Curso de Especialização em
Direito do Fitness
2016 | 2017

Coordenação: Professor Doutor Alexandre Miguel Mestre | Professora Doutora Vera Pedragosa
Apresentação: Em Portugal a evolução da indústria do fitness tem sido acompanhada por uma crescente e exigente
regulamentação, pública e privada, procurando-se adequar à realidade social e económica do País.
Tal evolução tem gradualmente exigido dos profissionais que atuam na indústria um aprofundamento de conhecimentos
conexos com o Direito.
Sem estarem familiarizados com os termos técnicos do direito e desconhecendo o modo de atuação perante a lei, os
referidos profissionais encontram na especialização em Direito do Fitness as respostas a essas suas necessidades
quotidianas.
Objectivos: Proporcionar o interesse e conhecimento pela área do Direito do Fitness dotando os formandos de
competências de atuação eficazes perante o enquadramento legal e regulamentar vigente, habilitando-os a melhor
lidar com clientes, colegas, parceiros comerciais, instituições públicas e demais stakeholders do sector.
Destinatários: Todos os profissionais que atuam na indústria do fitness (proprietários, diretores e coordenadores de
fitness, diretores técnicos, professores/técnicos de exercício físico de aulas de grupo, rececionistas, etc), bem como
demais interessados nos temas da Especialização em Direito do Fitness.
Duração: 64 horas - 2 Meses
Calendário: 07 de Janeiro 2017 | Horário: Sábados das 09h30 às 13h30 e das 14h30 às 18h30
Candidatura: 50€ | Inscrição: 50€ | Seguro escolar: 20€ | Certidão de habilitações: 75€
Propinas: 650€
Os antigos alunos da Autónoma beneficiam de 10% de desconto sobre o valor global da propina.

Inscrições | Informações: academy.autonoma.pt

Documentação necessária: Boletim de candidatura online; original ou cópia autenticada do Certificado de
Habilitações(a); fotocópia do Cartão de Cidadão(a); fotografia a cores tipo passe; Curriculum Vitae.
Consulte academy.autonoma.pt
A inscrição só será validada mediante entrega (no prazo máximo de 30 dias) de toda a documentação solicitada. A não entrega dos documentos
mencionados invalida a inscrição e impossibilita a obtenção de quaisquer Certificados de frequência ou aproveitamento.
(a)

PLANO CURRICULAR
Módulos

Docentes

Horas

Do fitness ao wellness: enquadramento legislativo

Doutor Alexandre Miguel Mestre

4

Construção, abertura e funcionamento das instalações de fitness

Dr. João Galileu

4

Direitos e deveres dos gestores de fitness

Dr. José Eduardo Fanha Vieira

6

Direitos e deveres dos diretores técnicos e técnicos de exercício físico

Dr. Guilherme Muller de Araújo

6

Direitos e deveres dos clientes

Mestre José Pereira

6

Contratos de adesão e defesa do consumidor

Doutor Jorge Morais de Carvalho

4

Gestão do risco: medicina desportiva, seguro desportivo, responsabilidade civil Dr. Pedro Berjano

6

Fitness e direito do trabalho

Mestre Lúcio Correia

4

Fiscalidade no fitness

Doutor André Ventura

4

Concorrência no fitness

Dr. Daniel Alves de Oliveira | José Júlio
de Castro

6

Legalidade na prestação de serviços secundários

Dr. Rui Alexandre Jesus

4

Regulamento interno e manual de operações

Doutora Vera Pedragosa

6

Resolução de litígios no fitness

Mestre Luís Paulo Relógio

4

Total

64

Método de avaliação: Elaboração de um trabalho escrito sobre matéria(s) lecionada(s) durante o curso.

Parcerias

Contacte-nos

215 800 952
academy@autonoma.pt

