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TEAM-BUILDINGS Com Identidade
As atividades TeamBuilding estão
intrinsecamente ligadas ao fomento do
espírito de equipa através de diversas
atividades, que são uma
"ferramenta" fundamental no reforço e
desenvolvimento do conhecimento e coesão
entre membros de uma organização.
Pessoas que diariamente trabalham juntas,
mostram conhecer-se pouco quando
expostas a desafios que requerem interação
e cooperação mútua, para além da rotina
habitual.
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A construção de processos de trabalho
integrados, promovem um aprofundamento
dos elos sociais e do conhecimento das
virtudes e defeitos de cada um. Este objetivo é
facilmente alcançado numa atividade lúdica
“fora da caixa”, onde predomina um ambiente
informal e descontraído, contribuindo para
quebrar o gelo, entusiasmar e motivar,
proporcionando uma nova energia aos
colaboradores, que se reflete na sua
produtividade e atitude no trabalho.
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TEAM-BUILDINGS Alguns dos nossos clientes.

“A DNA Travel & Events é uma equipa fantástica, com profissionais dedicados e muito
disponíveis! Uma escolha acertada na organização dos nossos eventos Teambuilding!”
Diana Pereira
Marketing Manager - ITSector
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TEAM-BUILDINGS para equipas remotas!
Este é um momento sem precedentes para
todos, com o vírus COVID-19 a ter um
enorme impacto na saúde, social e financeiro
das nossas empresas e também na
sociedade. A DNA Travel & Events está
comprometida em colocar a saúde de todos
em primeiro lugar, tanto física quanto mental,
e para apoiar as empresas e as suas equipas
neste momento de distanciamento social.
Assim desenvolvemos formas de manter a
produtividade e a moral de quem se encontra
em casa a trabalhar.
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Criados especialmente para as equipas que se
encontram em trabalho remoto a DNA Travel
& Events criou os HOMEMADE TEAM –
Equipas
com
Identidade,
eventos
Teambuilding e de reforço de espirito de
equipa desenhados para permitir um momento
de escape, diversão e quebra da rotina. São
uma excelente maneira de manter a cultura
corporativa da sua empresa assim como
proporcionar momentos de diversão nos seus
colaboradores. Atendendo à atual situação
financeira todos os nossos eventos estão com
um preço especial.
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CSI: CRIME SOB INVESTIGAÇÃO
HOME EDDITION
Conceito: O imaginário da atividade é idêntico ao do CSI convencional, a única
diferença é que é feito de forma virtual. Um inspetor apresenta o caso (através
de videoconferência), cria as equipas de investigação e dá acessos online TOP
Secret, para os dossiers do processo. De seguida informa que por questões de
segurança os suspeitos, estão todos fechados em casa, com regime de pulseira
eletrónica, pois havia o risco de tentarem fugir do país. Então, cada equipa de
investigação, terá que inquirir os suspeitos (cumprindo os horários estipulados),
à vez, através de plataformas de vídeo conferencia (i.e.zoom, skype ou outro).
Poderemos ter ainda uma visita virtual ao local do crime para procurarem pistas.
No final, todos voltam à “sala” virtual onde foi apresentado o caso e
o porta voz de cada equipa dá a sua versão dos acontecimentos procurando
resolver o crime (pessoa, motivo e forma) e é resolvido o mistério e dada ordem
de prisão ao culpado.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 6 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 25€* + IVA por participante.
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CSI: CRIME SOB INVESTIGAÇÃO
HOME EDDITION

Informação adicional: Esta atividade é sempre adaptada à empresa, situação,
área de negócio. É necessário ter um interlocutor/coordenador da empresa
presenta na atividade. É necessário que todos os participantes tenham bom
acesso à internet e é conveniente um teste de ligação de aproximadamente 15 a
20 minutos, de forma a garantir que está tudo operacional com a solução
tecnológica. Teremos sempre alguém para dar suporte e apoio permanente
tecnológico à solução.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita, ator,
monitores e material técnico DNA Travel & Events.

* Em função do número de participantes. Valor mínimo de atividade 500€ + IVA.
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PUZZLE ROOM CHALLENGE
HOME EDDITION
Conceito: O imaginário desta atividade inicia-se com 1 de 2 cenários:
a) A empresa recebe uma box com todo o kit de jogo e fica autónoma (é
importante neste caso haver um interlocutor na empresa que faz de anfitrião de todo o
jogo e dinâmica a quem damos um briefing e formação,
b) Os colaboradores estão, cada um na sua casa, e recebem um link via
email que os lança na aventura.
Em qualquer dos casos, o imaginário da atividade é sempre adaptado à
empresa e ao tipo de atividade ou desafios da mesma e é apresentado sob a forma de um
desafio contra relógio. Cada participante faz parte de uma equipa e o 1º desafio é
descobrir a que equipa pertence e decifrar um código que o leva à plataforma virtual onde
se irá encontrar com os restantes elementos da equipa.
Depois, já em equipa têm que decifrar um conjunto de enigmas, provas e
questões e por cada desafio superado vão receber uma peça de um puzzle (pode ser uma
imagem ou uma letra para fazer uma frase) e é-lhes comunicado que “vence a equipa que
conseguir completar 1º o puzzle”. No entanto, eles terão que chegar à conclusão que as
várias equipas, individualmente, não conseguem fazer o puzzle e só juntando todos os
esforços, conseguem atingir o objetivo final… mensagem final “Junto Somos mais Fortes!”
ou algo do género… é uma verdadeira corrida contra o tempo.
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PUZZLE ROOM CHALLENGE
HOME EDDITION
Duração: Programa para 4 horas.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 6 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 20€* + IVA por participante.
Informação adicional: Esta atividade é sempre adaptada à empresa, situação,
área de negócio. Na opção a) É necessário ter um interlocutor/coordenador na
empresa. Na opção b) todos os participantes têm que ter bom acesso à internet e
é conveniente um teste de ligação de aproximadamente 15 a 20 minutos, de forma
a garantir que está tudo operacional com a solução tecnológica. Teremos sempre
alguém para dar suporte e apoio permanente tecnológico à solução).
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita, ator,
monitores e material técnico DNA Travel & Events.

* Em função do número de participantes. Valor mínimo de atividade 400€ + IVA
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TRIVIA QUIZZ MASTER
HOME EDDITION
Conceito: Em forma concurso televisivo, podemos organizar um jogo de Quizz,
que pode ser adaptado a vários formatos (Quem Quer Ser Milionário, Joker,
Trivial,…) e onde os temas são personalizados à empresa, como por exemplo:
Estatísticas e dados da empresa / RH e Curiosidades / Produtos & Serviços /
Clientes e Personagens / Desafios de Equipa… Criada uma plataforma online o
concurso pode-se desenrolar por equipas ou de forma individual, em formato de
torneio com eliminatórias, até obtermos um campeão.
Duração: Programa para 4 horas. .
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 6 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 20€* + IVA por participante.
Informação adicional: Esta atividade é sempre adaptada à empresa, situação,
área de negócio. Todos os participantes têm que ter bom acesso à internet e é
conveniente um teste de ligação de aproximadamente 15 a 20 minutos, de forma
a garantir que está tudo operacional com a solução tecnológica. Teremos
sempre alguém para dar suporte e apoio permanente tecnológico à solução).
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita, ator,
monitores e material técnico DNA Travel & Events.
* Em função do número de participantes. Valor mínimo de atividade 400€ + IVA.
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O CHEFE SOU EU
HOME EDDITION
Conceito: As equipas são recebidas num chat online pelo nosso Chef, que lhe
vai lançar um desafio culinário em formato de workshop. Neste vento temos
duas opções possíveis, Opção a) É enviada para todos os participantes uma
lista de compras para realizar a atividade. Opçãp b) será entreTemos são
recebidas por um Excêntrico Cozinheiro internacional que separa os
participantes por equipas e lhes lança os desafios culinários que terão que
superar. Segue-se uma prova de negociação para conseguirem ter todos os
ingredientes necessários para a confeção e depois é necessário meter mãos à
obra. Doce ou Salgados, o objetivo é conseguirem criar pratos saborosos,
originais e muito criativos. No final temos prémios para o "mais saboroso",
"melhor apresentação", "mais original", entre outros. O evento finaliza-se com
uma refeição convívio entre todos os participantes.
Duração: De 2 a 4 horas.
Nr. Mínimo de Participantes: A partir de 6 participantes.
Valor da Atividade: A partir de 20€* + IVA por participante.
Inclui: Preparação, personalização e realização da atividade descrita, ator,
monitores e material técnico DNA, seguros de acidentes pessoais e de
responsabilidade civil. Fotos e filme resumo da atividade*.

* Em função do número de participantes. Valor mínimo de atividade 400€ + IVA.
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Condições Gerais de Contratação
50% do valor total do evento ou fatura, na eventualidade de contração de vários serviços, à data de adjudicação. Restantes 50% da fatura a
48h da data do evento.
O não pagamento da qualquer uma das tranches inviabiliza a realização do evento ou prestação de serviços sendo que à Aristodiscovery Lda.
reserva-se o direito a recusa de prestação de serviço por incumprimento processual.
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Politica de RGPD
Como é do conhecimento público, o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados é aplicável desde 25 de maio em todos os EstadosMembros da União Europeia.
Na ARISTODISCOVERY Lda., denominada comercialmente como DNA Travel & Events e Portugal Green Travel, valorizamos e atribuímos a
máxima importância à confiança que deposita em nós e garantimos que os seus dados pessoais se encontram em segurança e são
processados com total privacidade. Privacidade, confidencialidade e transparência são três elementos fulcrais na relação de confiança que
estabelecemos com os nossos Clientes. O tratamento dos seus dados pessoais permite, entre outras finalidades, o desenvolvimento e a
comercialização direta dos produtos e serviços que acreditamos serem os mais adequados ao perfil e necessidades de cada Cliente. A
presente Política de Privacidade estabelece a forma como a DNA Travel & Events utiliza os dados pessoais dos seus clientes e dos seus
potenciais clientes. Poderemos assim solicitar os seus dados de identificação, tais como, o seu nome, morada, data de nascimento, email, nº
telefone, NIF. Poderemos também recolher imagens vídeo e fotografia no decorrer das nossas atividades. Estes dados são recolhidos para que
seja possível:
• Emitir faturas;
• Ativar seguros para as atividades a realizar;
• Produção de vídeos resumos e registos fotográficos de atividades realizadas;
• Produção de vídeos promocionais incluídos em campanhas e ações de marketing da DNA Travel & Events e Portugal Green Travel;
• Contacto futuro em campanhas de marketing e promoção de serviços DNA Travel & Events e Portugal Green Travel Caso esteja insatisfeito
com a nossa utilização dos seus dados pessoais ou com a nossa resposta após o exercício de algum destes direitos, tem o direito de
apresentar reclamação junto da sua autoridade de controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD | Rua de São Bento, n.º 148,
3º, 1200-821 Lisboa | Tel.: 351 213928400 | Fax: +351 213976832 | e-mail: geral@cnpd.pt).

Entre em contacto connosco para mais informações info@dnaeventos.com
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