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Enquanto o
teletrabalho
permanece uma
realidade e a distância
física uma necessidade,
continuamos a partilhar
experiências e emoções
através da reinvenção
da OOps. Com o
desconfinamento que
todos vamos praticando
queremos saber
como resolvemos as
dificuldades, gerimos as
alegrias ou como tentamos
retomar algumas das
rotinas perdidas nos meses
de reclusão a que todos nos
vimos obrigados.
Estes são tempos longos e
duros em que a manutenção
da comunicação e da entreajuda, são fundamentais
para afastar a nostalgia e a
saudade que já teimam em
assolar alguns de nós. É bom
saber que podemos contar
uns com os outros que há
quem nos compreenda nos
momentos difíceis e quem
comemore connosco nos
momentos de alegria
Continuamos a ser um
exemplo de boas práticos e de
bons resultados no trabalho
à distância e será assim
até ser preciso, enquanto
percorremos o caminho
para a tão desejada
normalidade.
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MOMENTOS “FOFINHOS” A TRABALHAR
Quem não é interrompido pelo cão, pelo gato, pelos
miúdos ou pela vizinha que bate à porta e não pára
de falar? Momentos fofinhos para todos!

Isto aqui pelo
escritório caseiro é
uma animação. Desde
que o colega SELECT
passou a vir de bicicleta para
o escritório e desde que
contratámos o Wilson ao
Tom Hanks, tem sido
incrível…

a gata anda
sempre presente

Filipe Raposo | PGF

Miguel Feio | GEC

A bebida
que aquece
o coração…

O que
eu não
faço pela
pandemia…

Sofia Amândio | GEC/PGF

A tinta
permanente ainda
é um clássico

Zélia Picoto | AJCC

Nuno Amado | AJCC

		
O MURAL ATUALIZADO

As saudades dos colegas e o que já se pode fazer
para as ir matando, um almoço aqui, um café ali.
Café Nexpresso
com vista para
a serra. O
companheirismo
existe sempre!

Um café
de despedida do
Tiago, um almoço de
despedida da Patrícia,
um lanche de despedida
da Joana. Assim se vai
mantando as saudades…
E ainda é segunda
feira!

Nuno Amado
Zélia Picoito

Filipe Raposo | PGF
Nuno Amado
e Zélia Picoto | AJCC
Miguel Feio | GEC

Despedida da
Marta Silva

É com muito carinho
que te desejamos as
melhores felicidades
nesta nova fase da
tua vida!
Um grande beijinho
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Berlengas…
um paraíso
aqui tão
perto.

Andrea Strazzera
Dora Costa
Olga Silva
Zélia Picoito
Vera Santos
Marta Canhoto
Catarina Soares
Susana Esteves
Nuno Amado
Nuno Proença

Sem perder
a pedalada…

Sónia Durão | SIG

O desconfinamento
tem sido feito em festa
com amigos, com
outra roupagem

Zélia Picoto | AJCC

Sofia Amândio | GEC/PGF
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Saudades

O desconfinamento já
permite duas das minhas
atividades preferidas. Ir ao
futebol e a concertos…

O desconfinamento
tem sido feito para
ir as compras, e
natação!

Filipe Raposo | PGF
Miguel Feio | GEC
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Uma
máscara original para ir à Caixa
Geral De Depósitos

Catarina Soares | AJCC
Filipe Raposo | PGF
Nuno Amado | AJCC

Férias
foram em
Tavira com muitos
passeios de barco
para ir para a Praia.
Esta é a praia da
terra estreita.
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Algarve e
Gerês

Filipe Raposo | PGF

Arminda Gonçalves | SIG

As férias ficaram para
trás, agora o que está a dar é
o regresso às aulas. E nada
melhor do que retomar as
aulas presenciais dos miúdos
com uma carga de água típica
dos trópicos no 1º dia de aulas.
Aquilo a que os antigos chamam
Lei de Murphy.

Rumo
ao Sul

Zélia Picoto | AJCC
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Miguel Feio | GEC
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asa.
para
séries? A feira do
livro já abriu e a
pilha dos livros por
ler não se mexe
sozinha…

Circulatura do
Quadrado. Se acaba
o programa, deixo
de ver televisão.

Nuno Amado | AJCC
Miguel Feio | GEC

Zélia Picoto | AJCC

Lucifer (Netflix) e
uma série com várias
temporadas a decorrer
em Samora Correia
“Restauro de Vespa
Sprint"

a ver a série "Prison
Break" no Netflix.

Filipe Raposo | PGF

Vasco Parreira | SIG

RESUMO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPAS ILUSTRADO
Setembro 2020
RESUMO DAS TAREFAS DA PGF

• Continuamos a zelar pelo bem estar financeiro dos beneficiários.
• Continuamos a dar conta de todas as peripécias no edifício que apesar de tudo persistem
em acontecer.
• Cumprimos os prazos e todas as obrigações de report financeiro;
• Intensivo trabalho na análise da documentação recepcionada no âmbito do processo
de reconstituição de carreiras.
RESUMO DAS ATIVIDADES GEC

• Finalização do Relatório de Execução Anual 2019 do POCH e Resumo aos Cidadão após processo de Gestão
da Consulta escrita junto do Comité de Acompanhamento tendo o mesmo sido aprovado sem qualquer voto
contra a 22 de setembro;
• Aprovação da Reprogramação do POCH 2020 a 21 de setembro de 2020 e processo de comunicação da
mesma;
• Arranque do processo de analise das candidaturas ao Premio Capital Humano (205 candidaturas);
• Produção de 6 Campanhas em Órgãos de Comunicação Social sobre os resultados do POCH a 30 de
junho de 2020;
• Produção e edição de 26 noticias e post em redes sociais.
RESUMO DAS TAREFAS DA AJCC

No mês de setembro, a AJCC gerou as amostras de todas as entidades da nova Programação
2/2020 de VL, a CC assentou jurisprudência sobre a amostra a gerar de novas tipologias, as
juristas continuaram a ser a máquina de verificação de contratação pública a que a todos já se
habituaram atingindo valores record de recuperações :)! Pelo meio, respondemos à exigente
auditoria das OCS, do controlo dos OI, do combate à fraude e da igualdade de oportunidades
da IGF! Finalizamos o processo de estabilização dos documentos administrativos dos
Instrumentos Financeiros e rececionamos as observações ao direito de audiência prévia da
supervisão do IGEFE. Multiplicamos os relatórios de verificações no local já atingindo um valor
próximo da meta de despesa coberta e ainda tivemos tempo para tratar de mais um caso de
alegada fraude no FSE com leitões à mistura!!! Fizemos tudo isto, com um enorme espírito
de grupo que sempre nos caracterizou como unidade, dado que, novamente, passamos por
um período conturbado mas que resultou numa força invicta e na entrada, no final do mês, do
nosso novo Coordenador, Nuno Amado!
Na AJCC, como sempre e mais que nunca, as pessoas vêm em primeiro e, por isso, em jeito
de brincadeira, como resultado deste último Oops!, temos duas imagens significativas, ambas
representam a mudança e a esperança num mundo melhor!!!
A primeira é o resultado dos benefícios do teletrabalho que nasceu no pico da pandemia,
a segunda o resultado de um desejo firme para o futuro:
		

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul
								Nuno Proença
RESUMO DAS TAREFAS DA SIG

• Análise e resposta a incidentes e pedidos de serviço reportados através do Suporte POCH
relativos ao PT 2020/OI Virtual e à rede POCH;
• Análise de Issues e elaboração de comentários de resposta aos mesmos;
• Testes a novas funcionalidades desenvolvidas em SIFSE PT2020;
• Formação sobre funcionalidades do SIFSE PT2020;
• Apoio à gestão e funcionamento dos equipamentos informáticos/redes de comunicações
para garantir os procedimentos de segurança, confidencialidade e integridade da
informação
• Garantir o funcionamento do Sistema de Gestão de Qualidade

