
TEAM
BUILDINGTEAM
BUILDING

TURISMO DE AVENTURA E NATUREZATURISMO DE AVENTURA E NATUREZA



“Temos uma equipa com experiência em entregar Team 
Buildings eficazes e eficientes aos nossos clientes. São mais de 
20 anos a desenvolver e executar, com sucesso, centenas de 
ações team building. O nosso foco é sempre o de colmatar a 
necessidade/problema da empresa que nos procura.”
 
Nélson César, Diretor-Geral do Parque Aventura DiverLanhoso

Sobre nós
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“Com mais de 20 anos de experiência em Team Building. O 
DiverLanhoso faz planos 100% personalizáveis às 
necessidades de cada empresa/organização.
Água, Ar, Fogo e Terra. Qual o elemento de cada uma das 
equipas? Aqui podem descobrir os pontos fortes e trabalhar 
as fraquezas, quer físicas, quer psicológicas, através de 
exercícios de esforço e superação, mas sempre com a 
vertente aventura à mistura.

Os objetivos são definidos pelas empresas, mas a meta 
estabelecida por nós é sempre uma: 
CONSTRUIR EQUIPAS VENCEDORAS!

Construir equipas
vencedoras

Colaboradores da empresa ou setor

Temos equipa Não temos equipa
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Como se processa a tomada de decisão 
sobre o plano que melhor se adequa a cada 
empresa e equipa?
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Numa primeira avaliação (1), pretende-se saber qual o intuito 
da administração e qual o público-alvo sobre o qual se vai 
debruçar a ação. Posteriormente, numa segunda avaliação (2), 
são estudadas as características do público-alvo e é definida a 
estratégia e o produto a serem usados, assim como a intenção 
final, que pode ser: 

1. Diagnóstico

2. Estratégia

Neste contexto, o intuito das empresas é o de proporcionar 
novas experiências aos seus colaboradores, envoltas de 
descontração, convívio e interação entre elementos, fora do 
contexto laboral. 
Existem diversos Packs disponíveis para este tipo de ação, 
que podem incluir mediante solicitação:
- Acompanhamento permanente e Moderador/Gestor de 
atividades;
- Paragens técnicas coordenadas e organizadas;
- Gestão de desejos e serviços em tempo real;
- Acompanhamento de técnicos;
- Palestras motivacionais;

1. Experiência Cooperativa
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Experiência Cooperativa ou um Team Building.

     a) Instrução/Diversão;
     b) Descobrir Líderes;
     c) Evidenciar Líderes; 
     d) Criar Equipas.

3. Avaliar ou aconselhar uma decisão

Colaboradores da empresa ou setor

Temos equipa Não temos equipa
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1. Caminhadas”trekking”
2. Slide
3. Caça ao tesouro 
(tema instrução empresarial)

4. 10 pontes
5. Tiro 4 modalidades
6. Scoor 100 (Quiz empresarial)

7. Kayak
8. Mina Labirinto 
(tema instrução empresarial)

Pack Natureza
2 atividades à escolha

Pack Rio 
4 atividades à escolha

1. 38 pontes suspensas
2. Caça ao tesouro 
(tema instrução empresarial) 

3. Scoor 100 (Quizz empresarial)

4. Paintball 50 bolas 
5. Mina Labirinto 
(tema instrução empresarial)

6. Caminhadas “trekking”
7. Mina Labirinto 
(tema instrução empresarial)

Pack Aventura
3 atividades à escolha

1. Canyoning no rio vides
2. Kayak
3. Soft Rafting
4. Paintball 100 bolas 
5. 38 pontes suspensas
6. 10 pontes
7. Slide
8. Salto Negativo
9. Scoor 100 (Quiz empresarial)

10. Mina Labirinto (tema instrução 

empresarial)

**outras opções disponíveis, mediante orçamento.
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-  TEAM (20 a 800 elementos)
Destina-se ao entretenimento e criação de equipas que já se 
conhecem, com o intuito de gerar laços mais fortes entre os 
participantes através de jogos de coordenação e interligação 
entre e de equipas. 
Este Team Building é indicado para empresas que queiram 
proporcionar dias de descontração e criação de laços. 

- VIP (entre 20 a 800 elementos)
Este Team Building é montado e desenvolvido em circuito, com 
desafios e jogos que todos os elementos devem realizar, sob a 
orientação de monitores.
O acompanhamento desta ação é permanente e estará ao 
encargo de um monitor, responsável por atualizar as equipas das 
respetivas pontuações e dinâmicas.
**O Team Building VIP pode incluir coffee break e refeições.

Team Building
- PERFORMANCE (entre 1 a 10 elementos)
Este tipo de ação destina-se a pessoas com cargos de chefia, 
coordenação, gestão de recursos humanos ou grande decisão 
dentro das empresas. Com uma duração média entre 6 meses a 
2 anos, este team building passa por instruir, a longo prazo, 
através de técnicas de coaching, realizadas via presencial, online 
e/ou via email corporativo. 
O intuito é realizar uma constante monotorização, com 
apreciações regulares, por forma a encaminhar os 
conhecimentos e ajudar a que o processo de tomada de decisão 
seja cada vez mais orientado e intuitivo por parte dos elementos 
em formação. A par disso, os participantes frequentarão ações e 
palestras instrutivas de liderança e evolução pessoal.
Simultaneamente, é realizado acompanhamento psicológico e 
são produzidos relatórios de evolução psicológica e de destreza 
mental e corporativa aos 3, 6, 9 12,15, 18, 24 meses do início.
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O sucesso de cada empresa é o nosso sucesso. 
Por isso, trabalhamos para que cada equipa seja capaz de 
entregar a melhor performance possível, através do foco na 
melhoria de competências, e, para tal, levamos a cabo 
atividades e eventos especialmente concebidos para motivar e 
promover a cooperação, bem como potenciar os 
relacionamentos interpessoais. 
Os Team Buildings do Grupo Diver são diferenciados, divertidos, 
surpreendentes e, mais do que isso, únicos. Afinal, não é todos os 
dias que podem desenvolver uma ação deste tipo no maior 
Parque de Desportos de Aventura da Península Ibérica. É esta 
unicidade que confere às ações maior intensidade e eficácia, 
dada a experiência ser, efetivamente, memorável. 

São mais de 50 atividades de aventura, espalhadas por cerca 
de 170 hectares de Natureza, que estão à disposição das 
empresas no Parque Aventura DiverLanhoso. 
Quais as vantagens das ações Team Building?

Porquê escolher o
Grupo Diver?

Melhoria do foco;
Melhoria de competências;
Aumento da motivação;
Fomento da envolvência do grupo;
Gera comunicação eficaz;
Propícia a criatividade;
Melhora o clima organizacional;
Evidencia talentos ocultos.
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In Box
Minefield
Sponge Ball

A comunicação, assim como todos os outros fatores 
evidenciados,  confluem para o sucesso de qualquer empresa 
e, também, de qualquer equipa. Estes podem e devem ser 
fomentados através de diversos desafios e atividades. São 17 
os desafios team building que poderão vir a enfrentar, em 
equipa, sempre dependentes dos objetivos que a empresa 
tenha em concreto para a ação: 

Climb Sky
Maze
Web

Boot Camp
entre outros…

A comunicação é essencial

Uns trabalham a interação interpessoal, outros a comunicação 
e a confiança nos colegas de equipa e, também, a resiliência e 
superação dos objetivos, através da construção de espírito de 
equipa, liderança e pensamento estratégico.

Tudo na vida exige esforço, trabalho e dedicação. Sozinhos, 
podemos até alcançar um patamar de qualidade, mas juntos a 
meta é sempre a excelência. 
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Lugar de Porto de Bois - Oliveira, 4830-602 Póvoa de Lanhoso, Portugal

253 635 763 | info@diver.com.pt | www.diver.com.pt
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