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QUEM SOMOS

Que cada cliente deve ser tratado de forma única.

Na capacitação das pessoas.

Que a qualidade dos seus serviços está intimamente relacionada com o sucesso

do seu negócio.

Que colaboradores mais felizes são colaboradores mais capazes.

A OF Produções está no mercado há mais de 14 anos, trabalhando essencialmente

em três áreas: Animação e Eventos | Viagens e Campos de Férias | Formação.

A OF Produções diferencia-se da sua concorrência pela complementaridade de

serviços que oferece em todos os seus eventos. Desta forma, garantimos a

constância nas nossas propostas e nos resultados obtidos, sendo sempre o nosso

propósito exceder as expectativas iniciais do consumidor. 

Para além disso, apostamos no fomento da aprendizagem, através de processos de

educação não formal e ao longo da vida, direcionada para os diferentes escalões

etários da população. Desta forma, também a Formação é uma área de grande

aposta para a nossa empresa, funcionando em paralelo com as restantes. 

A OF Produções acredita: 



FORMAÇÃO
CORPORATIVA

A OF PRODUÇÕES ACREDITA QUE A FORMAÇÃO É

FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS , FUNDAMENTAIS PARA

O SUCESSO PESSOAL E PROFISSIONAL DE QUALQUER

PESSOA . É A BASE PARA O CONHECIMENTO , O SABER

FAZER E PARA A MELHORIA DE DESEMPENHO E

EFICIÊNCIA . NESTE SENTIDO , A OF PRODUÇÕES

PRETENDE DESENVOLVER UMA ESTRUTURA

FORMATIVA OTIMIZADA , DE FORMA A DAR RESPOSTA

ÀS NECESSIDADES DOS JOVENS E EMPRESAS COM OS

QUAIS TRABALHAMOS .



Nem todos têm a tendência natural

para serem líderes, no entanto, esta é

uma capacidade que pode ser

desenvolvida. Por diversas vezes é

importante assumir esse papel, pois

todas as equipas precisam de um líder, e

este tem a função essencial de orientar

os esforços da equipa num mesmo

sentido, o do sucesso. No decorrer desta

formação será dada a oportunidade de

cada um identificar o seu tipo de líder.

A comunicação é o mecanismo pelo

qual os indivíduos se desenvolvem e se

influenciam, sendo que, em contexto de

grupo, é essencialmente constituída

pelas relações que se estabelecem e

evoluem entre os membros desse

mesmo grupo. Numa empresa, o

sucesso não pode ser atingido se a

comunicação não existir ou não fluir.

A valorização pessoal está diretamente

ligada com a valorização profissional e

tudo isto pode influenciar a nossa

autoestima. Alguém com uma

autoestima frágil terá maior dificuldade

em lidar com as críticas que lhe são

feitas, isto porque é intensificado o

medo de voltar a falhar. Para evitar que

isto aconteça é importante que cada um

seja capaz de conhecer o seu valor e as

suas potencialidades.



O ambiente não formal ocorre ao longo

da vida, mediante a partilha de

experiências com os outros, nos espaços

sociais e culturais onde se desenvolvem

as ações coletivas quotidianas e

possibilita aos indivíduos desenvolver

valores, skills e competências diferentes

daquelas desenvolvidas no quadro da

educação formal.

Este é um exercício bastante

interessante para realizar dentro de

qualquer grupo de jovens ou adultos,

com o intuito de fortalecer as relações

interpessoais e discutir alguns temas

relacionados com o seu posicionamento

a nível pessoal e no contexto

profissional.

Seja em contexto profissional ou

pessoal, os conflitos são algo presente

no nosso quotidiano, sejam eles de

menor ou maior escala. Isto resulta do

choque de ideias, personalidades e

valores. A forma como encaramos ditos

conflitos e os resolvemos é a chave para

uma boa gestão de conflitos.



As forças e fraquezas de uma equipa

resultam da soma das forças e fraquezas

de cada membro integrante da mesma.

Nesse sentido, para melhorar o trabalho

colaborativo e cooperativo, otimizando

a produtividade é importante identificar

as forças, as oportunidades, as fraquezas

e as ameaças de cada indivíduo,

conjugando esta informação para

alcançar uma análise da equipa,

Uma boa gestão de tempo no trabalho

é imperativa para uma boa preparação e

execução do planeamento. Esta gestão

pode ser trabalhada e orientada, com as

dicas certas. Esta gestão de tempo, boa

ou má, irá depois influenciar o cansaço e

o stress de cada um, positiva ou

negativamente, afetando, em última

instância, a nossa produtividade.

Mais do que o sucesso individual, é

importante entender que o sucesso de

uma empresa está na qualidade e

eficiência do trabalho de equipa.

Nesta formação serão evidenciadas

ferramentas que fazem evoluir a

produtividade, concentrando todas as

forças nos objetivos comuns e

eliminando os obstáculos que se

atravessam diariamente na frente de

qualquer equipa que trabalha num

ambiente corporativo.



CADA FORMAÇÃO PODERÁ
TER A DURAÇÃO DE 2 A 4

HORAS . EXISTE A
POSSIBILIDADE DE SEREM

COMBINADAS VÁRIAS
FORMAÇÕES .

AS TEMÁTICAS
APRESENTADAS SÃO

APENAS ALGUNS
EXEMPLOS DO TRABALHO
QUE JÁ DESENVOLVEMOS
JUNTO DAS EMPRESAS .

CASO TENHA ALGUMA
NECESSIDADE ESPECÍFICA

PODEREMOS
PERSONALIZAR O PLANO

DE FORMAÇÃO . 

EXISTE AINDA A
POSSÍBILIDADE DE

DESENVOLVER UM PLANO
DE FORMAÇÃO CONTÍNUO ,

CRIANDO PARA TAL UMA
ACADEMIA DE FORMAÇÃO

ADAPTADA ÀS
NECESSIDADES REAIS DA
EMPRESA CLIENTE . DESTA
FORMA , SERÁ DADO UM
ACOMPANHAMENTO

CONTÍNUO AOS
COLABORADORES ,

ESTABELECENDO OBJETIVOS
CONCRETOS . 

COMBINAÇÃO  DE
TEMÁTICAS

PLANO  DE  FORMAÇÃO
PERSONALIZADO

ACADEMIAS  DE
FORMAÇÃO



TEAM
BUILDINGS

A ORGANIZAÇÃO DE TEAM BUILDINGS É CADA VEZ

MAIS UMA PRÁTICA COMUM NAS ORGANIZAÇÕES ,

UMA VEZ QUE TEM UM IMPACTO IMEDIATO EM

QUALQUER EQUIPA DE TRABALHO . ESTES PODEM SER

APENAS DE ALGUMAS HORAS , UM DIA COMPLETO OU

ATÉ MESMO UM FIM DE SEMANA ! AS ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS PODEM IR DAS MAIS SIMPLES ATÉ

SIMULAÇÕES MAIS COMPLEXAS , SEM NUNCA

ESQUECER O OBJETIVO PRINCIPAL - FORTALECER A

EQUIPA E ORIENTÁ-LA PARA UM OBJETIVO COMUM . 



TRABALHO  DE  EQUIPA
As atividades de team building fortalecem o

trabalho de equipa, criam sinergias únicas

entre colaboradores que permitem o alcance

de objetivos comuns. 

MOTIVAÇÃO
Os colaboradores sentem-se envolvidos e

entusiasmados, prontos alcançarem juntos os

objetivos definidos.

CONFIANÇA  E  PROXIMIDADE

Permitem a criação de laços entre os

colaboradores, fortificando as relações de

confiança entre si, essenciais para o seu

melhor desempenho enquanto equipa. 

FOCO  NOS  RESULTADOS
Trazem diversos benefícios para a

organização, permite o foco nos resultados e

não no reconhecimento pessoal. 



ICE BREAKERS

ENERGIZERS
Permite estimular a animação do grupo, criar e fomentar energia, trabalhar

espírito de equipa, estimular criatividade, proporcionar um ambiente

relaxado e divertido, permitir o à vontade entre os participantes.

SPEED  DATING
Possibilita que o grupo se conheça, fomenta a comunicação,

trabalha soft skills e permite desenvolver a rede de contactos.

BINGO  HUMANO
Permite que o grupo se conheça, estimula a comunicação e criatividade,

proporciona um ambiente relaxado e divertido, permitie o à vontade entre

os participantes, trabalha soft skills e rede de contactos.

Dinâmicas que permitem "quebrar o gelo" entre os participantes, sendo o

ponto de partida de qualquer atividade de team building. Atividades

simples com duração entre 15 a 45 minutos.



ICE BREAKERS
BFF
O grupo será dividido em várias equipas e terão a oportunidade de falar

entre si, sobre o que quiserem, desde vida pessoal, profissional, hobbies,

gostos e aspirações! Depois, dentro de cada equipa, serão divididos em

pares, tendo agora de responder a diversas questões e tentar que exista o

maior match possível de respostas.

QUEM  É  QUEM
Será atribuída uma personagem secreta a cada colaborador, através de

perguntas e desafios terá de fazer com que os restantes descubram a sua

personagem. Permite criar laços entre os colegas.

HAKA
Uma equipa que participa num Haka, é uma equipa mais unida.

Trabalha espírito de equipa, a liderança, a cooperação e a comunicação,

estimular criatividade, puxar pelo “amor à camisola”, criar sentimento de

inclusão e de pertença.



Quiz
Uma forma criativa de conjugar o teste de

conhecimentos com a diversão pretendida. Com

perguntas de diversos temas e alguns desafios pelo

meio, este será um jogo repleto de animação e

convívio entre colegas.

Ganha num Minuto
As equipas têm de completar os desafios que lhes

são apresentados, cada um deles dentro do tempo

limite de 1 minuto. Os jogos foram criados a partir de

objetos de uso diário, que requerem destreza,

firmeza e velocidade!



Agarra a Música
Este vai ser o momento em que as equipas vão colocar à

prova os seus conhecimentos musicais. Neste jogo, as

equipas poderão ganhar claves de sol (pontos) acertando

corretamente nas várias perguntas que vão surgir.

Existem rondas diferentes, com objetivos diferentes, mas

o objetivo final é apenas 1: conseguir mais claves de sol.

Team Risk
Baseado num jogo de tabuleiro, aqui a estratégia é

imperativa! As equipas deverão batalhar com vista a

completarem a sua missão, mas os inimigos espreitam

por todos os lados! Perder uma batalha

não significa perder a guerra. A conquista pelo mundo

começou!



Team Challenge
As equipas terão de superar um conjunto de desafios,

tendo como foco conquistar o máximo de recordes

possível. Cada uma terá de ser estratégica e definir se

prefere ultrapassar mais desafios ou repetir aqueles cujos

recordes foram destronados por outra equipa. O tempo não

vai parar para ninguém, por isso não há tempo a perder!

Escape Room
As equipas presentes foram escolhidas para usarem os

seus conhecimentos para superarem diversos desafios e

enigmas, de forma a passarem de uma sala para a outra,

até chegarem ao cofre final. Promove o espírito de

equipa, a liderança, a cooperação, comunicação e a

tomada de decisão.



Lego Mania

Vamos dar um salto até ao passado e recordar a

destreza de mãos que estas pequenas peças

envolviam e como a criatividade nos podia levar

a qualquer lado!

Dominó em Queda Livre

O que aí vem é algo muito mais desafiador,

complexo, puxa à criatividade e ao trabalho de

equipa: uma cadeia de reação composta por 1000

peças de dominó!



Scrabble Humano
Inspirado no jogo de tabuleiro, as equipas irão

competir entre si, tentando superar desafios

para chegarem às letras com as quais vão formar

palavras e, assim, obter o máximo de pontos possível! 

Terão de trabalhar em equipa e recorrer aos

conhecimentos linguísticos para conseguirem ganhar!

Spyfall
Atividade de estratégia onde existem dois papéis:

espiões ou personagem comum. Através de

perguntas entre si, códigos secretos e missões. O

objetivo é desmascarar os espiões no menor tempo

possível.



Master Chef

E que tal começar o fim-de-semana da melhor forma

e as própria equipas prepararem o primeiro jantar,

numa competição de garfo e faca? O juri irá decidir

qual a equipa vencedora!

Master Sushi
Nada como um cooking challenge para pôr as

mãos no arroz e passar momentos deliciosos em

equipa. A criatividade de cada equipa será

colocada à prova. Só resta desejar, tal como os

japoneses, itadakimasu! Bom apetite!



NOITE  DE  ÓSCARES

Uma excelente oportunidade para

distribuir prémios pelos colaborados.

Dos mais sérios aos mais engraçados,

todos irão ganhar vida com os nossos

apresentadores. 

VOX  POP

Um conversa informal entre o(a)

nosso(a) repórter e os convidados será

o mote para o início de uma grande

cerimónia e para o registo de

momentos e respostas marcantes. 

PASSAGEM  DO  TERROR

Um momento de cortar a respiração,

que pode também ser um momento

de uniao ente os membros da equipa

Durante alguns minutos irão viajar por

um lugar desconhecido onde serão

surpreendidos a cada momento. 



LASER  TAG

Sistema totalmente inofensivo e

adaptado para todas as idades.

Um verdadeiro jogo de estratégia

ao ar livre.

PAINT  BALL
Uma verdadeira aventura que

nunca passa de moda. Uma

atividade pontual ou incluída num

fim-de-semana em equipa que irá

criar momentos de grande

adernalina e diversão.  

TODOS  A  BORDO!

Uma verdadeira experiência de

Team Building em pleno Rio Tejo! 

Reúna os seus colaboradores e

venha passar uma tarde diferente e

manter o espírito de equipa em alta. 



Divertimentos Coletivos
Podem ser dinamizados dentro ou fora da sua

empresa. Estes equipamentos prometem criar

momentos de pura diversão e descontração

entre todos os colaboradores. 



Surpreenda os seus
colaboradores!

Nem todos os dias devem ser iguais e é

importante sair da rotina. Surpreenda os seus

colaboradores no seu local de trabalho para

que o seu dia seja inesquecível. Deixamos aqui

algumas sugestões:

Momento Zen - massagens, aula de yoga ou de

relaxamento

Entregas especiais - adoce o dia de trabalho dos

seus colaboradores

Work hard, Party harder - momentos de Karaoke,

concertos ao vivo ou sunset parties

Dias comemorativos - castanhas, presentes, ovos de
chocolate... tudo entregue por personagens a rigor

Art Attack - caricaturas de todos os seus

colaboradores

Entre outras



ANIMAÇÃO
CORPORATE

MARCAR A DIFERENÇA É ESSENCIAL PARA QUALQUER

NEGÓCIO ! COM A NOSSA ANIMAÇÃO , IRÁ TORNAR O

SEU EVENTO AINDA MAIS ESPECIAL . PENSAMOS FORA

DA CAIXA E APRESENTAMOS SOLUÇÕES ADAPTADAS

A CADA CLIENTE ! 

A OF PRODUÇÕES DIFERENCIA-SE DA SUA

CONCORRÊNCIA PELA COMPLEMENTARIDADE DE

SERVIÇOS QUE OFERECE E PELA CONSTANTE

PRESENÇA DE UMA FORTE COMPONENTE DE

ANIMAÇÃO EM TODOS OS SEUS EVENTOS .



ANIMAÇÃO
GERAL

MAGIA CLOSE UP

MAGIA DE PALCO

PERSONAGEM INFILTRADA

CARICATURISTA

ESPETÁCULO MÚSICAL

BAILARINOS

PROMOTORES/AS

CHEFES COLORIDOS

MIMOS

MASCOTES

ENTRE OUTRAS



ANIMAÇÃO
CIRCENSE

PERSONAGEM DE ANDAS

ESPETÁCULO DE FOGO

ESPETÁCULO DE PIROTECNIA

MONOCICLO

MALABARISMO

ACROBACIAS AÉREAS

PERSONAGENS LED

HOMEM DE ESPELHOS

CONTORCIONISTA

ESTÁTUAS HUMANAS

ENTRE OUTRAS



ANIMAÇÃO
INFANTIL

PINTURAS FACIAIS

MODELAGEM DE BALÕES

MASCOTES

PERSONAGENS 

BOLAS DE SABÃO

MAGIA INFANTIL

TEATRO INFANTIL

TEATRO DE FANTOCHES

ENTRE OUTRAS



Não encontrou o
que procurava?

Contacte-nos!

Personalizamos as
nossas propostas.



C
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S

Todas as atividades serão realizadas por uma equipa com formação e experiência.

A prestação dos nossos serviços está sempre condicionada pela disponibilidade dos animadores, artistas e
equipamentos. Aconselhamos a reserva dos serviços o mais antecipadamente possível. Os serviços consideram-se
adjudicados após receção de email de confirmação e do pagamento de 30% do valor total da proposta (ver
condições de pagamento). 

Se no dia o programa não se realizar, em parte ou no seu todo, por razões alheias à vontade da equipa de
trabalho (por exemplo questões meteorológicas ou da vontade do grupo), os custos previstos manter-se-ão.

Fica a cargo do cliente a responsabilidade do espaço para a realização das atividades. 
Autorizações, credenciação, seguros e licenças são da responsabilidade do Cliente.

Deverá ser assegurado um local fechado à equipa durante todo o tempo de atuação e acesso a água sem
restrição.

Os valores tabelados não incluem despesas de deslocação, alojamento e alimentação da equipa.

Para deslocações fora do distrito de Lisboa, deverá ser considerado um valor de referência de 0,42€ x Km e de
despesa de alimentação de 20,00€ por refeição.

Os valores tabelados não incluem iva à taxa legal em vigor.
Algumas imagens apresentadas nesta proposta podem ser meramente ilustrativas.
Esta proposta tem a validade de 8 dias. Caso a prestação de serviços ocorra dentro desse período a proposta terá
a validade de 24 horas.

Adjudicação com mais de 30 dias de antecedência da data da prestação dos serviços:
Pagamento de 30% no momento da adjudicação.

Pagamento de 70% até 30 dias antes da data da prestação dos serviços. 
Adjudicação com menos de 30 dias de antecedência da data da prestação dos serviços:

Pagamento de 100% no momento da adjudicação.

Não haverá devolução do valor pago, caso o cancelamento seja feito por parte do cliente.



Rua Henrique Paiva Couceiro 10

2700-453 Venda Nova

mail@ofproducoes.com

ofproducoes.com

facebook.com/ofprod

instagram.com/ofcorporate

Ossman Idrisse 918 737 492

Faraz Idrisse 913 227 293

Vera Fernandes 919 793 254


