
REGULAMENTO DO PASSATEMPO  

“ACTIVIA AJUDA-TE A CUIDAR DA TUA SAÚDE DIGESTIVA” 

 

 

1. ENTIDADE ORGANIZADORA 

A Danone Portugal, S.A. (doravante, abreviadamente Danone ou Promotora), 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco, NIPC 

500861064, com sede no CATAA – Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de 

Castelo Branco, Rua A, Zona Industrial de Castelo Branco, 6000-459 Castelo Branco, e 

escritórios na Av. D. João II, nº 41, Torre ZEN, 3º Piso, 1990-084 Lisboa, vai levar a efeito a 

ação “ACTIVIA AJUDA-TE A CUIDAR DA TUA SAÚDE DIGESTIVA” que obedecerá às 

condições que a seguir se indicam. 

A Promotora contratou a empresa Dékuple (adiante designada por entidade gestora), 

com sede na Rua Calouste Gulbenkian, 52, 6o piso, Edifício Mota Galiza, 4150 144 Porto, 

Portugal, com o número 513840478 de identificação de pessoa coletiva e de matrícula 

na Conservatória do Registo Comercial de Porto, com o capital social de 10.000,00€, 

ficando a mesma responsável pela gestão, implementação, manutenção e 

acompanhamento da ação. 

 

2. OBJETO DO PASSATEMPO 

1.1. O presente passatempo consiste na realização de uma ação de dinamização da 

marca Activia, que decorrerá no período compreendido entre as 00h00 de dia 16 

de Janeiro de 2023 e as 23h59 de dia 26 de Março de 2023. 

1.2. A participação no presente passatempo será realizada através de QR Code e da 
aplicação Whatsapp e possibilitará aos três primeiros participantes, que no 
Momento Vencedor de cada semana (melhor identificado abaixo), ou no 

momento mais próximo deste, enviem uma foto legível do talão/comprovativo de 
compra de, pelo menos, 3 (três) packs, de 4 (quatro) unidades e/ou 8 (oito) 
unidades, de produtos da marca Activia e/ou pelo menos 3 (três) unidades do 
produto Activia Mix&Go, e respondam corretamente a uma questão sobre a 

Marca, ganhar 1 (um) Giftcard Odisseias nos montantes de €500 (quinhentos 
euros), €300 (trezentos euros) e €200 (duzentos euros), respetivamente, num total 
de 30 (trinta) prémios a atribuir por 30 (trinta) vencedores. 

1.3. As participações consideradas válidas e que, no Momento Vencedor de cada 

semana (melhor identificado abaixo), ou no momento subsequente mais próximo 
deste, façam a submissão da sua participação através da aplicação Whatsapp, 
para o número de telefone (+351) 966232392 disponibilizado para o efeito, serão 
consideradas vencedoras. 

2. MOMENTO VENCEDOR 

2.1. Em cada uma das 10 (dez) semanas em que decorre a presente ação 
promocional, serão premiados os 3 (três) primeiros participantes que mais se 

aproximem, por excesso (das 18h 00 min 00 segs), do “Momento Vencedor” 
semanal, e que são os seguintes: 

2.1.1. Semana 1: 22 de janeiro de 2023, às 18h 00 min 00 segs; 

2.1.2. Semana 2: 29 de janeiro de 2023, às 18h 00 min 00 segs; 

2.1.3. Semana 3: 5 de fevereiro de 2023, às 18 h 00 min 00 segs; 

2.1.4. Semana 4: 12 de fevereiro de 2023, às 18 h 00 min 00 segs; 



2.1.5.  Semana 5: 19 de fevereiro de 2023, às 18 h 00min 00 segs; 

2.1.6.  Semana 6: 26 de fevereiro de 2023, às 18 h 00 min 00 segs; 

2.1.7.  Semana 7: 5 de março de 2023, às 18 h 00 min 00 segs; 

2.1.8.  Semana 8: 12 de março de 2023, às 18 h 00 min 00 segs; 

2.1.9.  Semana 9: 19 de março de 2023, às 18 h 00 min 00 segs; 

2.1.10.  Semana 10: 26 de março de 2023, às 18 h 00 min 00 segs. 

 

3. ÂMBITO PESSOAL E TERRITORIAL 

3.1. O passatempo destina-se a todas as pessoas maiores de 18 anos, residentes em 
Portugal Continental, Açores e Madeira e que cumpram cumulativamente as 
condições estabelecidas no presente regulamento. 

3.2. Não serão admitidos no passatempo os sócios, administradores ou trabalhadores 
da Danone, bem como todos os trabalhadores e colaboradores das empresas 

prestadoras de serviços envolvidas nesta iniciativa.  

3.3. Serão consideradas inválidas as participações submetidas por pessoas coletivas, 
estando limitada a participação a pessoas singulares.  

3.4. Os participantes poderão participar as vezes que desejarem, mas não poderão 
ganhar mais do que um prémio ao longo de toda a ação promocional. Caso um 
participante que já tenha sido considerado vencedor volte a participar na 

semana seguinte, não poderá voltar a ser considerado vencedor e com isso 
ganhar novo prémio. 

 

4. DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS 

4.1. Para participar, os participantes deverão: 

4.1.1. Adquirir, pelo menos: 

4.1.1.1. 3 (três) packs de 4 (quatro) unidades, de produtos da marca Activia 

da Danone; ou,  

4.1.1.2. 1 (um) pack de 8 (oito) unidades e 1 (um) pack de 4 (quatro) 
unidades de produtos da marca Activia da Danone; ou, 

4.1.1.3. 3 (três) unidades do produto Activia Mix&Go; ou, 

4.1.1.4. 2 (dois) packs de 4 (quatro) unidades, de produtos da marca 
Activia da Danone e 1 (uma) unidade do produto Activia Mix&Go; 
ou, 

4.1.1.5. 1 (um) pack de 4 (quatro) unidades, de produtos da marca Activia 

da Danone e 2 (duas) unidades do produto Activia Mix&Go; ou, 

4.1.1.6. 1 (um) pack de 8 (oito) unidades, de produtos da marca Activia da 

Danone e 1 (uma) unidade do produto Activia Mix&Go. 

os quais deverão constar do mesmo talão / comprovativo de compra; 

O talão/comprovativo de compra deve ser perfeitamente legível, e não-
manipulado, pelo participante. Não serão considerados válidos talões de 
compra rasurados, rasgados, cortados, duplicados ou de alguma forma 
adulterados. Não serão válidos talões de compra sem validade legal. São 



válidos talões/comprovativos de compra efetuadas em lojas físicas e em 

compras online.  

4.1.2. Ler o QR Code disponível em todas as comunicações relacionadas com a 
presente ação e/ou aceder à página 
[https://www.danone.pt/artigos/novidades/passatempo-activia-10000-em-

premios], para consulta do presente Regulamento e da Política de 
Privacidade da Danone; 

4.1.3. Enviar para o número de telefone (+351) 966232392 através da aplicação 
Whatsapp, uma fotografia legível do talão / comprovativo de compra.  

O talão/comprovativo de compra deverá ser de data compreendida na 
semana da ação (i.e., sete dias anteriores ao Momento Vencedor dessa 

semana); não serão considerados válidos talões emitidos em semanas 
anteriores. Para este efeito, clarifica-se que se compreenderá por semana o 
período entre Segunda-feira e o Domingo seguinte.  

Na eventualidade de ser necessário efetuar o download da aplicação 
Whatsapp, para o envio de mensagem privada, o Participante deverá ler 

atentamente os termos e condições da aludida Plataforma, aos quais a 
Danone é alheia. 

4.1.4. O participante poderá adquirir tantos produtos e submeter tantos talões 
quanto deseje. Cada talão de compra apenas poderá ser submetido para 
uma participação. Cada participante não poderá ganhar mais do que um 

prémio ao longo de toda a ação promocional. Caso um participante que 
já tenha sido considerado vencedor volte a participar na semana seguinte, 
não poderá voltar a ser considerado vencedor e, com isso, ganhar novo 

prémio. 

4.1.5. O participante deverá guardar os talões originais de compra para 
constituição de meio de prova e até que todos os prémios sejam atribuídos, 
caso não o faça, poderá perder o direito ao prémio. 

4.1.6. O participante deve aceitar de forma expressa o regulamento da 
promoção bem como o seu consentimento para o tratamento dos seus 

dados pessoais, necessários para efeitos de gestão do presente 
passatempo. 

4.1.7. Após o envio do talão / comprovativo de compra será colocada ao 
participante uma questão relativa a marca Activia - a pergunta será a 
mesma durante as 10 (dez) semanas em que decorre a presente ação – à 

qual o participante deverá responder corretamente. 

4.1.8. Para ser um dos 3 (três) vencedores da semana, a participação deve ser a 
mais próxima possível do Momento Vencedor semanal, conforme 
anteriormente definido. 

 

5. DETERMINAÇÃO DOS VENCEDORES E ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS 

 

5.1. O passatempo decorrerá entre as 00h00 de dia 16 de Janeiro de 2023 e as 23h59 

de dia 26 de Março de 2023 e a cada semana serão apurados 3 (três) vencedores, 

e a cada um destes será atribuído, 1 (um) Giftcard Odisseias, válido para utilizar 

em nas experiências discriminadas no final do Regulamento, com um valor de 

€500,00 (quinhentos euros), de €300,00 (trezentos euros), ou de €200,00 (duzentos 

euros), respetivamente. 

 
  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.danone.pt/artigos/novidades/passatempo-activia-10000-em-premios__;!!OUGTln_Lrg!QCAs534AZU1H7rlY2bTcbm_k_YaXU7uvbkl08squGh6EbYruvKaegtrWcRdVW6ty0_Mf_C-ct8R1loDNWWecqTx7nX0$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.danone.pt/artigos/novidades/passatempo-activia-10000-em-premios__;!!OUGTln_Lrg!QCAs534AZU1H7rlY2bTcbm_k_YaXU7uvbkl08squGh6EbYruvKaegtrWcRdVW6ty0_Mf_C-ct8R1loDNWWecqTx7nX0$


5.2. As Participações serão consideradas válidas de acordo com as seguintes 

condições cumulativas: 

 

(a) Evidência, através do talão/comprovativo de compra, do cumprimento da 

compra mínima estabelecida neste Regulamento; 

(b) Data constante do talão/comprovativo de compra, que deve estar 

compreendida na semana em participação; 

(c) Número de telemóvel participante, nome e apelido; 

(d) Aceitação, por parte do participante, do Regulamento e manifestação de 

consentimento para tratamento de dados pessoais; 

(e) Resposta correta à pergunta Activia. 

  

5.3. A cada semana vencerão as 3 (três) participações consideradas válidas que: 

5.3.1.  Cumpram com o disposto no presente Regulamento; 

5.3.2.  Possuam talão/comprovativo de compra de 3 (três) packs produtos Activia 

(como disposto no ponto 5.1.1. do presente Regulamento); 

5.3.3.  Sejam a participação que faça a partilha (para o número de Whatsapp 

mencionado no ponto 5.1.3. do presente Regulamento) de foto do talão de 

compra (com data da semana de participação) no Momento Vencedor ou 

no momento subsequente que mais se aproxime do Momento Vencedor; e, 

5.3.4.  Respondam acertadamente à pergunta que lhes será colocada sobre a 

marca Activia.  

5.4. Os vencedores serão informados através de resposta de WhatsApp, sendo 

enviado de seguida um código que lhe permitirá usufruir do prémio Odisseias, 

numa web promocional personalizada criada pelo parceiro Odisseias para este 

efeito. 

  

5.5. Os vencedores de cada semana serão igualmente anunciados nas redes sociais 

da marca [www.instagram.com/activia_pt/ e pt-

pt.facebook.com/ActiviaPortugal/], através da divulgação do primeiro e último 

nome, divulgação que o(s) Vencedor(es) expressamente aceita(m) ao submeter 

a sua participação no presente passatempo. 

 

5.6. Os participantes que não sejam considerados vencedores, serão disso informados, 

igualmente, via Whatsapp, através da seguinte mensagem padrão: “A sua 

participação não foi uma das vencedoras, tente de novo na próxima semana”. 

 

6. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DO PRÉMIO 

6.1. Os prémios a atribuir no âmbito do presente passatempo, e em cada semana, são 

os seguintes:  

 

a) Vencedor apurado em primeiro lugar: 1 (um) Giftcard Odisseias, com um valor 

de €500,00 (quinhentos euros) 

 

b) Vencedor apurado em segundo lugar: 1 (um) Giftcard Odisseias, com um 

valor de€ 300,00 (trezentos euros) 

  



c) Vencedor apurado em terceiro lugar: 1 (um) Giftcard Odisseias, com um valor 

de €200,00 (duzentos euros) 

 

6.2. O Giftcard Odisseias é válido nas experiências indicadas no final do presente 

Regulamento.  

 

6.3. Os prémios são pessoais e intransmissíveis, não podendo ainda, sob qualquer 

circunstância, ser trocados por valor monetário, cheques de viagem ou outros, 

estando as suas condições de utilização sujeitas aos termos e condições aplicáveis 

em cada momento, pela Odisseias, podendo ser consultados através da página 

oficial deste, em https://www.odisseias.com/experiencias/activia. 

 

6.4. A tributação dos prémios fica ao encargo dos premiados, excluindo 

responsabilidade à Danone e à Dékuple do pagamento das respetivas verbas. 

 

 

7. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

7.1. A participação no passatempo pressupõe a aceitação pelos participantes de 

todas as condições indicadas no presente regulamento sendo apenas 

consideradas válidas as participações que o respeitem na íntegra. 

 

7.2. Todos os Participantes concordam expressamente com o presente Regulamento, 

aceitando-o e sujeitando-se ao mesmo. Participações que não cumpram 

integralmente com o disposto no presente Regulamento não serão consideradas 

válidas e não terão direito à atribuição da oferta. É da única e exclusiva 

responsabilidade dos Participantes garantirem que cumprem com todas as 

condições de participação na ação e demais regras estipuladas no presente 

Regulamento. 

 

7.3. A participação nesta ação efetua-se exclusivamente através da aplicação 

Whatsapp, não sendo aceites participações enviadas por qualquer outra via, 

como sejam por mensagem de texto, mensagem multimédia, correio eletrónico 

ou convencional. 

 

7.4. O participante no passatempo presta, sem prejuízo dos seus direitos, 

consentimento expresso e consciente à Danone, bem como às empresas que 

integram a Danone e aos seus subcontratados para utilização dos seus dados 

pessoais para efeitos de gestão e participação do passatempo. 

 

7.5. Em caso de erro, mal-entendido ou conflito acerca do funcionamento de 

quaisquer aspetos do presente Passatempo ou das regras estipuladas no presente 

Regulamento, bem como com respeito à atuação dos Participantes, a decisão 

que a Danone vier a tomar será considerada como definitiva e sem possibilidade 

de recurso, por todos os Participantes. 

 

7.6. O Participante exime a Danone de qualquer responsabilidade e manterá a 

Danone livre de quaisquer reclamações que venham a surgir como consequência 

de eventuais danos e/ou prejuízos que possam ter como causa qualquer 

atividade que venha a levar a cabo, nomeadamente, e sem limitar, para o gozo 

dos prémios concedidos no presente Passatempo. 

 

https://www.odisseias.com/experiencias/activia


7.7. A Danone não será responsável por qualquer erro humano ou técnico, que possa 

ocorrer durante a ação, que não resulte de dolo ou mera culpa e exonera-se de 

qualquer responsabilidade daí emergente. 

 

7.8. A Danone não se responsabiliza por quaisquer ocorrências ou acontecimentos às 

quais seja alheia, que afetem de alguma forma o presente passatempo, tais como 

interrupção ou perda de ligação à Internet, provocados por avaria no programa 

informático do concorrente, avaria na rede telefónica, informática, elétrica, 

provocadas por agentes externos naturais (atmosféricos, climatológicos), ou 

ainda por deficiente funcionamento das companhias fornecedoras dos referidos 

serviços. Embora a Danone envide todos os esforços para evitar que os 

participantes apresentem dados incorretos ou documentos falsos, a Danone não 

será responsável pela inexatidão das informações fornecidas pelos participantes. 

Assim sendo, se as informações ou dados não forem precisos, a Danone não será 

responsável por não conseguir entrar em contacto com os participantes, por não 

conseguir entregar o prémio ou por quaisquer outros problemas que possam 

decorrer das incorreções ou falsidade das informações fornecidas. A Danone 

reserva-se ao direito de não permitir a participação de uma pessoa que considere 

ter realizado mau uso ou uso fraudulento desta iniciativa e, em concreto, da sua 

condição de participante no passatempo, ou quando se detetem irregularidades. 

Toda e qualquer ação ilícita para obtenção de qualquer vantagem competitiva 

que não correr este passatempo será considerada fraudulenta. Se uma destas 

situações for detetada no decorrer do passatempo, implicará a exclusão do 

participante em causa e a perda do prémio eventualmente atribuído. A Danone 

reserva-se o direito de verificar, por qualquer meio legalmente adequado, que os 

participantes cumprem todos os requisitos deste regulamento e que os dados 

fornecidos à Danone são precisos e verdadeiros. Entre outros, a Danone poderá 

solicitar a apresentação de documentos válidos aos vencedores, a fim de 

comprovar a conformidade com os requisitos de participação. A não 

apresentação dos documentos solicitados implicará a exclusão do participante 

vencedor.  

 

7.9. Em caso de dúvida sobre o passatempo, o participante poderá enviar as suas 

questões para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Dékuple, disponível 

através do email contacto@codesforgifts.pt e do nrº de contacto (+351) 210 003 

301. O serviço de atenção ao cliente estará disponível em português das 9h às 

17h de segunda-feira a quinta-feira e das 9h às 14h às sextas-feiras, exceto 

feriados. 

 

7.10. A utilização dos Giftcards está sujeita aos termos e condições aplicáveis pela 

respetiva entidade emissora, condições e termos esses alheios à Danone Portugal.  

 

7.11. A Danone reserva-se ao direito de alterar os prémios por outros de valor de 

mercado idêntico no caso de indisponibilidade. 

  

7.12. Serão apenas considerados válidos talões de compra com data compreendida 

entre o dia 16/01/2023 e 26/03/2023. O talão/comprovativo de compra deverá ser 

de data compreendida na semana da ação (i.e., sete dias anteriores ao 

Momento Vencedor dessa semana); não serão considerados válidos talões 

emitidos em semanas anteriores. Para este efeito, clarifica-se que se 

compreenderá por semana o período entre Segunda-feira e o Domingo seguinte. 
 

7.13. Todas as despesas decorrentes do usufruto dos prémios e não contempladas pelos 

mesmos (como deslocações, refeições, subscrição de atividades lúdicas extra, 



etc.) são da inteira responsabilidade dos participantes vencedores e ficando por 

isso ao encargo dos mesmos. 

 

7.14. A Danone reserva-se o direito de alterar, adicionar, antecipar, encurtar, prolongar 

ou encerrar este passatempo a qualquer momento, em caso de qualquer 

atividade ilegal ou fraudulenta, ou qualquer fator externo, fora do controle da 

organização, que afete ou bom desempenho de passar o tempo. Nestas 

circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de 

compensação. 

 

7.15. O fornecimento dos dados pessoais solicitados aos participantes vencedores é 

obrigatório, uma vez que sem esta informação é impossível proceder ao envio de 

dois prémios. 

 

7.16. Os casos omissos não previstos no Regulamento serão objeto de análise e decisão 

por parte da Danone Portugal, SA, não havendo lugar a recurso sobre os mesmos. 

 

7.17. A presente ação poderá ser comunicada em diferentes canais, plataformas e/ou 

redes sociais, como o Facebook e/ou Instagram. No entanto e para os devidos 

efeitos clarifica-se que em caso algum o Facebook e Instagram patrocinam, 

endossam ou administram esta promoção, nem têm qualquer relação com ela, 

sendo ela desenvolvida integralmente e diretamente pela DANONE. 

 

8. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

8.1. O participante toma conhecimento e consente na utilização e tratamento 

necessário dos seus dados pessoais para poder participar neste passatempo bem 

como para a correta gestão do passatempo e entrega dos prémios no âmbito do 

mesmo.  

 

8.2. A Danone e a Entidade gestora garantem a confidencialidade dos dados 

pessoais dos participantes. Só serão consideradas participações com dados 

pessoais corretos. Os dados recebidos são recolhidos e tratados de acordo com 

as regras em vigor em matéria de proteção de dados, nomeadamente, o 

Regulamento Geral de Dados Pessoais e da Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto, em 

tudo o que não contrarie aquele diploma europeu e destinam-se à gestão do 

Passatempo ficando assegurados, nos termos da lei, todos direitos que assistem 

aos respetivos titulares.  

 

8.3. Assim, e em conformidade com as regras em matéria de proteção de Dados 

Pessoais em vigor, os Dados Pessoais dos participantes serão tratados pela Danone 

Portugal, S.A., com sede em CATAA – Zona Industrial de Castelo Branco, Rua A, 

6000-459, Castelo Branco e pela entidade gestora. 

 

8.4. Os Dados Pessoais dos participantes tratados pela Danone e Entidade gestora 

neste passatempo são o nome e o número de telemóvel.  

 

8.5. A Danone e Entidade gestora tratarão os dados pessoais dos participantes com o 

objetivo único de gerir a entrega dos prémios.  

 

8.6. A legitimidade do aludido tratamento de dados pessoais baseia-se no 

consentimento voluntariamente prestado pelo Participante. 

 



8.7. Os dados pessoais do Participante não serão cedidos a terceiros, com exceção 

dos eventuais fornecedores que prestem à Danone um serviço relacionado com 

o presente passatempo, e que, em todo o caso, tratarão os dados em nome da 

Danone.  

 

8.8. Os dados pessoais serão tratados durante o período pelo qual dure a ação e, uma 

vez entregues todos os prémios, manter-se-ão pelo prazo de 1 (um) mês. Após esse 

prazo os dados serão eliminados. 

 

8.9. Ao fornecer os seus dados pessoais, o concorrente declara que os mesmos são 

verdadeiros e corretos. 

 

8.10. Os participantes podem exercer os seus direitos de informação, acesso, 

retificação, apagamento, limitação e portabilidade, bem como opor-se ao 

tratamento dos seus dados pessoais, a qualquer momento através de solicitação 

escrita e assinada dirigida à DANONE Portugal S.A. - Av. D. João II, Nº 41, Torre ZEN, 

3º Piso, 1990-084 Lisboa, indicando o seu nome e apelidos, juntamente com uma 

fotocópia do seu Bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão, caso consinta na 

sua disponibilização, ou enviando um email para lopd.danone@danone.com, 

com a indicação do direito que pretende exercer, bem como para revogar o 

consentimento prestado para o aludido tratamento. Caso não consinta na 

disponibilização da fotocópia do documento de identificação, supra melhor 

identificado, deverá lavrar um documento transmitindo à Danone o seu pedido, 

assiná-lo, certificar a sua assinatura e remeter o documento com a assinatura 

certificada às instalações da Danone, conforme supra exposto. Nos casos em que 

o consumidor tenha prestado o seu consentimento para o envio de 

comunicações comerciais através dos meios eletrónicos (por exemplo: emails), 

pode, a qualquer momento, solicitar o cancelamento do envio das referidas 

comunicações através da opção disponível no footer/rodapé da referida 

comunicação. 

 

8.11. Adicionalmente, o titular dos dados poderá apresentar uma reclamação junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, autoridade nacional competente em 

matéria de proteção de dados, através do endereço de correio eletrónico 

geral@cnpd.pt. 

 

Bem-Estar https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/sessao-de-risoterapia-
online-em-directo-laranja-desenvolvimento-pessoal/175112 

Bem-Estar https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/1-mes-de-aulas-de-yoga-e-meditacao-
saldanha/317003 

Bem-Estar https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-yoga-suspenso-para-adultos-
ou-criancas-1h30-shala-academia-almada/171979 

Bem-Estar https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/aula-individual-de-yoga-

online-em-directo-1h-os-5-mandamentos-do-bem-estar-lucy-bell/171890 

Bem-Estar https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/aula-de-yoga-para-bebes-
e-criancas-online-e-em-directo-1h-ama-te-espaco-terapeutico/166350 

Bem-Estar https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/curso-de-reiki-porto/160858 

Bem-Estar https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/consulta-de-leitura-da-aura-atraves-de-
bioressonancia-vila-nova-de-gaia/158784 

Bem-Estar https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/1-mes-de-aulas-de-yoga-restaurativo-
saldanha/317005 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/consulta-de-ressonancia-
magnetica-quantica-check-up-lisboa/157457 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/sessao-de-haloterapia-gruta-de-sal-
no-centro-de-lisboa-halocare/162806 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/sessao-de-reiki-mesa-radionica-1-
hora-associacao-feh-alfragide/306755 
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Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/teste-de-medicina-quantica-em-
check-up-e-avaliacao-corporal-leiria/158541 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/hidrodetox-sessao-de-
desintoxicacao-natural-praca-de-espanha/156535 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/sessao-de-jikiden-reiki-parque-das-
nacoes/157182 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/sessao-de-terapia-emocional-
saldanha/321202 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/conheca-o-seu-destino-leitura-de-
cartas-saldanha/321204 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-a-escolha-reiki-terapia-
multidimensional-ou-terapia-com-cristais-ate-1h30-seixal/175963 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-a-escolha-massagem-
ayurvedica-ou-zen-shiatsu-jardim-interior-terapias-sesimbra/173769 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/massagem-ayurvedica-ou-zen-
shiatsu-1h15-jardim-interior-terapias-sesimbra/311450 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/consulta-massagem-terapeutica-
1h-vitalmassage/159345 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/desintoxicacao-natural-c-3-sessoes-
de-hidrodetox-tratamento-detox-nao-invasivo-coimbra/157508 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/hora-de-relaxar-massagem-sueca-
45-minutos-o-refugio-zen-coimbra/165678 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/saude-a-100-check-up-corporal-
quantico-gfire-natura-vila-nova-de-gaia/157082 

Terapias 
Alternativas 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-de-mesa-radionica-
desbloqueie-a-sua-vida-gassho-day-spa-santo-tirso/313133 

Dança https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/1-mes-de-aulas-presenciais-de-danca-
modalidade-a-escolha-1x-por-semana-alfragide/305430 

Dança https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-danca-a-escolha-encontre-o-
seu-ritmo-1h30-lisboa/165068 

Dança https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/pack-de-4-aulas-de-danca-encontre-o-seu-
ritmo-lisboa/165070 

Dança https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-intro-to-pole-dance-1-ou-2-
pessoas-1h-laranjeiras/165347 

Dança https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/1-mes-de-aulas-presenciais-de-danca-
modalidade-a-escolha-1x-por-semana-alfragide/305430 

Dança https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/aula-particular-de-danca-para-casal-1-hora-
faro/156397 

Dança https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/aprender-a-dancar-na-academia-pedro-
sousa-mensalidade-e-aulas-5-locais/159703 

Nutrição https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-cozinha-vegetariana-a-
escolha-3-horas-daterra-porto/172221 

Nutrição https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-cozinha-by-alvaro-santos-
workshops-setubal/171430 

Nutrição https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-vegan-cozinhas-do-mundo-c-
refeicao-cabaz-100-vegetal-veggie-maria-ovar/171065 

Nutrição https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-ceviche-poke-e-tartaros-
refeicao-oficina-oito-lisboa/170699 

Nutrição https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-gastronomia-pop-up-a-escolha-
degustacao-ate-4h-lisboa-ou-porto/164990 

Nutrição https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-horta-biologica-3-horas-
sintra/164784 

Nutrição https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/vitalonutri-teste-de-intolerancia-
alimentar-benfica/161162 

Nutrição https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-de-nutricao-
no-desporto-25h-ilabora/166292 

Nutrição https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/consulta-de-nutricao-
online-c-plano-alimentar-personalizado-nutricionista-angela-ferreira/165873 

Nutrição https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-de-nutricao-e-
desporto-ate-60-dias-sociedade-digital/159456 

Nutrição https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/programa-online-de-treino-
personalizado-de-1-mes-my-goal-personal-plan/165892 

Nutrição https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/consulta-de-nutricao-
online-c-plano-alimentar-personalizado-ana-luisa-marques-nutricionista/174664 

Nutrição https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/aula-de-alimentacao-
funcional-e-lifestyle-online-em-directo-1h30-eco-life-experience/166712 

Nutrição https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-exercicio-e-
alimentacao-racional-especial-constituintes-alimentares-sociedade-digital/174790 

Nutrição https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/teste-de-intolerancias-alimentares-
500-alimentos-vila-nova-de-gaia/162893 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/teste-de-medicina-quantica-em-check-up-e-avaliacao-corporal-leiria/158541
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/teste-de-medicina-quantica-em-check-up-e-avaliacao-corporal-leiria/158541
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/hidrodetox-sessao-de-desintoxicacao-natural-praca-de-espanha/156535
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/hidrodetox-sessao-de-desintoxicacao-natural-praca-de-espanha/156535
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/sessao-de-jikiden-reiki-parque-das-nacoes/157182
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/sessao-de-jikiden-reiki-parque-das-nacoes/157182
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/sessao-de-terapia-emocional-saldanha/321202
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/sessao-de-terapia-emocional-saldanha/321202
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/conheca-o-seu-destino-leitura-de-cartas-saldanha/321204
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/conheca-o-seu-destino-leitura-de-cartas-saldanha/321204
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-a-escolha-reiki-terapia-multidimensional-ou-terapia-com-cristais-ate-1h30-seixal/175963
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-a-escolha-reiki-terapia-multidimensional-ou-terapia-com-cristais-ate-1h30-seixal/175963
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-a-escolha-massagem-ayurvedica-ou-zen-shiatsu-jardim-interior-terapias-sesimbra/173769
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-a-escolha-massagem-ayurvedica-ou-zen-shiatsu-jardim-interior-terapias-sesimbra/173769
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/massagem-ayurvedica-ou-zen-shiatsu-1h15-jardim-interior-terapias-sesimbra/311450
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/massagem-ayurvedica-ou-zen-shiatsu-1h15-jardim-interior-terapias-sesimbra/311450
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/consulta-massagem-terapeutica-1h-vitalmassage/159345
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/consulta-massagem-terapeutica-1h-vitalmassage/159345
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/desintoxicacao-natural-c-3-sessoes-de-hidrodetox-tratamento-detox-nao-invasivo-coimbra/157508
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/desintoxicacao-natural-c-3-sessoes-de-hidrodetox-tratamento-detox-nao-invasivo-coimbra/157508
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/hora-de-relaxar-massagem-sueca-45-minutos-o-refugio-zen-coimbra/165678
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/hora-de-relaxar-massagem-sueca-45-minutos-o-refugio-zen-coimbra/165678
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/saude-a-100-check-up-corporal-quantico-gfire-natura-vila-nova-de-gaia/157082
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/saude-a-100-check-up-corporal-quantico-gfire-natura-vila-nova-de-gaia/157082
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-de-mesa-radionica-desbloqueie-a-sua-vida-gassho-day-spa-santo-tirso/313133
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/terapia-de-mesa-radionica-desbloqueie-a-sua-vida-gassho-day-spa-santo-tirso/313133
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/1-mes-de-aulas-presenciais-de-danca-modalidade-a-escolha-1x-por-semana-alfragide/305430
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/1-mes-de-aulas-presenciais-de-danca-modalidade-a-escolha-1x-por-semana-alfragide/305430
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-danca-a-escolha-encontre-o-seu-ritmo-1h30-lisboa/165068
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-danca-a-escolha-encontre-o-seu-ritmo-1h30-lisboa/165068
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/pack-de-4-aulas-de-danca-encontre-o-seu-ritmo-lisboa/165070
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/pack-de-4-aulas-de-danca-encontre-o-seu-ritmo-lisboa/165070
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-intro-to-pole-dance-1-ou-2-pessoas-1h-laranjeiras/165347
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-intro-to-pole-dance-1-ou-2-pessoas-1h-laranjeiras/165347
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/1-mes-de-aulas-presenciais-de-danca-modalidade-a-escolha-1x-por-semana-alfragide/305430
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/1-mes-de-aulas-presenciais-de-danca-modalidade-a-escolha-1x-por-semana-alfragide/305430
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/aula-particular-de-danca-para-casal-1-hora-faro/156397
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/aula-particular-de-danca-para-casal-1-hora-faro/156397
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/aprender-a-dancar-na-academia-pedro-sousa-mensalidade-e-aulas-5-locais/159703
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/aprender-a-dancar-na-academia-pedro-sousa-mensalidade-e-aulas-5-locais/159703
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-cozinha-vegetariana-a-escolha-3-horas-daterra-porto/172221
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-cozinha-vegetariana-a-escolha-3-horas-daterra-porto/172221
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-cozinha-by-alvaro-santos-workshops-setubal/171430
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-cozinha-by-alvaro-santos-workshops-setubal/171430
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-vegan-cozinhas-do-mundo-c-refeicao-cabaz-100-vegetal-veggie-maria-ovar/171065
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-vegan-cozinhas-do-mundo-c-refeicao-cabaz-100-vegetal-veggie-maria-ovar/171065
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-ceviche-poke-e-tartaros-refeicao-oficina-oito-lisboa/170699
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-ceviche-poke-e-tartaros-refeicao-oficina-oito-lisboa/170699
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-gastronomia-pop-up-a-escolha-degustacao-ate-4h-lisboa-ou-porto/164990
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-gastronomia-pop-up-a-escolha-degustacao-ate-4h-lisboa-ou-porto/164990
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-horta-biologica-3-horas-sintra/164784
https://www.odisseias.com/lazer/experiencia/workshop-de-horta-biologica-3-horas-sintra/164784
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/vitalonutri-teste-de-intolerancia-alimentar-benfica/161162
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/vitalonutri-teste-de-intolerancia-alimentar-benfica/161162
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-de-nutricao-no-desporto-25h-ilabora/166292
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-de-nutricao-no-desporto-25h-ilabora/166292
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/consulta-de-nutricao-online-c-plano-alimentar-personalizado-nutricionista-angela-ferreira/165873
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/consulta-de-nutricao-online-c-plano-alimentar-personalizado-nutricionista-angela-ferreira/165873
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-de-nutricao-e-desporto-ate-60-dias-sociedade-digital/159456
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-de-nutricao-e-desporto-ate-60-dias-sociedade-digital/159456
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/programa-online-de-treino-personalizado-de-1-mes-my-goal-personal-plan/165892
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/programa-online-de-treino-personalizado-de-1-mes-my-goal-personal-plan/165892
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/consulta-de-nutricao-online-c-plano-alimentar-personalizado-ana-luisa-marques-nutricionista/174664
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/consulta-de-nutricao-online-c-plano-alimentar-personalizado-ana-luisa-marques-nutricionista/174664
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/aula-de-alimentacao-funcional-e-lifestyle-online-em-directo-1h30-eco-life-experience/166712
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/aula-de-alimentacao-funcional-e-lifestyle-online-em-directo-1h30-eco-life-experience/166712
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-exercicio-e-alimentacao-racional-especial-constituintes-alimentares-sociedade-digital/174790
https://www.odisseias.com/experiencias-em-casa/experiencia/curso-online-exercicio-e-alimentacao-racional-especial-constituintes-alimentares-sociedade-digital/174790
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/teste-de-intolerancias-alimentares-500-alimentos-vila-nova-de-gaia/162893
https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/teste-de-intolerancias-alimentares-500-alimentos-vila-nova-de-gaia/162893


Nutrição https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/teste-de-intolerancias-alimentares-
500-alimentos-check-up-corporal-vila-nova-de-gaia/166567 

Nutrição https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/consulta-de-nutricao-avaliacao-
corporal-massagens-modeladoras-porto/156286 

SPA & 
Massagens 

https://www.odisseias.com/packs/experiencia/meio-dia-em-spa-de-luxo-700-
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SPA & 
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SPA & 
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SPA & 
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SPA & 
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s de Beleza 
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Tratamento
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health-beauty-clinic-loures/313355 

Tratamento
s de Beleza 

https://www.odisseias.com/spa-e-estetica/experiencia/3-sessoes-de-drenagem-linfatica-
manual-acabe-com-a-retencao-e-celulite-parque-das-nacoes/310453 
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Tratamento
s de Beleza 
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