
Tellington TTouch para Animais de Companhia
Se está à procura de um método mais aprazível e eficaz para trabalhar com cães, o
Tellington TTouch é ideal para si. O método Tellington TTouch é uma abordagem
única ao treino e bem-estar animal; foi desenvolvido por Linda Tellington-Jones:
treinadora, professora e autora de renome internacional. O TTouch é baseado na
compreensão e respeito pelo animal e promove o bem-estar e comportamento
adaptativo através de uma abordagem global que ajuda a reduzir o stresse e a
desenvolver a autoconfiança.
O TTouch envolve o uso de técnicas que permitem fortalecer o relacionamento entre
humano e animal, melhorar a saúde do animal e incentivar a resposta ao treino.
Este programa de certificação é dirigido a pessoas cuja atividade profissional inclui
contacto com animais ou que tenham interesse em desenvolver este tipo de
atividade. É de especial utilidade para estudantes de medicina veterinária, médicos
veterinários, treinadores e funcionários de centros de recolha animal ou de
associações de proteção animal. O programa também está aberto a participantes que
pretendam assistir a apenas um ou dois dos seminários do curso. Há centenas de
instrutores de TTouch em todo o mundo, no entanto, este será o primeiro programa
de certificação a decorrer em Portugal.
O curso completo, por forma a tornar-se um instrutor certificado, tem uma duração
média de 2 a 3 anos e exige um considerável investimento em termos de tempo e de
esforço.
Durante o curso profissional de certificação de TTouch terá oportunidade de:

•

Experienciar novas formas de interação com o animal, únicas e extremamente
gratificantes. Adquirir prática no trabalho com cães com diversos problemas
de comportamento e assegurar o bem-estar de animais que padecem de
problemas médicos.

•

Adquirir competências que permitem melhorar o desempenho no treino e
reduzir o stresse em cães de assistência, de busca e salvamento, praticantes
de agility, obediência, schutzhund, pisteiros.

•

Trabalhar com animais de centros de recolha animal, facilitando o seu
processo de adaptação a novos ambientes.

•

Manter os animais calmos durante o transporte ou em consultas veterinárias.

•

Aprender como reduzir o tempo necessário à recuperação após acidente ou
doença.

•

Compreender como o TTouch inspira a compaixão e compreensão pela vida

Sessões de formação 1 e 2
As primeiras duas aulas serão dedicadas à filosofia e técnicas do Tellington-TTouch, e
à aquisição de experiência prática. Irá aprender a usar diferentes ferramentas do
Tellington-TTouch, tais como a bandagem (ligaduras) corporal. Terá também
oportunidade de aprender exercícios de solo, de obstáculos e o “the playground of
higher learning” que permitem incrementar o nível de atenção, equilíbrio emocional
e capacidade de aprendizagem.

Sessões de formação 3 a 5
Cada uma das sessões será focada no uso do Tellington TTouch num tópico específico.
A terceira sessão será dedicada ao uso do Tellington TTouch em cães com problemas
de saúde. A quarta será focada na linguagem corporal e problemas comportamentais,
utilizando uma abordagem que combina Tellington TTouch com técnicas de treino na
base do reforço positivo, tais como o clicker training, permitindo assim potenciar a
eficácia do treino. A quinta sessão irá abordar o extremo oposto da trela – o lado
humano. Exercícios denominados “TTouch-for-you-exercises” permitirão aos
participantes melhorar a sua consciência corporal, coordenação motora e equilíbrio.
Este tipo de exercício, desenvolvido entre os vários participantes, terá um impacto
muito importante no trabalho com o cão, uma vez que este é exímio a apreender
linguagem corporal.

Entre cada sessão, por forma a reforçar a aprendizagem, os participantes terão de
desenvolver trabalho com cães e a redigir casos-estudo (em é manifestada a
aquisição de conhecimentos e prática).

As primeiras 5 sessões de formação terão a duração de 3 dias e as restantes de 6
dias.

Após completar as 5 sessões de 3 dias e uma sessão de 6 dias, obter aprovação
dos casos-estudo apresentados e pré-requisitos, o participante estará em
condições de obter o seu certificado de “profissional em formação”. Ao receber
este certificado passa a estar qualificado para:
•

Cobrar pelo trabalho desenvolvido com animais individuais de acordo com o
previamente estabelecido aquando da inscrição no programa.

•

Fazer apresentações curtas (até 1 hora), em regime voluntário, em clubes e
associações, para dar a conhecer a técnica do TTouch.

•

Receber a password de acesso à área reservada para instrutores no website
oficial do TTouch

•

Oferta de uma anuidade na TTouch Guild e inclusão do seu nome na lista de
especialistas no website.

•

Oferta de um ano de assinatura para a newsletter “Stay in TTouch”

Sessões de formação 6 e 7
As duas últimas sessões serão baseadas no desenvolvimento das competências e
ferramentas já aprendidas. O trabalho contínuo com colegas, professores e animais
permitir-lhe-á incorporar novas aptidões e aprofundar o seu conhecimento sobre as
técnicas e a filosofia deste método. Durante estas sessões terá ainda a oportunidade
de trabalhar diretamente com o animal e o seu tutor e aprender a satisfazer as
necessidades de ambos. Irá também adquirir competências sobre a melhor forma de
promover os seus serviços como instrutor de TTouch.
Terá ainda de continuar a prestar atendimento a animais de companhia e a preparar
casos-estudo. No fim da sétima sessão haverá um exame final. Após concluídas todas
as fases do curso, recebe um Certificado de Formação em Tellington TTouch – grau 1

O Certificado-grau 1 qualifica o participante para:
•

Exercer a sua atividade de forma privada e de acordo com o estabelecido
aquando da inscrição no programa de formação.

•

Dirigir workshops práticos de 1 dia

•

Dirigir cursos de formação prática para grupos, ou seja, uma sessão por
semana durante 6 a 8 semanas

Formação continua e a Associação de profissionais de TTouch
A formação avançada decorre uma vez por ano, por forma a manter os instrutores
atualizados sobre as mais recentes técnicas e desenvolvimentos na área. Para
poderem progredir para os graus 2 e 3, os participantes terão de participar em várias
formações semanais e workshops. Informação adicional será disponibilizada após
conclusão do grau 1.
Após concluir o grau 1 poderá requerer a adesão efetiva à Associação de profissionais
de TTouch. A Associação mantém um registo de instrutores de todo o mundo. Quando
um potencial cliente contacta a Associação é referenciado para um dos instrutores da
sua região.
Formadores
As aulas serão lecionadas pela Dra. Daniela Zurr e pela Lisa Leicht. Se necessário
outros formadores poderão também integrar o programa.
Formas de Pagamento:
ATENÇÃO: Este é um preço especial limitado à primeira edição do curso de
certificação em TTouch em Portugal. Próximos cursos certamente serão mais
dispendiosos.
PAGAMENTO POR MÓDULOS:
MÓDULO 1 (3 DIAS) – 255€
MÓDULO 2 (3 DIAS) – 255€
(COMBINADO MÓDULO 1 + 2 REALIZADOS JUNTOS EM DEZEMBRO 2015 – 460€)
MÓDULOS 3, 4 E 5 (3 DIAS/CADA) – 300€/CADA

MÓDULOS 6,7 E 8 (6 DIAS/CADA) – 500€/CADA
OPÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL: 100€/mês, com uma jóia de 400€ paga juntamente
com a primeira mensalidade
CURSO DE 2 ANOS, PAGO NA TOTALIDADE: 2600€

Política de Cancelamento
Por módulo
• Reembolso de 90%, um mês antes do módulo
• Reembolso de 50% ebtre um mês e 15 dias antes do módulo
• Não haverá reembolso quando o cancelamento é feito a 15 dias ou menos do início do
módulo
Por mês
• Não há lugar a reembolso
• Pagamento deverá ser feito até dia 10 de cada mês
Total
• Reembolso de 90% (10% é retido para custos administrativos ) dos módulos em falta se o
cancelamento for feito um mês antes do próximo módulo
• Reembolso de 50% do valor do próximo módulo e 90% dos módulos em falta se o
cancelamento for feito 15 dias antes do início do módulo
• Não há lugar a reembolso do módulo seguinte e 90% dos módulos em falta se o
cancelamento for feito a 15 dias ou menos do início do próximo módulo

