
DESPORTO Massagem LaboralDESPORTO Massagem 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.

f d l d l d l d l b l d dA fisioterapia que 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.).

Massagem Laboral:

A massagem apresenta-se como um dos tratamentos naturais mais antigos do mundo. Este tipo de tratamento tem
vários benefícios para quem utiliza regularmente, impedindo que as tensões musculares se acumulem e provoquem
lesões, que podem levar ao afastamento temporário da atividade profissional. Reduz o nível de irritabilidade e provoca
um aumento dos níveis de concentração, que se refletem numa maior abertura para enfrentar os desafios do dia a dia.

C d d i d d 20 30 i li d d i ó i dCada sessão tem uma duração aproximada de 20-30 minutos, realizada em cadeira ergonómica de massagens por
fisioterapeuta. Localizada preferencialmente nas costas, pescoço, cabeça e membros superiores com principal foco no
relaxamento dos colaboradores, aumentando posteriormente a produtividade.

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;
 Redução do absentismo baixas médicas e acidentes de trabalho;

Horário

C stos

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

Quartas: 12:00 - 15:30;
Sextas: 12:00 - 15:30.
Obs.: “Marcação prévia realizada até à véspera, para o Clube por telefone ou email”.

Preço: € 10,00 / por Ato.Custos Preço: € 10,00 / por Ato.

Atividade: Individual.

Duração: 20 a 30 minutos.

Massagem localizada preferencialmente nas costas, pescoço, cabeça e membros superiores, com principal foco no
relaxamento, sendo aplicada massagem terapêutica se necessário.

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.

Massagem Laboral FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032026

