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APRESENTAÇÃO/HISTÓRIA

A ZenSenses - Terapia pelos Sentidos nasceu em 2011 com o objetivo de dinamizar sessões de 
Terapia Snoezelen com diversos públicos com determinadas patologias. Em junho do mesmo ano, 
introduziu em Portugal a primeira Sala Snoezelen - Relaxamento e Estimulação Multissensorial - para 
o público em geral. Esta abordagem é orientada para o relaxamento e estimulação e abrange todo o 
tipo de pessoas, sem exceção. 

2011
Criação da marca 

ZenSenses - Terapia pelos 
Sentidos

2012
Início das formações 

ZenSenses

2013
Início do projeto de voluntariado 
em Cabo Verde que deu origem 

à Associação Ser+ Dar + 
Terapeutas Sem Fronteiras.

2015
 Início das sessões de 
Terapia Snoezelen ao 

Domicílio - “Snoezelen at 
Home”

2017
Criação da empresa “ZenSenses 

- Terapia pelos Sentidos”
Lançamento do site oficial

2019
Diversificação de 

formações e produtos

2014
Criação do serviço de 

Consultoria para apoiar 
empresas e instituições na 

criação de ambientes 
sensoriais

2016
Lançamento dos “Contos 
Sensoriais”, iniciativa que 

tem como foco o 
relaxamento de crianças em 
idade pré-escolar e escolar

2018
Início da criação de jardins 

sensoriais

Projetos nos mercados 
asiático (Tailândia) e 

africano (Cabo Verde)

Lançamento da loja online

2020
Adaptação de todas as 

formações para o formato 
online

Início de estágios de 
Terapia Ocupacional

2021
Projetos nos mercados 
sul-americano (Brasil), 

asiático (Arábia Saudita) 
e europeu (Itália e Espanha)
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

 Divulgar, capacitar e intervir 
em ambiente Snoezelen/ 

Estimulação Multissensorial e 
outras abordagens 

complementares em todo o 
mundo, através de serviços e 
produtos, adequados a vários 

públicos (crianças, jovens, 
adultos, idosos, famílias 

e profissionais)

Ser uma referência mundial 
na área do Snoezelen/ 

Estimulação Multissensorial 
através de um portfólio de 

produtos e serviços de 
qualidade com características 

e propostas únicas e 
inovadoras

Paixão
Compromisso

Inovação
Diversidade
Qualidade

Cooperação
Solidariedade

MISSÃO VISÃO VALORES
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VALORES

Solidariedade
Temos a preocupação de contribuir 
para o bem-estar da comunidade
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Paixão
 A nossa paixão pelo Snoezelen faz-nos 

querer sempre fazer mais e melhor

Compromisso
Sempre comprometidos e disponíveis 

para ajudar quem precisa

Inovação
Estamos sempre a pensar e a criar 
ideias, estratégias e produtos que 

possam ser úteis e inspirar as pessoas

Diversidade
Queremos ter produtos e serviços tão 

diversos quanto os mercados que 
atendemos, para podermos chegar a 

todos os que precisam de nós

Qualidade
Qualidade e melhoria contínua dos 

produtos e serviços para satisfação dos 
nossos clientes

Cooperação
Estamos conectados local

 e globalmente para trabalhar 
em rede e em parceria para 

evoluirmos em conjunto



DADOS RELEVANTES

Pessoas formadas

5003500 600 100 300

Formações Entidades apoiadas Parceiros Produtos na 
loja online
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BIOGRAFIA DA ANA LÚCIA FRUTUOSO
Ana Lúcia Frutuoso é a fundadora da ZenSenses - Terapia Pelos Sentidos. 
Nascida em Vila Real em 1985, é licenciada em Terapia Ocupacional pela 
Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto (ESS-IPP). Atualmente 
reside em Rio Tinto. 

A sua carreira profissional começou em 2007 e durante 10 anos acumulou 
um vasto conhecimento e experiência no acompanhamento de pessoas 
com deficiência mental e patologias do foro psiquiátrico num centro 
comunitário. Paralelamente também orientou estágios de alunos da 
ESS-Porto, ISAVE, CESPU e ESS-Leiria. 

Em 2011 criou a marca profissional ZenSenses - Terapia pelos Sentidos, que 
se transformou oficialmente em empresa em 2017. Desenvolve diversos 
serviços e produtos na área da Terapia Snoezelen e lançou novos modelos 
de formação técnica em Portugal, assim como sessões, eventos sensoriais 
e consultoria no apoio à criação de ambientes sensoriais.  

A sua paixão pela área social levou-a a criar, em 2013, um projeto de 
voluntariado em Cabo Verde com crianças carenciadas, com deficiência 
ou em risco. Este projeto deu origem, em 2016, à Associação SER+DAR+ 
Terapeutas Sem Fronteiras, da qual é Presidente da Direção. Em 2019 
recebeu um prémio na categoria Instituição e Solidariedade, na Gala de 
Mérito das Mulheres Empreendedoras Europa-África.
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LOGÓTIPO
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SERVIÇOS

Sessões de Terapia Snoezelen

Realização de sessões de Terapia Snoezelen ao domicílio ou em 
instituições, escolas e empresas, em combinação com as técnicas 
específicas da Terapia Ocupacional. Este tipo de sessão pode ser 
realizada em qualquer local do país de forma individual ou em grupo. 

As sessões de Terapia Snoezelen têm como principais objetivos: 
● Relaxamento
● Estimulação Multissensorial
● Estimulação Cognitiva
● Interação 

As áreas de intervenção deste tipo de terapia incluem: 
● Depressão, ansiedade e stress
● Demências (Alzheimer e outras)
● Deficiência mental, autismo, paralisia cerebral, hiperatividade, 

alterações de comportamento e atrasos de desenvolvimento
● Grávidas, bebés, crianças e jovens
● Pais e filhos (“aprender a brincar”)
● Terceira idade 
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SERVIÇOS

Atividades Terapêuticas

Realização de um conjunto de atividades terapêuticas adaptadas às 
necessidades de cada cliente. As atividades terapêuticas 
proporcionam um contexto apropriado para a partilha e expressão 
de sentimentos, bem como uma oportunidade para que os indivíduos 
aprendam mais sobre si próprios e sobre a relação com os outros. 

As atividades terapêuticas que desenvolvemos incluem: 
● Terapia pela Arte: inclui atividades utilizando formas artísticas 

como poesia, teatro, desenho e pintura, dança, música, 
movimento e expressão corporal

● Estimulação Cognitiva
● Dinâmicas de Grupo
● Movimento e Relaxamento
● Treino de Competências Sociais
● Debates e Tertúlias

10



Consultoria

A ZenSenses - Terapia pelos Sentidos disponibiliza um serviço de 
consultoria com o objetivo de apoiar as instituições e/ou empresas 
na criação de um ambiente sensorial (seja qual for a opção de 
eleição).  

Este serviço consiste numa resposta personalizada às necessidades 
da instituição, tendo em conta a sua população-alvo, os profissionais, 
o espaço físico existente e a disponibilidade financeira. É elaborado 
um orçamento e o desenho dos ambientes multissensoriais. Este 
serviço inclui ainda o aconselhamento relativamente aos 
equipamentos a adquirir, à disposição da sala e um apoio efetivo na 
elaboração de candidaturas a projetos de financiamento. 

SERVIÇOS
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Formação

A ZenSenses - Terapia pelos Sentidos aposta na formação de 
estudantes e profissionais como forma de enriquecer a sua estrutura 
curricular e de os dotar de ferramentas que ajudem a superar os 
desafios diários da profissão. Além disso, as formações também são 
dirigidas a cuidadores e/ou familiares que tenham a seu cargo 
pacientes cujos sintomas possam ser atenuados através da 
aplicação destas técnicas. As formações são feitas em formato 
presencial ou online em qualquer entidade ou geografia.

As formações permanentes são:
● Formação em Terapia Snoezelen
● Formação em Atividades Terapêuticas com diferentes 

temáticas
● Formação e Workshops em Musicoterapia

As datas e locais de todas as formações são publicadas na nossa 
agenda online

SERVIÇOS
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https://gestao.zensenses.org/agenda


Loja online

Loja online com mais de 300 produtos que garante o envio para todo 
o país e para todo o mundo. 

Algumas das temáticas dos produtos disponíveis são:
● Atividades Montessori
● Jardim Sensorial
● Jogos de tabuleiro
● Livros de Atividades Terapêuticas
● Motricidade
● Relaxamento
● Treino de Competências Sociais
● Estimulação Visual
● Musicoterapia
● Estimulação Cognitiva

SERVIÇOS
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https://www.zensenses.org/produtos/


Eventos Sensoriais

Organização de eventos relacionados com os sentidos, desafiando 
perceções e desenvolvendo conexões emocionais entre as pessoas, 
com base na Terapia Snoezelen: relaxamento, estimulação 
multissensorial, estimulação cognitiva e interação. 

Sejam histórias e contos multissensoriais para crianças ou eventos 
corporativos e teambuilding, estas experiências são ricamente 
vivenciadas. Favorecem a convivência e valorizam cada momento no 
seu próprio ritmo, incluindo materiais que estimulam os sentidos e 
criam sensações que perdurarão na memória. 

SERVIÇOS
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https://www.snoezelen.zensenses.org/pt/eventos-sensoriais/


O QUE É A TERAPIA SNOEZELEN?

O que é o Snoezelen?

O Snoezelen surgiu na Holanda nos anos 70. Surge da junção de duas 
palavras: SNUFFELEN = cheirar e DOEZELEN = relaxar. Jan Hulsegge e Ad 
Verheul, do De Hartenberg Institute, foram os mentores desta terapia. 

O Snoezelen começou por se direcionar para pessoas com 
deficiência mental, mas recentemente disseminou-se por todo o 
mundo e os seus efeitos são transversais a todo o tipo de pessoas, 
com ou sem patologia. 

O ambiente Snoezelen é repleto de materiais e equipamentos 
multissensoriais, cruzando música, sons, luzes, cores, vibrações 
suaves, texturas e aromaterapia. Deste modo, é potenciada a 
estimulação sensorial e/ou promoção do relaxamento, a 
estimulação/desenvolvimento de competências cognitivas, 
comunicativas, sociais, motoras e educacionais e ainda a promoção 
de atividades lúdicas e de lazer. 
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O QUE É A TERAPIA SNOEZELEN?

Quais as vantagens da Terapia Snoezelen?
● Proporciona conforto
● Oferece uma grande quantidade de sensações 
● Promove o autocontrolo, a autonomia, exploração e descoberta
● Estimula os sentidos primários
● Aumenta a autoestima, as emoções positivas, a capacidade de 

iniciativa e a aprendizagem 
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Telemóvel:  (+351) 916 944 381
Email: info@zensenses.org  |  formacao@zensenses.org 

Ana Lúcia Frutuoso
Fundadora da ZenSenses - Terapia pelos Sentidos

www.zensenses.org

/zensenses.terapia

/zensenses_snoezelen/

mailto:info@zensenses.org
http://www.zensenses.org
http://www.facebook.com/zensenses.terapia
https://www.instagram.com/zensenses_snoezelen/

