
A Trans Serrano organiza programas de team-building adaptados aos objectivos de cada empresa ou grupo e conjugados
com alojamento e refeições em várias unidades hoteleiras da região e do país. Descrevemos alguns programas possíveis

que podem ser feitos em locais específicos propostos pela nossa empresa ou adaptados aos locais que nos sejam
solicitados:

DescriçãoDescrição

PROPOSTA 1
Orientação com carta Topográfica: prova de orientação com mapa militar, bússola e apoio técnico. Atividade
que promove a coesão de grupo, a estratégia e a definição de papéis, assim como tem uma função importante ao
nível da análise da comunicação e relacionamento interpessoal. Atividade suave adaptada ao nível físico do grupo.
Duração 3 a 4 horas.

PROPOSTA 2
Challenger - multiatividade com slide, rapel, tiro ao alvo com arco, tirolesa e canoagem e btt em que o grupo é
dividido em equipas. Cada equipa tem de decifrar as mensagens conducentes ao posto respectivo. Todas as
actividades obrigam a trabalho de equipa, boa comunicação ou comunicação eficaz e liderança. Duração 6 horas. 

PROPOSTA 3
Team-Building para promoção da equipa, a motivação, a comunicação, a liderança e a gestão de conflitos. Com
recurso a actividades e jogos como por exemplo a canoagem, elevador de corda, labirinto de corda, jogo dos skis,
jogo dos tubos, lagarta humana e outros a definir oportunamente. Duração 3 a 4 horas.
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ARPT Centro de Portugal

AtividadesAtividades
Team BuildingTeam Building

Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome e um contacto telemóvel. Deve ser feito um adiantamento de 50% da reserva até 5 dias antes da
atividade, para o IBAN PT50004534534027764108953, enviando o comprovativo por e-mail. É obrigatório o envio da lista de nomes completos e

data de nascimento de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com) até 2 dias antes. 

www.transserrano.com www.instagram.com/trans_serrano/?hl=pt https://www.facebook.com/TransSerranoAventura

Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: cobertura de morte ou invalidez permanentes de 20.000€ e despesas de tratamento de
3.500€ (apólice 202126631, Allianz Portugal); b) seguro de responsabilidade civil: cobertura de 75.000€ por sinistro (apólice 203249524,
Allianz Portugal).
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso prévio, desde que as condições climatéricas, as condições
físicas ou outras coloquem em perigo a segurança dos participantes.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans Serrano reserva-se
no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.
Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer ao CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de Coimbra), no site
www.centrodearbitragemdecoimbra.com e sede na Av. Fernão Magalhães, N.º 240, 1º, 3000-172 COIMBRA, telefone 239 821690, email
geral@centrodearbitragemdecoimbra.com ou diretamente no Livro de Reclamação On-line. Mais informações no portal do consumidor
www.consumidor.pt .

Temos acordos com hotéis na região Centro: Arganil, Buçaco, Condeixa, Coimbra, Cúria, Góis, Lousã, Luso, Penacova, entre outros. Podemos apresentar
uma proposta com base nestes hotéis, com refeições e actividades incluídas, sendo que as refeições podem ser em restaurante ou ao ar livre.

Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo, Lda
Bairro S. Paulo, 2 - 3330-304 Góis | NIF: 504 600 478
Tel: 235 778 938 | 966 217 787 | 961 787 772
geral@transserrano.com
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Chamada para a rede fixa nacional Chamada para a móvel fixa nacional Chamada para a móvel fixa nacional
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Trans Serrano organizes team-building programs adapted to the objectives of each company or group and combined with
accommodation and meals in several hotels in the region and in the country. We describe some possible programs that

can be done in specific places proposed by our company or adapted to the places that are requested:

DescriptionDescription

PROPOSAL 1
Orienteering with Topographic Chart: orienteering test with military map, compass and technical support. An
activity that promotes group cohesion, strategy, and role definition, as well as an important function in the analysis
of communication and interpersonal relationships. Soft activity adapted to the physical level of the group. Duration:
3 to 4 hours.

PROPOSAL 2
Challenger - multi-activity with slide, rappel, archery, zip line, canoeing and mountain biking in which the group is
divided into teams. Each team has to decipher the messages leading to the respective post. All activities require
teamwork, good or effective communication and leadership. Duration 6 hours. 

PROPOSAL 3
Team-Building to promote team, motivation, communication, leadership and conflict management. Using
activities and games such as canoeing, rope elevator, rope maze, skis game, tube game, human caterpillar and
others to be defined in due time. Duration: 3 to 4 hours.
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To make the registration, simply indicate a name and a cell phone contact. A down payment of 50% of the reservation must be made until 5 days
before the activity, to IBAN PT50004534027764108953, sending the proof by e-mail. It is mandatory to send the list of full names and date of birth

of all participants by email (geral@transserrano.com) until 2 days before. 

We have agreements with hotels in the Central region: Góis, Arganil, Buçaco, Condeixa, Coimbra, Curia, Góis, Lousã, Luso, Penacova, among others. We
can present a proposal based on these hotels, with meals and activities included, and the meals can be in a restaurant or outdoors.

Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo, Lda
Bairro S. Paulo, 2 - 3330-304 Góis | NIF: 504 600 478
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Call for national landline network Call for national mobile network Call for national mobile network

Insurance is included to the final price: a) personal accident insurance - includes death's coverage or permanent disability - 20.000€ and
treatment costs - 3.500€ (insurance policy 202126631, Allianz Portugal); b) civil liability insurance - includes 75.000€ coverage per
incident (insurance policy 203249524, Allianz Portugal).
Add to the presented prices the current legal IVA Tax.
Trans Serrano may cancel or change the activity if the weather, fitness of the participants or other conditions put in danger the safety of the
group.
If, without any notification, the group does not appear or, in case of cancellation, 24 hours before the activity, Trans Serrano reserves the
right to withhold or demand payment of 50% of the activity price.
In the event of a dispute, the consumer can use the CACRC (Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região de Coimbra), on the
website www.centrodearbitragemdecoimbra.com, head office at Av. Fernão Magalhães, N.º 240, 1º, 3000-172 COIMBRA, phone number +351
239 821 690, email geral@centrodearbitragemdecoimbra.com or or directly at the Online Complaint Book.More information on the consumer
portal www.consumidor.gov.pt. 
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