
principais características da osteoporose e como os
exercícios de Pilates podem ser utilizados no trabalho
com esta condição.Neste curso a APPI apresenta
um programa único, passo a passo, de intervenção
nos locais mais comuns de fratura, causados pela
Osteoporose, devidamente sustentados pela literatura
científica.Nota importante: Curso lecionado em inglês.
Para participar, é necessário ter frequentado um
módulo matwork de Pilates de qualquer instituição,
com duração mínima de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Terei a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de pilates APPI
Relembrarei o conceito de osteoporose e a pertinência do
método de Pilates no tratamento desta patologia.
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolindando assim os conhecimentos adquiridos.

APPI
TRAINER
Todos os APPI Trainer são profissionais certificados e
habilitados para ministrarem as diferentes formações
de Pilates da APPI (Australian Physiotherapy & Pilates
Institute).
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PILATES E PEQUENOS EQUIPAMENTOS
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
5 horas
Certificação
0,5 UC relativos ao Título Profissional de Técnico/a de
Exercício Físico (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital; Certificado APPI.

Pilates e Pequenos Equipamentos é um curso online
que aborda o método de Pilates segundo a visão da
APPI focando o mesmo na utilização dos Pequenos
Equipamentos para aumentar a diversidade das suas
aulas.Neste curso online vai aprender a introduzir
variedade e desafio nos seus programas de Pilates
através da incorporação do Magic Circle e do Foam
Foller. O Magic Circle acrescentará a componente
de força e endurance às suas aulas, enquanto o
Foam Roller, permite-lhe introduzir o equilibrio,
coordenação e padrões de movimentos sequenciais,
no seu programa de reabilitação. Requisito mínimo:
Para participar, é necessário ter frequentado um
módulo matwork de Pilates de qualquer instituição,
com duração mínima de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Terei a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de pilates APPI
Irei introduzir diversidade e desafios aos meus programas de
Pilates, através da introdução de dois importantes equipamentos,
o Magic Circle e o Foam Roller
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolindando assim os conhecimentos adquiridos.
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APPI
TRAINER
Todos os APPI Trainer são profissionais certificados e
habilitados para ministrarem as diferentes formações
de Pilates da APPI (Australian Physiotherapy & Pilates
Institute).

PILATES 3D STANDING
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
12 horas
Certificação
1,2 UC (Unidades de Crédito) relativos ao Título
Profissional de Técnico/a de Exercício Físico (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital; Certificado APPI.

Sustentado pelo método Pilates da APPI, combinada
com os princípios da Gyrokinesis, Yoga e Anatomy
Trains, esta metodologia aproveita a posição
funcional de pé e o recurso a plataformas instáveis
para aumentar o desafio sensoriomotor e progredir
no trabalho funcional. Esta sinergia perfeita de
metodologias, permitir-lhe-ão, com este curso, elevar
as suas sessões de Pilates a um novo nível avançado
e diferenciado.
Requisito mínimo: Para participar, é necessário
ter frequentado um módulo matwork de Pilates de
qualquer instituição, com duração mínima de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Terei a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de Pilates APPI;
Vou fechar o ciclo da reabilitação no colchão, evoluindo para
a posição funcional de pé;
Vou oferecer oportunidade de progressão aos meus clientes,
desafiando-os funcionalmente e com isso potenciar a sua
performance e bem-estar;
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolidando assim os conhecimentos adquiridos.
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APPI
TRAINER
Todos os APPI Trainer são profissionais certificados e
habilitados para ministrarem as diferentes formações
de Pilates da APPI (Australian Physiotherapy & Pilates
Institute).

PILATES E STRETCHING
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
4 horas
Certificação
Certificação: 0,4 UC (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital;
Certificado APPI.

Pilates e Stretching é um curso CPD online que
aborda o método de Pilates segundo a visão da
APPI combinado com os benefícios do Stretching.
Neste curso online vai ter acesso a uma abordagem
compreensiva que inclui o stretching, fascia,
fortalecimento, modulação dos padrões neurais e
relaxamento. Ao aplicar as técnicas de stretching irá
descobrir uma forma de potenciar as suas sessões de
Pilates, através de uma melhor consciencialização do
corpo e maior harmonia do movimento, obtendo com
isso, melhores resultados. Nota importante: Curso
lecionado em inglês. Para participar, é necessário
ter frequentado um módulo matwork de Pilates de
qualquer instituição, com duração mínima de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Vou ter a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de pilates APPI
Vou aprender a combinar os benefícios do stretching com
os exercícios de Pilates, obtendo assim uma melhor qualidade e
harmonia de movimento
Vou ter acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolindando assim os conhecimentos adquiridos.
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APPI
TRAINER
Todos os APPI Trainer são profissionais certificados e
habilitados para ministrarem as diferentes formações
de Pilates da APPI (Australian Physiotherapy & Pilates
Institute).

PILATES PARA RUNNERS
CERTIFICAÇÃO APPI
Destinatários
Fisioterapeuta, Licenciado Desporto/Educação Física,
Terapeuta Ocupacional, Estudante Finalista
Carga horária
5 horas
Certificação
0,5 UC (Unidades de Crédito) relativos ao Título
Profissional de Técnico/a de Exercício Físico (TPTEF);
Certificado de participação Bwizer com creditação
IPDJ, em formato digital; Certificado APPI.

Pilates para Runners é um curso online que aborda
o método de Pilates segundo a visão da APPI focado
nas especificidades dos Runners / Corredores. Neste
curso online serão focados conteúdos que o ajudarão
a otimizar a performance do seu utente, através
do stretching, da libertação fascial, fortalecimento,
trabalho dos padrões neurais e relaxamento.
Requisito mínimo: Para participar, é necessário
ter frequentado um módulo matwork de Pilates de
qualquer instituição, com duração mínima de 2 dias.

Vou ser melhor com este curso porque...
Terei a oportunidade de recordar e aprofundar os seus
conhecimentos do conceito de Pilates APPI;
Passarei a oferecer aos meus clientes, através do método de
Pilates, uma forma de otimizarem a sua performance na corrida e
recuperação no pós-treino;
Terei acesso a conhecimento avançado, proporcionado no
conforto do meu lar, onde poderei ver e rever as aulas do curso,
consolidando assim os conhecimentos adquiridos;
Aprenderei com o próprio Glenn Withers, co-fundador da
APPI e um orador de excelência
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GLENN
WITHERS
Glenn Withers é fisioterapeuta, diretor fundador da
Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI) e
cocriador do famoso APPI Method.

SETE SEGREDOS PARA UM
PERSONAL TRAINER DE SUCESSO
Destinatários
Licenciado Desporto/Educacao Fisica, Técnico
Exercicio Fisico, Treinador Desporto, Estudante
Finalista, Diretor Tecnico Desporto
Carga horária
3 horas
Certificação
Certificado Bwizer

Sente necessidade de diferenciar o seu serviço
de Treino Personalizado? É capaz de perceber
concretamente o que necessita de melhorar? Sabe
por onde começar e acabar?O que faz com que
alguns Personal Trainers tenham mais sucesso do
que outros? Neste curso, o Nuno Cerdeira vai darlhe a conhecer os 7 segredos que podem fazer de si
um profissional de ainda maior sucesso, melhorando
a vida dos seus clientes.A observação sistematizada
do contexto social atual que irá adquirir, incluindo a
análise dos padrões de saúde atuais da maior parte
dos indivíduos, permitir-lhe-á estabelecer a linha
base para identificar disfunções nos movimentos do
seu cliente e estratégias de melhoria do estilo de
vida. Conjugando essa necessidade com o objetivo
do cliente irá potenciar os seus resultados. De que
está à espera?

Vou ser melhor com este curso porque...
Vou integrar o novo paradigma do Treino Acompanhado na
prática profissional, garantindo um aumento ao nível qualidade do
serviço;
Vou estruturar o know-how adquirido para transformá-lo em
ferramentas de fácil aplicação;
Serei capaz de fazer uma avaliação comportamental do
meu cliente, percebendo claramente o significado por trás do
seu objetivo de treino sabendo, com isso, gerir bem as suas
expectativas;
Vou aprender a utilizar todos os segredos para obter os
resultados desejados e, dessa forma, alavancar a minha carreira
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NUNO
CERDEIRA
Nuno Cerdeira é licenciado em Desporto e Educação
Física com especialização em Fisiologia do Exercício.

www.bwizer.com/online

