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Contrato de formação
Fisioterapeuta e terapeuta de reabilitação em cavalos
I
Descrição profissional do fisioterapeuta e terapeuta de reabilitação em cavalos:
Há muitos anos a fisioterapia em cavalos tornou-se indispensável no desporto. Os resultados positivos são
descritos em todas as revistas do ramo e encontram mais e mais fãs na área do lazer. Tal como no ser humano,
a fisioterapia em cavalos pode ser aplicada como acompanhamento na prevenção tanto como na reabilitação. O
fisioterapeuta profissional em cavalos trabalha lado a lado com o veterinário, o instrutor, o seleiro e outros
terapeutas com um só objetivo: "O bem-estar do cavalo." A EWV atribui grande importância na cooperação entre
as diversas entidades e promove o diálogo já durante a formação com o objetivo em apoiar o cavalo no seu
equilíbrio físico e mental e a elaborar, em conjunto com cada entidade, um plano de tratamento individual para
acompanhar cavalo e cavaleiro no alcance dos objetivos estabelecidos. A disciplina equestre neste sentido não
importa, visto que cada cavalo, seja da área do lazer ou desportivo, do adestramento de salto,
independentemente da raça, seja de sangue quente, ibérico ou pônei pode, após anamnese exata e resultados
clínicos beneficiar de um acompanhamento individual. Quais são os conteúdos de formação?
II
Conteúdos de formação
A EWV coloca grande ênfase no profundo conhecimento da anatomia como pressuposto do estudo prático
refletido no currículo. Inicialmente, serão administradas no ensino teórico, as estruturas anatómicas seguido pelo
apalpamento do cavalo em grupos a três formandos. Toda a formação é lecionada a partir do manual próprio da
escola com enfâse de que todos os termos anatómicos são igualmente estudadas em latim para poder ler a
literatura específica os diagnósticos do veterinário. O número de participantes é limitado a 10 participantes para
garantir o mais alto nível de qualidade da formação com o objetivo a preparar todos os formandos ao mesmo
nível elevado de formação para o exame. A segunda fase da formação constitui exclusivamente o trabalho
prático no cavalo. Os cavalos a disposição para a formação abrangem todas as raças de todas as disciplinas. Os
nossos formadores possuem longos anos de experiência prática na área e no ensino e respondem
individualmente todas as perguntas. A EWV responde com o seu nome pelo profissionalismo dos seus
diplomados.
III
Estrutura do curso e seminários de especialização:
A formação se estende sobre um ano, num total de 12 fins-de-semanas, cada-um com 9 unidades de formação a
45 minutos/dia, com um total de 252 horas, acrescidas de um estágio de 16 dias com 144 horas em terapeutas,
veterinários, seleiros, ferreiros e técnicos dentistas. Anamnese, diagnóstico e métodos de tratamentos de
fisioterapia serão lecionadas em teoria e prática. No final da formação, cada aluno possui uma formação
profissional para estabelecer individualmente (eventualmente em cooperação com o veterinário) um diagnóstico
e desenvolver um plano individual de tratamento. No fim da primeira fase da formação são oferecidas medidas
de formação com conteúdos variados para facultar aos formandos a especialização terapêutica. Não cada
fisioterapeuta em cavalos é um bom cavaleiro e consegue oferecer propostas de tratamento a nível de equitação
ao cliente. Cada participante possui prioridades pessoais de terapia e cada formando deve ter a possibilidade de
as reforçar e não ser obrigado à frequência de formações que não correspondem ao seu método de trabalho.
Estas medidas de formação podem ser frequentados igualmente por veterinários, naturopatas em animais,
fisioterapeutas ou osteopatas em cavalo, alheios a instituição, lembrando que existem lugares limitados.
IV
Conteúdo das unidades curriculares:
Consulte a tabela semanal e a descrição do curso! A formação só pode ser frequentada desde o início uma vez
que o conhecimento teórico serve de base para a formação prática e assim forma a sequência lógica da
formação.
V
Manuais:
No início da formação cada formando recebe o Manual do Instituto EWV com o título: Avaliar, tratar e treinar
cavalos com o método integral. Toda e qualquer reprodução deste Manual do Instituto EWV são expressamente
proibidas.

VI
Condições de admissão:
• Envio do respetivo formulário de inscrição assinado pelo candidato.
• Cópia do comprovativo das habilitações literárias (Conclusão do 10º ou 12º ano) - Maioridade
• Comprovativo de prática suficiente com cavalos, ideal seria convivência diária com cavalos!
• Ausência de limitações por motivos de saúde, esta profissão exige grande esforço corporal!
• 1 foto tipo passe para o cartão de terapeuta.
VII
Inscrição:
As inscrições seguem a seguinte ordem: Motivado nas altas exigências de qualidade, o curso é limitado a 10
participantes. Existe uma lista de espera. Em cada ano é realizado uma formação para garantir um máximo de
qualidade. A formação deve ser seguida na íntegra, não é possível frequentar só uma parte.
Após a celebração do contrato pela assinatura de ambas as partes este produz efeito legal e serão enviados as
faturas/fatura, horário e o mapa da localização.
VIII
Preços da formação e método de pagamento:
O preço de 3.690,00 € inclui os manuais e todas as aulas teóricas e práticas constantes do currículo, um seguro
de acidentes, a utilização dos cavalos inerentes da formação durante as aulas e o preço do exame. A direção de
estudos reserva-se o direito em revisar conteúdos e substituir formadores sem pré-aviso. O formando recebe
com a confirmação da inscrição uma fatura com a totalidade da propina ou um plano de prestações, que deve
ser cumprido nos prazos previstos. O pagamento do total da propina confere o direito a uma redução de 5% do
preço. O incumprimento dos prazos das prestações, devendo estar creditados na data indicada na conta
bancária do Instituto produz a exclusão da formação.
IX
Rescisão da parte do/a participante:
A cada participante é atribuído um direito de rescisão até ao início da formação.
Após a confirmação do lugar de formação, a partir de 1 de Agosto do ano corrente é debitada uma taxa de
rescisão no valor de 5% sobre a primeira prestação. Após o início da formação a primeira prestação ou o
pagamento total não será restituído.
X
Direito de rescisão da parte da EWV:
O Instituto reserva-se um direito de rescisão até ao início da formação no caso de a formação não poder ter lugar
motivado no baixo número de inscrições (um mínimo de 6 formandos por ano). Cada participante será
imediatamente informado e será devolvida a totalidade dos pagamentos recebidos.
XI
Duração do contrato e denúncia do contrato:
Reserva-se o respetivo direito da denúncia extraordinária.
No caso de uma denúncia extraordinária já não pode ser nomeado outra pessoa em substituição para o curso
iniciado, porque não é possível frequentar só parte do curso. A denúncia extraordinária do contrato por parte do
participante implica que a propina paga serve de indemnização. O contrato é celebrado para a duração de um
ano e assím incluí o pagamento das quatro prestações.
XII
Conteúdo da prestação de serviço:
• O conteúdo da prestação de serviço consta nas informações acerca da formação. A EWV reserva-se o
direito de alteração de conteúdos da formação, da substituição de formadores ou de datas. No caso da
Diretora de Estudos, neste caso: Esther Weber-Voigt, não poder concluir a formação por motivos
imprevisíveis (como a morte), a propina será parcialmente restituída.
• A Diretora de Estudos, Esther Weber-Voigt é unicamente autorizada a alterar prestações de serviço ou a
prestar quaisquer declarações.
• Local de formação: A formação prática será praticada nos cavalos próprios do Instituto e em cavalos
postos a disposição pelos clientes.

•

•

Após autorização pode trazer seus próprios cavalos, faz favor entrar em contato com a Direção do
Instituto. Estes cavalos devem possuir vacinação e desparasitação na data da entrada as nossas
cavalariças e devem ser livres de doenças contagiosas e ser abrangidos por um seguro de
responsabilidade civil. Deve entregar cópias dos respetivos comprovativos.
A formação inicia no mês de Outubro e termina ano mês de Setembro do ano seguinte com um exame
escrito e um exame prático/oral e a entrega de um diploma interno do Instituto de formação. Motivado no
alto grau de exigência o exame será efetuado por um fisioterapeuta em cavalos e um veterinário. Cada
dia de formação inclui 9 unidades de formação a 45 minutos. A hora do almoço é vivida em comunidade.
Café e chá estão a disposição livre dos formandos.

XII
Responsabilidade:
A participação na formação do „Fisioterapeuta e terapeuta de reabilitação em cavalos“ lecionado pelo Instituto
EWV ocorre na responsabilidade própria do formando. O participante renuncia com a assinatura da inscrição na
formação e com este contrato a qualquer direito de regresso em caso de acidentes ocorridos no decurso da
formação.
Deve entregar um comprovativo do contrato de seguro de acidentes e um contrato de responsabilidade
profissional para o prazo da duração da formação.

XIV
Forma e foro legal:
• Todo tipo de declarações e alterações devem ser depositados por escrito. Mesmo na inaplicabilidade
este regulamento mantém-se em vigor.
• Qualquer acordo oral não produz efeitos legais.
• Em quaisquer litígios resultantes deste contrato aplica-se o direito alemão.
Anotação importante:
Trazer vestimenta adequado para estábulos, sapatos fechados, se possível com bico de aço. Não trazer joias e
observar bem que não existem atacadores abertos ou vestimentas soltos - perigo de acidentes!
Os participantes devem participar em todas as aulas lecionadas. Aulas não frequentadas pelos participantes não
serão repetidas por parte da EWV e o seu conteúdo deve ser estudado de forma autónoma pelo próprio
formando.
As propinas incluem segundo as condições de formação:
• O Manual EWV em forma impressa, entregue no primeiro dia da formação.
• Todas as aulas teóricas e práticas constantes do plano de formação.
• A utilização dos cavalos do Instituto no âmbito da formação.
• As propinas e as taxas de exame, o cartão de terapeuta.
• O seguro legal de acidentes
• O cartão de formando (entrega no início da formação).
XV
Exame, admissão ao exame:
•

Inscrição ao exame com o respetivo formulário.

•

Presença em 10 e 12 módulos da formação e comprovação do estudo do conteúdo das aulas
perdidas. Após o acordo com a Diretora de Estudos existe a possibilidade em recuperar as aulas
perdidas com um formador numa sexta-feira antes de um fim-de-semana de formação. Cada dia
de recuperação será faturado pela Direção de Estudos com uma taxa de 150,00€. No caso de o só
poder recuperar o fim-de-semana de formação no próximo ano letivo, todo este fim-de-semana
será faturado a 140,00€, no caso de só ter de recuperar um dia de formação, este será faturado a
70,00€.

•

As formações meramente práticas devem ser recuperadas por serem condição da admissão ao
exame!

•

Entrega de um trabalho profissional (com temas pré-estabelecidos) até fim de Agosto do ano de exame.

•

O exame pode ser repetido 2 vezes no mesmo ano, depois o extingue o direito de repetição do exame e
só recebe uma declaração de participação na formação. A repetição do exame prático fica em 100,00€, a
repetição do exame teórico em 200,00€, estes preços se mantêm em caso de adiamento do exame e no
caso de não comparecer no exame na data estabelecida, mas só no ano letivo seguinte.

•

Depois do exame com aproveitamento recebe um diploma interno do Instituto de formação, reconhecido
inclusivamente pela CCL Portugal e pela BVOHP e.V. na Alemanha. Habilita a integração numa
associação profissional sem exame de admissão.

XVI
16 Dias de estágio adicionais:
Desde o ano letivo de 2015/2016 os formandos da EWV são obrigados a prestar num prazo de 6 meses após o
exame com aproveitamento 16 dias adicionais de estágio num fisioterapeuta em cavalos, treinadores,
veterinários, ferreiros, seleiros e dentistas para cavalos. Após o exame com aproveitamento será entregue o
respetivo formulário para a certificação do estágio obrigatório.
Só após a realização de todo o estágio obrigatório, considerado como aulas práticas individuais, será
entregue o cartão de terapeuta. Esta prática constitui para si como terapeuta e para nós como Instituto de
formação mais uma possibilidade de garantia de qualidade no seu trabalho no cavalo.
Após a assinatura do formulário de inscrição enviamos a confirmação da formação, um mapa de acesso ao
curso, o horário e uma fatura. Verifique, que as faturas devem sempre ser pagas nos prazos estabelecidos para
não ser excluído da formação.
XVII
Toda a documentação e todas as formações, apresentações e demos com o desenho do cavalo são
submetidos ao absoluto Copyright da EWV, incluindo a frase: Respekt ist der Schlüssel zum Erfolg, be
part of EWV (O respeito é a chave do sucesso, faça parte da EWF) e só podem ser utilizados com a
expressa autorização da Diretora de Estudos Esther Weber-Voigt.
Qualquer calúnia acerca da Instituição, os estábulos, os formadores ou outros formandos levam a
denúncia imediata.
Os nossos parabéns a sua iniciativa em iniciar uma formação de Fisioterapeuta e terapeuta de reabilitação em
cavalos no Instituto EWV. Atribuímos grande importância no estabelecimento de anamneses, diagnósticos e
tratamentos. Motivados neste princípio terá uma formação lecionada por médicos veterinários, osteopatas e
cavaleiros (treinadores nacionais e internacionais, formadores e preparadores) na analise da movimentação,
avaliação e anamnese, para em seguido estabelecer em conjunto com o veterinário e o treinadores um
diagnóstico e estabelecer um plano individual de tratamento. A EWV colabora com vários Institutos e
profissionais locais. Informa-se e utilize os conhecimentos e goze na sua formação da experiência de terapeutas
e treinadores profissionais. Estará posicionado numa instalação profissional de equitação, que lhe permite
realizar a sua formação em cavalos de todas as raças e disciplinas.
A Direção de Estudos tem o prazer em cumprimenta-lo como participante para efetuar em colaboração consigo
um ano de uma formação teórica e prática de alta qualidade de Fisioterapeuta e terapeuta de reabilitação para
poder em seguido acompanhar os seus futuros clientes de forma sucedida, profissional e orientada no cavalo.

Assinatura Direção de Estudos

Esther Weber-Voigt

Assinatura Formando/a

