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SEJA COMPETITIVO,  

PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

SERVIÇOS 
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SERVIÇOS          MASSAGENS NAS EMPRESAS 

• Serviço de massagens terapêuticas no local de trabalho  

 

• A massagem resulta da integração de 3 técnicas: Shiatsu; Tuina; Thai 

• Actua preventivamente contra 

• Stress; Tensões musculares; Insónias; Enxaquecas; Dores nas costas;  

Ansiedade; Perturbações digestivas; entre outras 

• Duração 

• 15 minutos cada massagem 

• Benefícios 

• Melhoria da saúde e qualidade de vida dos colaboradores no local de trabalho e fora dele 
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SERVIÇOS          YOGA 

 

• Sessões de yoga na empresa 

• Duração 50 min.  

• Visitas semanais, quinzenais, ou 

mensais 

• Yoga visa a relação harmoniosa das 

nossas potencialidades físicas, 

mentais, espirituais 

 

• Cada sessão inclui a prática de 

exercícios psicofísicos (Ásanas) para o 

autoconhecimento, exercícios 

respiratórios que aumentam a 

vitalidade ( Pránáyáma), controlo do 

stress e relaxamento ( Yoganydrá)  

 

 

• Aspecto Físico: força, flexibilidade, 

resistência e agilidade, melhoria da 

vitalidade, maior capacidade 

respiratória, prevenção de 

sedentarismo e de doenças 

 

• Aspecto Emocional: auto-estima e 

autoconfiança, maior controlo do 

stress, mais alegria e equilíbrio 

 

• Aspecto Social: União e 

responsabilidade social 

VANTAGENS SERVIÇO 
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SERVIÇOS          TERAPIA DO RISO 

• Sessões de riso na empresa 

• Duração 45 min.  

• Visitas Semanais, Quinzenais, ou Mensais 

• Composta em 3 fases: 

 

•  Exercícios de Riso Yoga (20 minutos) 

• Riso do Coração, o Riso do Leão, o Riso 

sussurrante, Riso Crescente 

•  Meditação de Riso yoga (10 minutos) 

• Objectivo de tornar as pessoas mais 

brincalhonas, de modo a reduzir a inibição e a 

timidez. desenvolvendo uma atitude positiva na 

vida do dia a dia; 

•  Relaxamento guiado (15 minutos) ; 

• Riso da apreciação, lembra-nos o quão 

importante é apreciar os outros, com vista a 

construir fortes e harmoniosas relações. 

Outros ex: riso do cumprimento, riso do perdão, 

riso de apertar as mãos, riso do guru, riso do 

abraço; 

VANTAGENS 

 

SERVIÇO 

 
• Ajuda a remover os efeitos negativos do 

stress  

• Óptimo antídoto para a depressão, ansiedade 

e outras desordens psicossomáticas 

• Aumenta a libertação de Serotonina, isto é, 

uma molécula envolvida na comunicação 

entre as células do cérebro 

• Libera endorfinas, que traz a sensações de 

tranquilidade por ser analgésico e calmante, 

sendo que as artérias e músculos se 

contraem. Numa conversa com gargalhadas 

movimentam-se mais de oitenta músculos. 

• Faz-nos sentir bem, porque nos liberta de 

três dolorosas emoções (medo, raiva e 

aborrecimento), o que se traduz em prevenir 

e aumentar a tolerância aos pontos de vista 

alheios 

• Melhora a nossa capacidade de lidar com 

conflitos e desafios, porque nos dá uma 

melhor perspectiva. 
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SERVIÇOS             GINASTICA LABORAL 

Consiste em exercícios de aquecimento músculo-esquelético, alongamentos, resistência 

muscular localizada e relaxamento, que visam compensar os movimentos corporais  

repetitivos e as posturas inadequadas próprias das acções laborais. 

Principais Vantagens: 

•  Minimizar os impactos negativos do sedentarismo; 

•  Prevenir doenças ocupacionais; 

•  Promover o bem-estar do trabalhador; 

•  Diminuem o absentismo por motivos médicos; 

•  Baixas médicas durante períodos mais curtos; 

•  Reduzem acidentes e as lesões no trabalho; 

•  Diminuem as dores musculares e articulares;  

•  Aumentam a sua motivação e o relacionamento interpessoal; 

•  A empresa beneficia de uma redução de gastos, com a diminuição significativa da 

morbilidade dos seus trabalhadores; 

•  Melhora a imagem da instituição junto dos mesmos e da sociedade; 
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FIM 

A MEDIALCARE  

DESEJA-LHE SAÚDE e BEM-ESTAR 

PARA A VIDA 


