
Custo 

Enquadramento 

    BENEFÍCIOS Clínicas Visage  

 

  

“A sua presença será muito bem-vinda nos nossos cursos gratuitos!” 

Cursos de formação financiada na área da Saúde/Estética  

Setembro de 2021 

Aprender uma profissão de sucesso com profissionais altamente qualificados 
garante um futuro promissor e muito aliciante. 
Com uma componente muito prática, a formação desenvolve-se num ambiente 
único de dinamismo, motivação e desenvolvimento pessoal. 
O Clube Millennium bcp tem o gosto de lhe divulgar os cursos que o Grupo 
Visage irá promover em setembro e outubro de 2021. 

  Programas  

Gratuitos. 
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Local Av. D. João III, Edifício 2002, Escada B, 3.º andar, Leiria. 

  

Design de Sobrancelhas  

 Epilação a fio (UFCD 9117) e Design de sobrancelhas (UFCD 9116);  
 Duração de 50 horas; 
 Horário laboral – 09h30 às 13h30; 
 Início a 6 de setembro*; 
 A decorrer às segundas-feiras. 

         Técnicas Faciais 
 Tratamentos faciais (UFCD 9142) e Técnicas de massagem (UFCD 9141); 
 Com a duração de 100 horas; 
 Horário laboral – 19h00 às 22h00; 
 Início a 7 de setembro*; 
 A decorrer às terças-feiras. 

         Massagem Geotermal (UFCD 9175) 
 Duração de 25 horas; 
 Horário laboral – 09h00 às 13h00; 

 Início a 16 de setembro*; 
 A decorrer às quintas-feiras. 

* Data sujeita a alterações devido ao número mínimo de inscrições. 



Destinatários/as: 
 Associados da Zona Centro; 
 Pessoas ativas profissionalmente por conta de outrem ou por 
conta própria;  
 Consulte o site do parceiro e tenha acesso a toda a documentação e 
condições necessárias: www.visage.pt 

BENEFÍCIOS Clínicas Visage  

Condições 

Inscrições 

Cursos de formação financiada na área da Saúde/Estética 
Setembro de 2021 

 As inscrições são efetuadas diretamente com o parceiro: 
 Via email: formacao@visage.pt. 
No email de inscrição é necessário que indique:  
  Naturalidade; 
  Morada Completa; 
  Contacto telefónico. 
 Via contacto telefónico: 244 848 248 / Tlm.: 912 302 371. 

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/ empresas/ entidades indicadas) Pág. 2/2 

Aceda a esta parceria através de Clube Millennium bcp  

          Técnica de embelezamento de unhas 

 Técnicas diferenciadas de embelezamento de 
unhas (gel/acrílico/cerâmica) (UFCD 9115); 

 Com a duração de 50 horas; 
 Horário laboral – 14h00 às 18h00; 
 Início a 6 de setembro*; 
 A decorrer às segundas-feiras. 

 

 

          Massagem Californiana (UFCD 9156) 

 Com a duração de 25 horas; 
 Horário laboral – 09h00 às 13h00; 
 Início a 30 de agosto*; 
 A decorrer às segundas-feiras. 

          Pedicure 

 Com a duração de 50 horas; 
 Horário pós-laboral – 09h00 às 18h00; 
 Início a 9 de outubro*; 
 A decorrer aos sábados. 
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