
A Adecco Training dispõe de um vasto portefólio 
de soluções customizadas em 3 âmbitos distintos:

Em qualquer dos âmbitos garantimos uma equipa 
especializada e experiente no desenvolvimento de 
projetos à medida para qualquer organização e 
em qualquer localização.
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A Adecco organiza eventos corporativos em 

função do propósito e formato pretendido. 

Podemos auxiliar a sua organização com 

soluções originais e alinhadas com os objetivos 

que pretendam atingir. Disponibilizamos:

Oradores para palestras e workshops de curta 

duração;

Sessões de sensibilização para tema específico;

Atividades indoor de alinhamento das equipas 

com a missão e valores da organização ou para 

apresentação de estudos de clima 

organizacional;

Atores para sessões que envolvam Stand-up 

comedy.
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ICIC Super
Formulas

(Interactions / Creative
Innovation / Challenge)

TEAM BUILDING

Safety Day
Tornamos a sua 

equipa mais segura

Master Chef Day
Alimentamos a coesão da 

sua equipa

Training Day
Desafiamos a sua equipa 

através do desporto

Healthy Day
Promovemos a alimentação 

saudável e o equilibrio 
emocional da sua equipa

My Movie Day
Colocamos em palco as 
cenas mais inesquecíveis 

da sua equipa

Lip Dub Day
Damos vida aos valores 
da empresa através de 

um videoclip

Na execução de projetos de team building e eventos corporativos consideramos o 
envolvimento de consultores e parceiros experientes nas várias áreas da 

intervenção metodológica, programática e operacional.

No caso dos team building, usamos o desenho inteligente de jogos para 
proporcionar a dinâmica motivacional certa, mudar os comportamentos e afetar 

positivamente a cultura da sua equipa de forma duradoura.

Invention &
Business
Formulas

Engaging
games

Icebreakers
games

Num team building
estamos conscientes que 
poderemos criar 
referências e 
recordações únicas e 
marcantes.

A nossa vocação é 
proporcionar a solução 
certa:

- Ajustada na duração e 
no investimento 
financeiro;

- Mobilizadora da 
organização;

- Desenvolvida no 
local mais 
convidativo e 
adequado;
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GAMIFICATION

Soluções Adecco

Uso de dinâmicas de
jogos para envolver os 
participantes, motivar, 
resolver problemas e 
melhorar as 
aprendizagens.

Aplicação de Gamification a programas 
corporativos, de desenvolvimento pessoal, 

liderança, qualidade & segurança e vendas

FORMAÇÃO
Aumentar a eficácia da 

aquisição de conhecimentos 
e adopção de 

comportamentos

Dinâmica de acolhimento 
para novos contratados e 

gestores

Envolver todo o 
ecossistema de 

colaboradores, parceiros e 
clientes no processo de 

inovação

Facilitar um processo de 
avaliação completo, 

contínuo e participado

Fomentar o 
reconhecimento público e 

identificar características e 
competências

Incentivar a definição e 
acompanhamento de 
objetivos pessoais e 

profissionais

RECONHECIMENTO OBJETIVOS

ACOLHIMENTO INOVAÇÃO AVALIAÇÃO

Mais
Motivação

Mais
Conhecimento

Mais
Alinhamento

Mais
Valor
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