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BENEFÍCIOS Clínicas Visage 

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

Cursos de formação financiada na área da Saúde/Estética 

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

Novembro e dezembro de 2021

A Escola VISAGE, em Leiria, abre-lhe as portas para o fascinante mundo da estética e do 

cabeleireiro. 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.

Nunca descurando a parte científica e tecnológica, a VISAGE proporciona-lhe um maior 
conhecimento na área do saber-fazer e do saber-ser, características que promovem o investimento 

e a realização pessoal.

❑ As inscrições são efetuadas diretamente com o parceiro:
➢ Presencialmente; 
➢ 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

Inscrições

mailto:formacao@visage.pt


Destinatários/as:
➢ Associados da Zona Centro;
➢ Pessoas ativas profissionalmente por conta de outrem ou por 
conta própria;
➢ A título de exceção podem ser colocados/as participantes que 
possam encontrar-se em situação de desemprego.
➢ Consulte o site do parceiro e tenha acesso a toda a documentação 
necessária: www.visage.pt
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Condições
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Aceda a esta parceria através de Clube Millennium bcp

Programas

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

* De notar que toda a Formação Modular Certificada a decorrer da Candidatura aprovada, é 
Formação Financiada mas não subsidiada. 
Se o Formando/a estiver certificado/a a algumas destas UFCD’s, não o/a podemos incluir na turma 
porque a mesma pessoa não pode ser certificada mais que 1 vez.

http://www.visage.pt/clinicas
https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=Root_clube_Beneficios&subcat=Root_clube_Beneficios_Saude&subcat2=Root_clube_Beneficios_Saude_Clinicas&subcat3=&ID=A000000000041272

