
 

 
 

 
CURSO DE MASSAGEM DESPORTIVA 

 
Cada vez mais os desportistas e as pessoas em geral estão a aperceber-se que uma 

massagem desportiva pode beneficiá-las em várias formas. Esta massagem não só ajuda 

à rápida recuperação de lesões em qualquer tipo de atleta como também pode ser 

usada como um método preventivo para quem puxa pelo seu corpo até aos limites. 

Para os desportistas profissionais ou para os praticantes casuais, as massagens 

desportivas podem auxiliar na recuperação em dias ou até semanas. Tornou-se parte 

integrante da recuperação atlética na medicina desportiva, passando pelas faculdades, 

clubes desportivos amadores, clubes desportivos profissionais, entre outros. 

É cada vez mais uma terapia reconhecida como uma “arte” que pode maximizar o 

desempenho desportivo. 

CARGA HORÁRIA 

24 horas de Curso  

DESTINATÁRIOS 
 
Profissionais de massagem  
 

 
OBJETIVOS: 
 

• Dotar de um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos assim como, de uma 
sólida formação técnica na área do desporto. 

• Preparar profissionais devidamente formados em serviços e técnicas com grande 
aplicabilidade em clínicas, centros hospitalares, entre outros. 

• Formar técnicos auxiliares com amplos conhecimentos na área da saúde, 
desporto, lazer, bem-estar e turismo. 

 
 
 



 

 
 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Teoria 
  

• Definição 

• Categorias de massagem desportiva 

• Técnicas base de massagem desportiva 

• Efeitos, indicações e contra-indicações de cada técnica 

• Objetivos da massagem de evento 

• Objetivos da massagem de manutenção 

• Objetivos da massagem de recuperação 

• Foco da massagem desportiva por modalidade desportiva 

• Recentes investigações em massagem desportiva 

• Rotinas de massagem desportiva com óleo 

• Rotinas de massagem desportiva sem óleo 

• Rotinas de massagem desportiva específicas para a parte superior e inferior do 

corpo 

 
VALOR 
 
190€ de curso 

 
MODALIDADES DE PAGAMENTO 
 
Pronto Pagamento: 190€ de curso 

Mensalidade 1: 2 x 100€ de curso  

 

 

 

 



 

 
 

 

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem apresentar-se com Farda de cor azul escuro e branco. A mesma 

pode ser substituída por calças azuis escuras e t-shirt branca.  

 
 
NOTA 
 

O pagamento do curso deve ser efectuado no ato da inscrição.  

Se optar por realizar o pagamento em duas mensalidades, na data de início do curso o 

valor deve de estar totalmente liquidado.   

Os pagamentos podem ser realizados por transferência bancária através do IBAN PT50 

0007 0000 0040 5635 4742 3 ou em dinheiro.  

 
 
CERTIFICAÇÃO 
 
No final da formação, o formando recebe um certificado emitido de acordo com a 

legislação em vigor, desde que cumpra os requisitos de avaliação e de assiduidade 

estipulados para a ação de formação.  

 

 

CONTACTOS 
 
Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres 

Vedras 

261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.feelfp.pt  
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