
DESPORTO Fisioterapia LaboralDESPORTO Fisioterapia Laboral

Programa Início: 6 de abril
Local das aulas: Sede da Delegação Norte - Rua Sá da Bandeira, 135 – Porto

A fisioterapia assume nos dias de hoje um papel de relevo na promoção da saúde e do bem-estar, quer no tratamento de
patologias, quer na prevenção de doenças relacionadas com atividades profissionais.

A fisioterapia tem sido amplamente divulgada e implementada em contexto laboral em vários países tendo já sidoA fisioterapia tem sido amplamente divulgada e implementada em contexto laboral em vários países, tendo já sido
reconhecidos os seus benefícios a título pessoal (prevenção de doenças posturais e acidentes de trabalho, etc.) e/ou a
título profissional (aumento da produtividade, diminuição do absentismo, etc.).

Fisioterapia Laboral:

A Fisioterapia Laboral tem a duração de 15 minutos e tem por base um conjunto de exercícios físicos realizados em
ambiente de trabalho, aplicados sem levar os trabalhadores ao cansaço. É baseada sobretudo em alongamentos que
variam consoante o trabalho desenvolvido.

O conjunto de exercícios realizados em grupo são muito importantes para devolver aos músculos, tendões e
articulações a flexibilidade elasticidade e resistência que necessitam A possibilidade de interação entre os participantesarticulações, a flexibilidade, elasticidade e resistência que necessitam. A possibilidade de interação entre os participantes
proporciona uma maior coesão e comunicação entre os mesmos, permitindo simultaneamente e de forma dinâmica
facilitar a aquisição de uma postura correta. A aplicação destes serviços previne ainda lesões como tendinites, ruturas e
mialgias.

BENEFÍCIOS:
Melhoria do desempenho individual e de grupo;
 Aumento da produtividade;
 Diminuição da fadiga muscular e prevenção de lesões de esforço repetitivo;
 Correção de vícios posturais e alívios de dores corporais;

Horário

p p
 Redução do absentismo, baixas médicas e acidentes de trabalho;
 Promoção da saúde;
Melhoria do relacionamento interpessoal;
 Aumento da motivação e disposição para o trabalho.

Em síntese, queremos realçar que o importante são os benefícios relativos à saúde ocupacional, diminuição de acidentes.

Quartas e sextas-feiras: 12:00 - 15:30.

Custos Por ato: € 3,00 por pessoa.

Atividade: Em grupo; mínimo de 5 pessoas.

Duração: 15 minutos.

Exercícios físicos, com base de flexibilidade, elasticidade e resistência.

Marcação e informações adicionais, contactar o Clube Millennium bcp (DN) +351 220 040 081/2 - Ext. 7040081/2 ou via

e-mail: clubemillenniumbcp@millenniumbcp pt
Diversos

e-mail: clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.

Débito direto. Não são permitidas desistências.
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

Fisioterapia Laboral FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032020

