
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 entre-
ajuda, 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.

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!
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        e

stamos a caminho

Diana Dias | GEC

"Apresento-
vos o Zé Carlos, 

a minha sombra e 
o maior crítico do 
meu trabalho!"

Sónia Durão | SIG

"Massagens 
à mãe para a 

desconcentrar."

Catarina Soares | AJCC

No 
mundo 

maravilhoso  dos 
teclados: antes a 

telca "Espaço" 
que a "Esc"!

Gilda Bravo | GP1

Está na hora 
dos miminhos

Arminda Gonçalves | SIG

Ser 
surpreendida 

pela vizinha 
com um belo 

prato de 
caracóis



O MURAL ATUALIZADO 
As saudades dos colegas e o que já se pode fazer  

  para as ir matando, um almoço aqui, um café ali. 

Tiago Caeiro | GEC

Tenho saudades 
de ir à cantina e 

comer as sobremesas 
das colegas que estão 

sempre de dieta."Comecei 
esta semana".

Não digo nomes. 
Saudades da 
comida? Não

O café 
com as 

meninas! 

Catarina Soares | AJCC

Carla Patinha | PGF

Tenho a dizer 
que recebi o "pior" 
presente de natal 
em 2019 (na troca de 
prendas do piso 2)!!! 
Tem-me dado cabo 
da linha mas tem feito 
um bem incalculável à 

alma.

Almoço GEC

Levamos 
o Tomás, o nosso 
colaborador 
sombra, um génio 
de 17 anos, ao 

Green Leaf.

SAÍDAS DO MEU DESCONFINAMENTO

Partilhemos experiências, almoçar ou jantar fora, passeios 

que fazemos, sítios que visitamos, atividades que praticamos 

a desconfinar.

Marta Canhoto | AJCC

Caminhar 
e explorar a 

natureza que a zona 
oeste oferece, além de 
desfrutar  das minhas 

varandas (além de 
estender e recolher 

roupa).

Sónia Ferreira | GP1

Desconfinando 
por Lisboa

Cândida Ramirez | SIG

Contemplando 
o azul infinito



Cesário | PGF

Tiago Caeiro | GEC

Andar de bicicleta 
junto ao mar.
(autoexplicativo)

Susana Esteves | AJCC

Fluviário 
de Mora,…

vá para 
fora cá 
dentro!

Sónia Durão | SIG

Desconfinamos 
sempre para o 

meio da natureza onde 
somos livres ou, para 

Torres Novas onde 
temos sempre uma 

piscina à nossa 
espera.

FASHION MASK o prémio das pantufas ainda não foi divulgado  

 

e já estamos outra vez de concurso aberto,  

 

desta vez para a máscara mais fashion

Diana Dias | GEC

Exercitanto o sorriso com 
o olhar :)

Catarina Soares | AJCC

Não é, de todo, fashion… mas 
Eles são!

Susana Esteves | AJCC

Art!

Catarina Soares | AJCC

Conhecem 
as Salinas de Rio Maior? São 
as únicas salinas no interior 
do nosso país e produzem 
anualmente cerca de 2500 
toneladas de sal (sem ter 
o mar a banhar-lhe os 
respositórios). Pedale pelos 
campos verdejantes, até o 

Sol se pôr! 



Carla Patinha | PGF

URGENTE: 
Recomenda-se usar máscara mesmo 

dentro de casa. Não protege do vírus, mas 
ajuda a não comer tanto!!! 

Sónia Durão | SIG

Máscaras feitas em casa 
para todos os gostos.

PLANOS PARA AS FÉRIAS
 Coisas para fazer nestas férias que vão ser diferentes para todos,  

 

sugestões de sítios para ficar e para visitar, considerados seguros,  

 

e tudo o que se lembrarem que possamos fazer nas próximas férias.

Marta Canhoto | AJCC

Com um dos melhores cenários - 
flores! (e um toque chic - reparem 

que o tecido do laço da fita do cabelo é 
igual ao da máscara) 

Bruno Esteves | GP1

Regresso 
a casa

Tiago Caeiro | GEC

Andar de carro 
por Moledo, Afive, 
Espinho, Quiaios, 
sempre com o 
Ramalho como guia.

Marta Canhoto | AJCC

Férias de pura diversão será 
para os meus filhos que poderão 
desfrutar de escorrega, baloiço, 
bicicletas e piscinas nas casas 
dos avós. Em familia pretendemos 
caminhar e explorar a natureza que a 
zona oeste oferece, além de desfrutar  
das minhas varandas (além de estender 
e recolher roupa). O ideal será ir para 
uma casa particular com piscina e 
jardim para estarmos bem protegidos, 

ou quem sabe alugar uma praia?



SÉRIES & Cª 
Vamos partilhar as séries Netflix, HBO, Amazon ou de canais de TV  que  

 

andamos a ver e a gostar? Também podem ser filmes e documentários, 

 

vale tudo para passarmos tempo de qualidade em casa.

Marta Canhoto | AJCC

Catarina Soares | AJCC

Este ano, não obstante 
o sonho por outros lugares 

distantes e culturas, impera a escolha 
por lugares recônditos, de vinho branco, 

de vinho tinto, ou espumante, a escolha de 
vinhas velhas e estradas antigas, de lugares de 

história e com história, a escolha por perder-se e 
encontrar-se no nosso próprio País, porque entre a 
serra e o mar, a planicie e o planalto, entre o queijo 
e os enchidos, a sopa da pedra e a sardinha assada, 

entre o bacalhau com broa ou as migas com 
entrecosto, Portugal é um complexo repleto de 

aromas equilibrados que conforta todos os 
nossos sentidos. Passeie e faça muitos 

piqueniques no campo, na praia, 
em parques ou jardins. 

Cesário | PGF

Catarina Soares | AJCC

Em constante 
actualização… 
“Monarca”

Ana Corado | GP1

Tempo para 
revisitar os 
Clássicos

Tiago Caeiro | GEC

Minha série 
do momento: Elena 

Ferrante escreveu 4 livros 
e é sobre a história de vida de 
duas raparigas que nasceram 

em Nápoles na segunda metade 
do século XX, numa tetralogia 
chamada “Serie napolitana”. 

Editores Relógio D’Àgua

Sónia Durão | SIG

“Atypical” 
- O que é a 

normalidade?



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

RESUMO DAS TAREFAS DO GEC 

• Produção do Relatório Anual de Execução 2019 (Indicadores de Resultado do 
POCH e POR Regionais)

• Proposta de reprogramação do PO CH 2020
• Preparação da informação de apoio sobre execução física e financeira 

para Avaliações Temáticas em curso através dos respetivos grupos de 
acompanhamento entre PO’s

• Concurso Prémio Capital Humano – contactos individualizados (322 
contactos); respostas a dúvidas (40); monitorização de candidaturas 
submetidas (129) 

• 20 notícias publicadas PT e EN e divulgadas nas 4 redes sociais entre 1 de 
junho e 30 de junho

RESUMO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPAS ILUSTRADO
Junho 2020 

Depois 
de meses a reunir por 
videconferência, a CD 
e seus "mais que tudo" 
reuniram no dia 2 de 
julho, pela primeira 
vez, após 18 de Março. 
No fim dos trabalhos 
o almoço merecido e 
desmascarado, numa 

esplanada, claro!



Última Hora:
A GP2 terminou o 1º Semestre com 

um crescimento de 50%, nos pedidos 
de pagamento analisados, face ao mesmo 

período do ano anterior!!

Em entrevista à Rádio OOPS, um colaborador, que 
prefere ficar no anonimato, mas que esta redação 
sabe que no mercado de transferências ingressou 
no POCH, afirma: - “A galera do POCH me recebeu 

super bem, tudo cara legal e boa disposição na 
parada… tá vendo quando um cara chega no 
Real Madrid dos Programas Operacionais? 

Foi assim que eu me senti. Obrigado a 
esta família!” - rematou o recém 

chegado.

RESUMO DAS TAREFAS DA PGF

• Zelar pelo bem-estar financeiro dos queridos beneficiários. 
• Cuidar com todo carinho da formação dos nossos estimados colegas. 
• Aprender tudo sobre a nova versão do Millennium Expert. 
• Dar toda a atenção às peripécias e outros acontecimentos no edifício do 

POCH.
• Cumprir prazos e todas as obrigações sem ceder às pressões vindas de 

todos os lados.

RESUMO DAS TAREFAS DA GP1

• Esclarecimentos às entidades na interpretação da Deliberação 8/2020 
da CIC e da OT  2/2020 da ADC e consequente submissão de PA/PP 
CRI.

• Análise de pedidos de alteração CRII (simplificados e normais) bem 
como a conformidade da justificação que os suporta

• Análise de pedidos de pagamento, na vertente física e financeira 
incluindo CCP e Indicadores contratualizados

• Contributos para a reprogramação e para os novos avisos do eixo 4
• Identificação e contacto com as EB com operações com potencial 

de serem incluídas na próxima monitorização da Bolsa de 
recuperação

RESUMO DAS TAREFAS DA AJCC

Tarefas Processos / Custo Controlado

Elegibilidade de Encargos R3 (lay-off) Parecer Jurídico  
(4 juristas e 1 técnico de audit)

Relatórios de Verificações no Local 3.264.594,77€

Verificações no Local
Contratação Pública 3.212.982,85€

Verificações Administrativas
Contratação Pública 2.531.183,66€

Instrumentos Financeiros - Adenda contratual 
e aprovação de documentos de controlo e 
verificação administrativa

9.179.483,07€


