
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

Sandra Esteves | GP1

Olga Silva | AJCC

sempre com 
o olhar no 
futuro!

Foi um mês 
dificil

Ana Salvado | GEC

Cláudia Fernandes | GP1

Enquanto 
a mãe trabalha, 

outras coisas 
acontecem nesta casa 

"Com muita Vida": a mãe 
trabalha no quarto e o 

mais novo trabalha 
no corredor e na 

varanda

Catarina Coutinho | GP1

Mimi!! 
Chega para 

lá, deixa-me 
trabalhar!! 

:D

Quando entre um 
Reembolso e um 
PA, a vizinha te 
bate à porta para 
oferecer abacates 
da árvore do 
quintal!



Dora Costa | AJCC

Os atletas 
continuam os 

treinos ..uma bola mal 
batida é motivo de uma 
pequena interrupção 
que termina com um 

"obrigado" e um 
grande sorriso!

Andrea Strazzera  | AJCC

As 
pressões do 
Teletrabalho 
" Falta muito? 
É que eu 
estou muito 

chateada!" Joana Clemente | GP2

Todos 
ajudam 
à sua 

maneira 
(Maria do 
Mar e Maria 

Luísa).

O MURAL ATUALIZADO 

As saudades dos colegas e o que já se pode fazer  

 

 

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

Andrea Strazzera  | AJCC

Altamente 
disfarçados  

Com 
Pessoa e 
Barcelos 
um café no 

coração

Olga Silva | AJCC

Joana Clemente | GP2

Antevejo 
que faltam 2 

meses, no mínimo, 
para poder ver todos 

pessoalmente, 
até lá só de 
binóculos

Ana Salvado | GEC

Regressada 
das férias, 

o POCH está 
em casa. 
ELE está 
em todo 
o lado.

Frederico  
e Maria João | GP2

A última foto de 
grupo antes do 

desconfinamento

Rotinas que não se 
podem perder

Sónia Durão e  
Arminda Gonçalves | SIG

Cristina  Jacinto | Vogal CD

Quando eu 
era pequenina, 

acreditava no Pai Natal 
e ainda não havia Fundo 

Social Europeu… não 
que eu seja assim 

tãaaoo Antiga.



SAÍDAS DO MEU DESCONFINAMENTO
Partilhemos experiências, almoçar ou jantar fora, passeios 
que fazemos, sítios que visitamos, atividades que praticamos 
a desconfinar.

Ana Salvado | GEC

 

Todos temos 
periodos cavernosos 
mas este é em bom! 
Grutas de Benagil, 

Lagoa

Anna Garrido | GEC

De férias  
em Peniche

Andrea Strazzera  | AJCC

  Nós no jardim 

Olga Silva | AJCC

Sempre 
alerta! 

Bandeira 
amarela

Catarina Coutinho | GP1

A desculpa 
ideal para sair 
de casa <3

Cláudia Fernandes | GP1

Será 
que adivinham 
onde é que foi 

o nosso primeiro 
fim-de-semana de 
desconfinamento?

Frederico  
e Maria João | GP2

Passeando por aí…

Ana Pereira | PGF

vingança de ter 
estado confinada…

Andreia Tavares | PGF

Olhos de Água - Santarém

Vasco Parreira | SIG

Desconfinando no quintal

Cristina  Jacinto | Vogal CD

A minha primeira refeição  
num restaurante, pós Covid... 
e como tinha muitas saudades 
...fui a 24 de Julho.



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

Ana Salvado | GEC

Um mundo das máscaras,  
naturais e artificiais

Anna Garrido | GEC
Edite Oliveira | GP1

Nada como 
uma palhaça para aliviar a 

preocupação…

Cláudia Fernandes | GP1

Fico com a mão dormente, da 
quantidade de autógrafos que dou cada 

vez que saio à rua!

Sandra Esteves | GP1

Sempre 
protegida!

Arminda Gonçalves | SIG

Uma máscara fofinha

A preparar uma 
saída com os sobrinhos mais novos sem 
esquecer a máscara e o membro mais 

novo da familia

Dora Costa | AJCC

made in POCH….

Ana Pereira | PGF

Andreia Tavares | PGF



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.

Edite Oliveira | GP1

Em ambiente 
sem covid

Catarina Coutinho | GP1

Férias 
diferentes, em 
ligação com a 

natureza! Foi 
um verdadeiro 

descanso ;)

Olga Silva | AJCC

Descansar com 
os camelos, tou 
farta de virús!

Sandra Esteves | GP1

Estamos 
quase em férias 
e nada como ter 
uma piscina só 

para nós!

Joana Clemente | GP2

Olhar para o 
céu com cor, na 
ilha da Madeira 
(destino seguro).

Ana Pereira | PGF

Bar waikiki na 
praia da sereia...a 

cumprir o 
distanciamento!!!

 Sugiro que 
visitem São Pedro 

do Sul (não tem casos 
COVID até ao momento 

e irão disfrutar 
de paisagens 
maravilhosas)

Andreia Tavares | PGF

Sónia Durão | SIG

Desenhar um rota 
e seguir viagem em 
autocaravana.

Cristina  Jacinto | Vogal CD

As 
caminhadas...foram 

inspiradas no mundo 
animal, certamente é 

coincidência... comecei 
no vale da Víbora e 

terminei na Praia da 
Ursa...



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.

Catarina Coutinho | GP1

Sugestões de 
entretenimento 
ao serão.

Cláudia Fernandes | GP1

Meses 
à espera 

da segunda 
temporada e 
cadê tempo 

para ver?

Para descontrair ao serão!

Sónia Ferreira | GP1

O 
espírito 

cá de casa 
está em 

consonância 
com o espirito 

do trabalho: 
Super Herois

Joana Clemente | GP2

Ana Pereira | PGF

documentário 
da RTP2 - 
Biblioteca do 
Futuro (cenário 

pós COVID)

Sónia Durão | SIG

"The 
Good Place" - 

Comédia filosofica 
sobre o crescimento 
pessoal e como as 
pessoas mudam e 

melhoram, desde que 
tenham o apoio 

correto. 

Olga Silva | AJCC

Quem matou quem 
e porquê?

Ana Salvado | GEC

Confinei no 
século XX

Cristina  Jacinto | Vogal CD

O enredo é tão 
complexo, que parece 
uma VA e uma VL juntas 
….mas vale a pena.



RESUMO DAS ATIVIDADES DA GP1

• Preparação e análise das candidaturas ao Aviso Escola Digital - Reforço da rede de equipamentos tecnológicos 
e da conetividade

• 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

RESUMO DAS ATIVIDADES DA GP2 

• O objetivo da GP2 para o mês de Julho era a conclusão de 100 pedidos de pagamento, no entanto quando 
estávamos quase a fechar recebemos um email cujo assunto era “TOC TOC TOC”, qual o nosso espanto 
quando abrimos o email e eram 2 testemunhas de jeová em teletrabalho, o que nos ocupou alguns dias de 
conversa e acabámos só por fechar cerca de 220

RESUMO DAS TAREFAS DA PGF

• Apesar de começarmos a entrar em períodos de férias na PGF, todos os dias continuamos a zelar pelo bem 
estar financeiro dos queridos beneficiários….

• Após o primeiro embate com o Millenium Expert, já dominamos as novidades.
• Continuamos a dar conta de todas as peripécias no edifício que apesar de tudo persistem em acontecer!!
• Cumprir prazos e todas as obrigações de report financeiro e de Recursos Humanos em tempos de COVID.

RESUMO DAS ATIVIDADES GEC

• Reprogramação POCH 2020
• Preparação e lançamento do novo concurso para reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de 

conetividade nas escolas públicas
• Produção de 26 conteúdos noticiosos para website e redes

RESUMO DAS TAREFAS DA AJCC

Tarefas Processos / Custo Controlado

Supervisão OI IGeFE - repreformance de operações 872.291,42€

Relatórios de Verificações no Local 1.293.468,34€

Verificações no Local
Contratação Pública 386.453,86€

Verificações Administrativas
Contratação Pública 5.206.480,55€

Contraditórios Auditorias ESA 1.415.269,27€

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
• Realização de questionários de satisfação de destinatários (call-center e EB)
•  Garantir o funcionamento do Sistema de Gestão de Qualidade

RESUMO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPAS ILUSTRADO
Julho 2020 


