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                          O Outdoor Training é uma formação experimental que tem como 
foco a aprendizagem vivencial, pelo imersão em situações e atividades, 
previamente pensadas, indutoras de desenvolvimento e de transferência de 
aprendizado para a vida organizacional, reproduzidas num ambiente exterior e 
descontraído; estes programas poderão ser feitos em ambientes diferentes, na 
cidade, na serra, na praia ou até ou mesmo na água.
Esta metodologia de aprendizagem é baseada em pensar, observar, sentir, fazer; 
é uma aprendizagem experiencial em toda a sua essência que combina teoria e 
prática.

O QUE É?

                                                            Os programas Outdoor Training são concebidos e 
projetados para se adaptarem às necessidades de cada empresa, pois, na verdade, 
personalizamos completamente as atividades a serem realizadas, por forma a 
garantir os fins e os resultados que procuram.
Iniciamos por uma recolha de informação acerca do grupo e das necessidades da 
empresa a serem supridas, através de ferramentas de diagnóstico, por forma a 
melhor adaptarmos as atividades a desenvolver e, posteriormente, avaliar a 
dimensão dos resultados alcançados.

COMO O FAZEMOS?

                                   Através desta metodologia de aprendizagem procura-se aprimorar 
competências como a liderança, o trabalho em equipa, a tomada de decisão, o 
compromisso, a integração e aculturação, a comunicação, a resolução de conflitos, 
o relacionamento interpessoal, a motivação de equipas de trabalho, a gestão do 
stress ou da autoestima, entre outras.
Estes programas não podem ser confundidos com desporto de aventura, 
atividades de convívio ou de lazer. O recurso a atividades lúdicas e aos 
fundamentos da função “jogo”, no desenho das atividades e tarefas a completar, 
procura sempre a definição da competência a trabalhar e os recursos para que 
esta seja exposta, vivenciadas e/ou transferida.

PORQUÊ?

EXPERIMENTAR;
(COM) PARTILHAR;
INTERPRETAR;
EXPANDIR;
APLICAR. 

 O DESENHO DO 
PROGRAMA PASSA 

ESSENCIALMENTE POR 
CINCO ETAPAS 

DISTINTAS:
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• Experiência: As atividades em Outdoor permitem que os participantes tenham 
novas experiências. Levar os colaboradores da sua empresa para fora das suas zonas 
de conforto e experimentar coisas novas é uma forma única para quebrar barreiras, 
encorajar a comunicação dentro da equipa, aprender novos formas de pensar  e agir,  
conhecer os seus colaboradores  e adquirir uma nova perspetiva da sua equipa.
• Memorável: fazer algo diferente vai trazer mais energia para o grupo e criar 
memórias. As nossas atividades de outdoor ativas, divertidas e envolventes vão 
manter a equipa mais forte e mais conectada. 
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SERVIÇOS
PRODUTOS

Dispomos dos seguintes 
produtos, como base na 

nossa metodologia:

TAILOR MADE SOLUTIONS
• Assessment
Avaliar comportamentos e 
competências dentro (ou para) a 
organização;
• Skills Development
Alinhar de forma eficiente o 
desenvolvimento de competências 
individuais e organizacionais;
• Team Bulding
Trabalhar competências 
interpessoais na organização 
através de dinâmicas 
transformacionais para as equipas.

RAZÕES ESSENCIAIS  PARA ESCOLHER OUTDOOR 
TRAINING PARA A SUA ORGANIZAÇÃO:

DIFERENCIE-SE COMPETITIVAMENTE, IDENTIFIQUE OS 
TALENTOS, VALORIZE A CRIATIVIDADE, A INTELIGÊNCIA 
AS COMPETÊNCIAS DOS SEUS COLABORADORES E 
RESPONDA COM AGILIDADE ÀS MUDANÇAS DO MUNDO 
MODERNO.
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