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Requisitos
O Master em Terapia e Consultadoria Ayurvédica 
pode ser frequentado como um todo ou cada 

módulo como uma formação individual e 
independente.

Não existem pré-requisitos mas é necessário Não existem pré-requisitos mas é necessário 
considerar que se trata de um curso desafiante 
com momentos de avaliação teóricos e práticos 

ao longo de toda a formação.

Recomenda-se ter alguns conhecimentos de Recomenda-se ter alguns conhecimentos de 
Anatomia e Fisiologia para uma correta aplicação 

e compreensão das terapias e técnicas 
envolvidas. Caso tenha alguma formação 

relevante na área ou se já fez algum módulo 
connosco informe-nos, para que o seu caso 

possa ser analisado pela Coordenação 
Pedagógica e ser atribuída equivalência e o Pedagógica e ser atribuída equivalência e o 

desconto relativo ao(s) módulo(s) em questão. 
Neste caso, poderá repetir os módulos que quiser 

sem custo adicional sempre que haja vaga.

Como tal este curso está aberto a qualquer 
terapeuta e profissional de saúde como também a 

qualquer interessado no tema.

100 € de inscrição + 227 € x 18 meses
(a pagar até ao dia 10 de cada mês)
10% desconto com pré-pagamento

Investimento

Sto. Tirso
D'Alma e Corpo
Rua Ferreira de Lemos, 216, 
4780-468 Santo Tirso

10 / 10
2020

Portimão
Villa Prana
Av. Miguel Bombarda 5,
8500-299 Portimão

12 / 09
2020

Évora
Ginásios da Educação Da Vinci
Rua de Chartres, nº5 B
7000-930 Évora

05 / 09
2020

Lisboa
Espaço Amar
Rua Rosa Araújo, Nº34 5º Andar
(perto do Marquês de Pombal)

20 / 06
2020

Datas e locais

O curso de Master em Terapia e Consultadoria Ayurvédica não se 
trata de uma simples introdução à Ayurveda, mas sim de uma 

formação completa de aplicação prática. Permite que os 
participantes adquiram um profundo conhecimento e dominem as 

principais técnicas e terapias ayurvédicas adaptando-as a 
necessidades e contextos reais, formando-os no final como 
terapeutas totalmente independentes. Terão as competências 

necessárias para realizar consultas de avaliação e diagnóstico de necessárias para realizar consultas de avaliação e diagnóstico de 
acordo com a medicina Ayurveda, assim como aconselhar e 
executar planos de tratamento, planos dietéticos, fitoterapia e 

práticas higienistas de acordo com o diagnóstico de cada paciente. 

O conteúdo programático deste curso considera todas as áreas 
terapêuticas, desde dieta a plantas (utilizando tanto a flora 

portuguesa e ocidental segundo a energética ayurvédica como 
ervas indianas, apresentado desta forma um modelo de tratamento 
acessível ao ocidente), de mantras a meditação. Compreende os 

aspetos fulcrais da teoria, diagnóstico e prática ayurvédicos, 
explorando os múltiplos componentes, exercícios e técnicas que 
trabalham conjuntamente para promover uma forma de vida trabalham conjuntamente para promover uma forma de vida 

equilibrada e saudável. Todos os aspetos da vida são abordados 
de forma prática, visando o tratamento e a transformação.

Master em Terapia e
Consultadoria Ayurvédica

DURAÇÃO: 354 HORAS
+ 150 HORAS ESTÁGIO FACULTATIVO








































