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Forma de pagamento
Detalhes da Organização de Formação
Nome:
Morada:
Código postal:
País:
Principal n.º de telefone para informações

Fax n.º:

Nome de Contacto:

E-mail de contacto

Tel. de contacto:

Cargo:

Website:
Detalhes de pagamento
N.º do cartão
Informação da factura – centro para preencher
de
na totalidade
crédito/débito
Código de
Factura à
segurança:
atenção
(últimos 3 dígitos no
de:
verso do cartão)
Data de
Morada
início de
da
validade:
factura:
Data de
expiração:
Nome do
titular:
Verificar se a morada da factura é a mesma da morada registada do
Código do
titular do cartão. Ao preencher os detalhes do cartão de
diário de
crédito/débito aceita que CYQ pode deduzir ao seu cartão de
vendas do
centro:
crédito/débito o montante indicado com efeito imediato.
Declaração:
Forneço os detalhes de pagamento (cartão de crédito/junto cheque/solicito factura*), como
Taxa de Acreditação da EHFA de €900 que sei não serem reembolsaveis. Passar os
cheques à ordem de: Central YMCA Qualifications.
* riscar conforme apropriado

Declaração:
Confirmo que a organização de formação envidará esforços para cumprir todos os
requisitos da EHFA relativamente a este pedido de Acreditação da EHFA e que os dados
fornecidos são, tanto quanto sei, correctos. Confirmo que li e aceito as orientações da
EHFA relativas ao uso do seu logotipo, assim que a confirmação da acreditação da EHFA
tiver sido recebida por esta.
Assinatura:

Data:

Introdução
Agradeço por apelarem a que a EHFA se torne numa organização de formação
acreditada pela Associação Europeia de Saúde e Fitness (EHFA). Assim que tiver
preenchido este portfólio, devolva-o como anexo electrónico para ehfa@cyq.org.uk.
Confirmaremos recebimento no prazo de dez dias úteis e, assim que recebermos o
pagamento, analisamos o seu processo. Depois, distribuiremos uma equipa de
avaliadores que o contactar-lhe-ão para organizar uma visita de acreditação.
Atenção: Se já possuir acreditação de um organismo independente, a EHFA analisará
essa acreditação existente. Esta prova pode ser usada em substituição da prova directa
que constitui a base do acordo e declaração mostrados abaixo.
A prova enviada junto ao seu processo será tratada na maior confidencialidade. Se
precisar de mais aconselhamento e/ou apoio na elaboração do processo de acreditação
da sua Organização de Formação não hesite em contactar a EHFA para os seguintes
contactos:
•
•

Jenny Patrickson, Lead Verifier (Verificador Principal) CYQ 0044-20 7343 1808 ou por
e-mail: j.patrickson@cyq.org.uk
Nick Ward, European Project Manager (Gestor de Projecto Europeu) CYQ 0044-20
7343 1804 ou por e-mail: n.ward@cyq.org.uk

Contexto
A EHFA nomeou CYQ como único Organismo de Acreditação para operar como Unidade
de Acreditação da EHFA (EAU) a trabalhar em nome da EHFA para acreditar
Organizações de Formação e procedimentos por toda a Europa em relação aos
Standards e Resultados de Aprendizagem da EHFA para Instrutores de Nível Básico e
Instrutores Avançados/Treinadores Pessoais.
O processo de acreditação foi desenvolvido para proporcionar uma avaliação
independente de programas VET (ensino vocacional) para estabelecer se se
desenvolvem pessoas competentes que satisfaçam ou excedam os Quadros dos
Standards Ocupacionais da EHFA desenvolvidos durante o Projecto Eurofit.

Processo de Acreditação da EHFA
A Organização de Formação recebe o Documento do Processo de Acreditação da EHFA,
Documentos de Projecção, Estratégia de Avaliação e Termos e Condições mais Pagamento
da EHFA

A Organização de Formação preenche o Documento do Processo de Acreditação e
analisa os Documentos de Projecção. A Organização de Formação devolve o
Documento do Processo de Acreditação completo para ehfa@cyq.org.uk
(Incluindo o pagamento do registo de acreditação)

A EHFA confirmará recebimento do processo no prazo de 10 dias e o pedido será analisado
em relação aos critérios de acreditação da EHFA assim que o pagamento for recebido

Os avaliadores realizarão a visita de acreditação à Organização de Formação e
observar avaliações (e possivelmente o processo de ensino) durante a visita. Se os
seus programas não forem entregues em Inglês, precisarão de providenciar tradutor

A Organização de
Formação é acreditada
– confirmação da
acreditação enviada

Acção necessária
antes da acreditação –
a Organização de
Formação receberá
um plano de acção

A Organização de
Formação responde
aos pedidos de acção
e envia prova
adicional para a EHFA

A EHFA analisa a
prova adicional

Detalhes
Detalhes do Líder da Organização de Formação
Nome de:
Morada:

Localidade:
Código postal:
País:
Principal e-mail para informações:
Principal n.º de telefone para
informações:
Website (caso aplicável):
Tipo de Organização de Formação
Escola
Centro VET (ensino vocacional)
Universidade ou outra instituição
de Ensino Superior
Organização de Formação
Empregadora
Outro
Introduza o nome do responsável da Organização de Formação:
Nome
Introduza o nome do principal contacto na Organização de Formação que irá tratar dos
assuntos respeitantes aos programas acreditados pela EHFA:
Nome:
E-mail para informações:
N.º de telefone para
informações:

Declarações de Política
Assinale nas caixas abaixo para confirmar que a Organização de Formação tem em
curso os preparativos/documentação relativos às políticas, procedimentos e requisitos
abaixo (ou, se ainda não estiverem em curso, indique a data de implementação):
Políticas/Procedimentos



Se não estiverem em curso, data
de implementação

Política de saúde e segurança
Certificado de seguro de responsabilidade
civil do empregador
Procedimento de recurso para os candidatos
Política de igualdade de direitos
Procedimento de reclamações
Política de Garantia de Qualidade
Procedimento em caso de fraude
Lista de Verificação do Programa
Indique em relação a qual standard da EHFA deseja ser acreditado:
Título

Nível EQF
3

Instrutor de Fitness
Instrutor de Fitness em Grupo
Instrutor de Hidroginástica

3
4

Personal Trainer
Vendas e Marketing para Personal Trainer (unidade opcional
extra)

Indique o título(s) do seu(s) cursos(s):
Nível

3

Título



Visão Geral do Programa para Acreditação da EHFA
Complete esta visão geral do curso (veja o exemplo na página 8):
Título da Qualificação:
Título da Unidade:
Nível da Qualificação/Unidade:
(caso conhecido)
Qualificação ou Descrição da
Unidade:
Qualificação/Estrutura de Unidade e
Pré-requisitos:
Resultados da Aprendizagem:

Número de Horas de Aprendizagem:
Sumário do Conteúdo:

Método de Avaliação:

Visão Geral do Curso para Acreditação da EHFA - Exemplo
Título da Qualificação:
Instrutor de Fitness em Grupo
Título da Unidade:

Exercícios ao som de Música

Nível da Qualificação/Unidade:
(se conhecido)
Qualificação ou Descrição da
Unidade:

EQF Nível 3

Qualificação/Estrutura de
Unidade e Pré-requisitos:

Esta unidade prepara o aluno para trabalhar
como Instrutor de Fitness em Grupo em
Aeróbica e Localizada. A ênfase recai na
capacidade do aluno em executar e
demonstrar os exercícios correctamente e
em desenvolver as suas competências para
ensinar e motivar
O Instrutor de Fitness em Grupo
compreende 2 unidades:
1. Exercício e Conhecimentos de
Fitness
2. Exercício ao som de Música

Resultados da Aprendizagem:

Os alunos devem concluir a unidade de
Exercício e Conhecimentos de Fitness antes
de se inscreverem na unidade Exercício ao
som de Música
1. Ensinar exercícios ao som da música
seguros e eficazes, e aulas de
condicionamento do corpo
2. Descrever os benefícios fisiológicos,
psicológicos e sociais da participação
numa série de aulas de exercícios ao
som de música
3. Demonstrar competências de ordens
de comando eficazes, uso apropriado
de aspectos de segurança e ensino,
projecção da voz, técnicas
motivacionais e demonstrações
4. Identificar a música e a cadênciapara
as aulas de exercícios ao som de
música e demonstrar bom ritmo,
coordenação e tempo
5. Identificar e demonstrar uma série de
métodos coreográficos
6. Demonstrar a capacidade de ensinar
rotinas planeadas para usar a batida
da música e expressão
7. Oferecer adaptações e progressões
para todos os movimentos usados
8. Aplicar princípios de planeamento do
programa para conceber as aulas de
exercícios ao som da música

Número de Horas de
Aprendizagem:

60 horas:
Desenvolvidas em 4 fins-de-semana

Sumário do Conteúdo:

Selecção
Selecção oral; formulários de selecção
Exercício de aquecimento e
arrefecimento ao som da música
Princípios de aquecimento e arrefecimento;
fases de aquecimento; uso da música;
competências de ensino
Fase cardiovascular
Planeamento da sessão; zona de treino;
efeito de onda; métodos de medição da
intensidade; uso da música; selecção de
exercícios; métodos de coreografia; ordens
de comando verbais e visuais; adaptações e
progressões
Fase localizada
Fases de uma aula de trabalho localizado;
vantagens do treino localizado; selecção de
exercícios; uso da música; adaptações e
progressões; observação e correcção;
competências de ensino
30 minutos de avaliação prática a incluir:

Método de Avaliação:

1.
2.
3.
4.

Aquecimento
Componente de aeróbica
Componente de localizada
Arrefecimento

Produção de planos de sessão para todas
as fases da aula e preenchimento do
documento de auto-avaliação.
Método de Leccionação
Indique o seu método de leccionação pretendido:
Método de leccionação:
Leccionação directa (programa de ensino)
Misto/Aprendizagem à Distância

 conforme apropriado:

Localizações
Indique detalhes de qualquer parceria, consórcio, subcontratação ou acordo de
franchising associado ao(s) cursos(s) acima referidos delineando funções e
responsabilidades de cada Organização de Formação. Complete uma tabela de cada
local a partir da qual o(s) curso(s) irá(ão) ser oferecido(s) e da qual se irá realizar
avaliações delineando as funções e responsabilidades de cada:
Nome do Local:
Nome do contacto para o(s) curso(s) no
local:
Morada do local:
País:
Principal n.º de telefone do local:
E-mail do contacto do local:
Detalhes de Contacto de Garantia de Qualidade
Indique o ponto de contacto nomeado para garantia de qualidade do(s) curso(s):
Nome:
E-mail individual/equipa:
N.º de telefone individual/equipa:
Equipa de Leccionação e Garantia de Qualidade
Indique os seguintes detalhes de cada funcionário envolvido na leccionação, avaliação e
garantia de qualidade do(s) curso(s) (insira tabelas adicionais se necessário):
Nome:
Funções e responsabilidades:
Qualificações técnicas:
Nome:
Funções e responsabilidades:
Qualificações técnicas:
Nome:
Funções e responsabilidades:
Qualificações técnicas:
Nome:
Funções e responsabilidades:
Qualificações técnicas:

Nome:
Funções e responsabilidades:
Qualificações técnicas:
Nome:
Funções e responsabilidades:
Qualificações técnicas:
Nome:
Funções e responsabilidades:
Qualificações técnicas:
Junte a esta candidatura CVs de todos os funcionários.
Recursos Físicos
Preencha a Lista de Verificação de Recursos Físicos seguinte para cada local usado.
Nome do Local:

Morada:

Assinale as caixas abaixo para declarar que a Organização de Formação irá:


Comprometer-se a usar edifícios que oferecem acesso a todos os candidatos para
leccionação do curso e fins de avaliação, em conformidade com a legislação
relevante e qualquer legislação subsequente
Certificar-se de que possui toda a gama de equipamento especializado exigido para
o(s) curso(s) em relação ao qual solicita aprovação, conforme especificação do
curso
Práctica
Estúdio de dança
Área de pesos livre
Área de máquinas de treino de força
Área de máquinas de cardio
Área de avaliação de fitness

Piscina

 se disponível

Exercício ao som de Música e
Equipamento de Estabilidade do “Core”

Sim/Não

Sistema de música
Colchões de Exercício
Steps (plataformas elevadas)
Pesos de mãos/ Elásticos (tubos e bandas)
Bolas de estabilização
Equipamento de Pesos Livres

Sim/Não

Barras (barbells)
Halteres (dumbbells)
Bancos
Máquinas Cardiovasculares

Sim/Não

Máquina de step
Passadeira
Bicicleta vertical
Bicicleta reclinada
Remo
Máquina elíptica/
cross trainer
Máquinas de Treino de Força
Polia baixa (Low pulley)
Polia alta (High pulley)
Prensa de peito (Chest press)
Borboleta (Pec dec)
Remada (Seated row)
Prensa de ombros (Shoulder press)

Sim/Não

Puxador dorsal vertical (Lat pull down)
Pullover
Extensão tronco (Back extension)
Abdominais (Abdominal curl)
Prensa de pernas (Leg press)
Flexão de pernas (Leg curl)
Extensão de pernas (Leg extension)
Extensão de tricípede (Triceps extension)
Flexão de bicípede (Biceps curl)
Máquina de abdução da coxa (Abduction
machine)
Máquina de adução da coxa (Adducion
machine)
Avaliação de Cliente

Sim/Não

Cicloergómetro
Dinamómetro
Esfigmomanómetro
Plissómetro/adipómetro (Skin fold callipers)
Monitor de frequência cardíaca
Fitas métricas
Balanças
Estadiómetro (Medidores de altura)
Banco de sit and reach (para avaliação da
flexibilidade)
Hidroginástica
Coletes salva-vidas
Sistema de música com disjuntor industrial
Parte baixa adequada com profundidade
mínima de 1,25 m

Sim/Não

Acordo e Declaração da Organização de Formação
Atenção:
Se já for acreditado por um organismo independente, a EHFA analisará essa acreditação existente. Esta
prova pode ser usada em vez de prova directa que forma a base do acordo e declaração mostrados
abaixo.

Assinale as caixas abaixo para declarar que a Organização de Formação irá:
Confirmar que a Organização de Formação é uma organização financeiramente
viável, capaz de apoiar os candidatos através de processos de formação e
avaliação, satisfazendo os critérios para acreditação da EHFA
Certificar-se de que se realiza uma avaliação inicial adequada às competências
existentes dos alunos, conhecimentos e compreensão antes da inscrição para um
certificado em particular
Certificar-se de que existe um registo preciso dos progressos e êxitos dos alunos
Monitorizar os progressos dos alunos com vista à obtenção de resultados e rever
os seus objectivos à luz disso e oferecer-lhes oportunidades suficientes para
reverem os objectivos e os seus planos de avaliação
Certificar-se de que são realizadas avaliações válidas e fiáveis dos êxitos dos
alunos e que os detalhes destas são disponibilizados à EHFA
Usar uma série adequada de métodos de avaliação, que são justos e em linha
com os requisitos da EHFA
Proporcionar aos alunos informações precisas e actualizadas acerca do(s)
cursos(s) disponível(eis) na Organização de Formação
Disponibilizar as políticas de alunos, pessoal e Organização de Formação (veja a
página anterior) quando a EHFA realizar inspecções de garantia de qualidade
Aceitar informar a EHFA caso ocorram algumas alterações à informação fornecida
nesta candidatura
Cumprir com os requisitos da EHFA e, na sequência de notificação suficiente da
EHFA, aceitar cumprir requisitos adicionais razoáveis conforme actualizados e
alterados ocasionalmente
Confirmar que toda a informação referida nesta candidatura aplicar-se-á a locais
satélite associados a esta Organização de Formação
Dispôr de um sistema adequado e eficaz para a gestão de todos os serviços
subcontratados e que todas as políticas e requisitos referidos nesta candidatura
se aplicam a locais satélite associados à Organização de Formação, por exemplo,
locais remotos de avaliação ou pontos de ministração




Dispor de um sistema de gestão de qualidade em curso que seja revisto para
assegurar que as necessidades do aluno e do pessoal são cumpridas (por
exemplo - actividades de auto-avaliação, gestão regular e reuniões da equipa,
avaliação do pessoal e sistemas de análise, base de dados da informação)
Dispor de pessoal devidamente qualificado e em número suficiente para apoiar
o(s) cursos(s) fornecido(s)
Dispor de sistemas de comunicação eficazes tanto internamente e com a EHFA,
clientes e alunos
Manter registos completos e precisos, durante pelo menos três anos a contar do
final do ano a que dizem respeito, para todos os cursos e disponibilizar estes à
EHFA mediante pedido
Compreender e aceitar que a EHFA reserva o direito a visualizar toda a
documentação relevante através do processo de candidatura ou através de
actividade de monitorização após a aprovação
Aceitar fornecer à EHFA, mediante notificação razoável, acesso às instalações,
pessoas e registos conforme exigido e cooperar, na íntegra, com as suas
actividades de monitorização, incluindo mas não se limitando a oferecer acesso a
quaisquer instalações usadas (incluindo locais satélite)
Aceitar que, se a Organização de Formação não cumprir os compromissos
acordados nesta candidatura, poderá levar à perda do estatuto de aprovação
Aceitar que a Organização de Formação fornecerá salvaguardas adequadas para
proteger os interesses dos alunos
Dispor de um processo de garantia de qualidade interno robusto para assegurar
consistência e comparação das decisões de avaliação ao longo do tempo
Aceitar traduzir, mediante pedido, documentos de avaliação para a língua Inglesa
(por exemplo, exames teóricos, documentos de aferição de competência prática)
Saber que, se esta candidatura for aceite, integrará o acordo entre a Organização
de Formação e a EHFA
Cumprir toda a legislação relevante, critérios reguladores e códigos de prática
conforme ocasionalmente actualizados
Aceitar utilizar o logótipo da EHFA em cada certificado do aluno para reflectir a
obtenção das normas da EHFA
Pelo presente declaro que estou autorizado pela Organização de Formação acima
referida a fornecer a informação dada e à data de envio, a informação dada neste
questionário é um registo verdadeiro e preciso tanto quanto me é dado saber:
Nome
Cargo
Data

