
RECARREGAR A ENERGIA 
DE UM GRUPO DE 
TRABALHO

EMPRESAS

Os programas empresas tem o 
objetivo de fortalecer a ligação 
entre os colaboradores, encontrar 
soluções diferentes de uma forma 
participativa e promover a cultura 
de organização.

Dispomos de várias atividades de animação, 
com uma forte componente de diversão e 
inovação, destinadas a marcar um momento 
importante na empresa, seja um convívio entre 
colaboradores, o aniversário, o lançamento de 
um produto ou um prémio de produção.
Os nossos programas Team Building promovem 
jogos de equipa fora do contexto laboral, 
permitindo trabalhar várias dimensões de um 
grupo de trabalho, como a motivação, a 
comunicação, a liderança, a tomada de decisão 
e a gestão de conflitos, com vista a alinhar as 
competências e a diversidade do grupo aos 
objetivos da empresa.

Team Building à medida

Delineamos programas adaptados aos objetivos 
de cada organização, de acordo com as 
necessidades e perfil de cada equipa, de modo a 
garantir níveis de envolvimento e motivação 
elevados. Para podermos aconselhar um evento 
team building contacte-nos através do email 
actividadesvaldeira@gmail.com e indique-nos o 
objetivo geral, nº e perfil dos colaboradores e 
eventuais requisitos como data ou duração.
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Observações
Os preços variam com a natureza da atividade e nº de participantes e
incluem acompanhamento por monitores, equipamento, seguro.
Almoço 10 euros; Lanche 4 euros; Podem trazer o Vosso pic nic temos
merendeiro.
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1. // Paintball
Jogo que envolve muita ação, estratégia e trabalho
de equipa, onde o objetivo é o de marcar o
adversário com tinta biodegradável. Proporciona
momentos de muita diversão e emoções fortes,
num exercício saudável de contacto com a
natureza.

Duração aproximada: 3 horas

2. // Challengers
Esta atividade é constituída por um jogo de 
pistas/caches, onde os participantes estão 
organizados por equipas e tem que encontrar 
diferentes locais, executar tarefas, resolver 
enigmas, realizar atividades e superar desafios.

Duração: ½ dia ou um dia

3. // Dia Aventura
Um dia cheio de emoções fortes e diversão com 
diversas atividades de desporto aventura, num 
ambiente muito acolhedor e familiar. O dia começa 
com escalada e pontes, depois do almoço um 
relaxante circuito de tiro e diversos jogos 
estratégicos. O slide fecha o dia sem faltar um 
passeio de canoa nos meses de Primavera e Verão.

Duração aproximada: 1 dia

4. // Treino Militar
Programa de instrução ao ar livre com foco nas 
competências de Liderança, Comunicação e 
Motivação da equipa. Intensas missões e divertidas 
experiências para superar novos desafios.

Duração aproximada: ½ dia, 1 dia ou 2 dias

Solicitar orçamento: actividadesvaldeira@gmail.com


