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

 

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

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

Momentos…

Sandra Fernandes | PGF

Sónia Durão | SIG

Quando o sobrinho 
mais novo "Guinness" 

quer aprender a fazer um 
backup, desbloquear uma 

conta ou simplesmente 
te quer só para ele.

Texto dedicado ao Filipe Santos, 
coordenador da AJCC, que deixou 
de exercer funções a 31/08/2020:

“Meu caro, começaste a 
iniciar funções num período 
tão conturbado, que, nessa 
altura, foste convidado quando 
juridicamente não havia a 
certeza que o podias ser (nem 
tu sabias!)! Mas, como na AJCC 

sempre acreditamos no impossível, 
a tua nomeação foi 
juridicamente aceite e 
contigo construímos 
uma equipa fantástica 
de pessoas, porque 
a unidade tem esse 
primado, colocando as 
pessoas no centro, ao 
serviço de uma causa 
maior! Todos juntos, 
fizemos uma unidade 

que, a priori, parecia impossível de ter 
uma linguagem comum, mas não há nada que o 

trabalho não resolva, quando estamos destinados 
a tal! Assim, 
guardaremos 
com carinho 
todos os 
momentos, 
principalmente 
os bons (e 
foram tantos!) 
e a tua pessoa 
que sempre 
desde muito cedo nos habituou ao rigor técnico 
que tanto gostamos na AJCC! Para sempre ficará 
recordada a gata que deixaste fugir e os cães que, 
gentilmente, adotavas, bem como a metodologia 
das correções a 100%! Com tristeza, mas também 
com a alegria de te ver ganhar asas, desejamos-te o 
melhor daqui para a frente e, quem sabe, ainda não 
nos cruzaremos por aí!

Em meu nome pessoal e da unidade, agradeço tudo, 
porque sempre deste tudo! Foram de facto, tal como 
está no 2.º piso, “4 anos a espalhar magia no FSE”!!! 

Até amanhã, camarada!”



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

Liliana Melo | GEC

canoagem 
com a família - 
distanciamento 
social garantido. 

Viagens ao 
espaço

Sónia Durão | SIG

Sónia Ferreira | GP1

Sandra Fernandes | PGF

Ainda não 
saí… estou a 

aguardar o meu 
novo carro!

Marta Barata | PGF

A comer umas belas 
sardinhas em Setúbal

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

Cândida Ramirez | SIG

Máscaras  fashion 3 em 1

Maria João Espírito Santo | GP1

Rio Menta

Joaquim Bernardo |  
Presidente CD

uma moda superproteção 
COVID-19 apoiada pelo POCH



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.

Sónia Durão | SIG

Férias de 
Natal

Liliana Melo | GEC

Gerês 
(pensávamos que o 

Gerês seria ótimo para 
umas férias na natureza e 
com distanciamento social, 

mas afinal toda a gente 
pensou no mesmo... Há 

imensa gente nestes 
lados) 

Sónia Ferreira | GP1

“Roendo uma laranja 
na falésia//Olhando 
à minha frente o azul 
escuro//Podia ser 
um peixe na maré//
Nadando sem passado 
nem futuro”@PortoCôvo

Sandra Fernandes | PGF

Marta Barata | PGF

Sugiro que visitem 
o Gerês.
É natureza pura. 

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, documentários, vale tudo para  

 

passarmos tempo de qualidade em casa.

"A 
contratação 
que nunca 
aconteceu"

Cândida Ramirez | SIG

 zootv tour no 
you tube

Joaquim Bernardo |  
Presidente CD

Foto 
na Quinta do 

Tedo, no Douro, 
Património da 
Humanidade

Joaquim Bernardo |  
Presidente CD



RESUMO DAS ATIVIDADES DA GP1

A GP1 em Agosto-2020 esteve completamente dedicada a:
• Desconfinar pelas praias de Portugal
• Aprovar 96 000 000,00€ para a Escola Digital - Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de conetividade
Contribuindo para um total acumulado em 2020 de:
• Candidaturas e Pedidos de Alteração aprovadas: 227 749 134,27 €
• Autorizações de pagamento em 2020: 90 871 778,75 €

RESUMO DAS TAREFAS DA PGF

• Agosto mês de férias, estamos todos de férias! Estamos não, porque na PGF continuamos a zelar pelo bem 
estar financeiro dos queridos beneficiários….

• O Millenium Expert está totalmente dominado.
• Continuamos a dar conta de todas as peripécias no edifício que apesar de tudo persistem em acontecer!! A 

última novidade: uma invasão de formigas. Já dominada!
• Continuamos em tempo de COVID-19, sempre a cumprir os prazos e todas as obrigações de report 

financeiro e... a dar toda a nossa atenção aos Recursos Humanos.

RESUMO DAS ATIVIDADES GEC

• Análise de qualidade da informação recolhida na DGEEC para apuramento Indicadores de Operação em 
colaboração com DGEEC

• Preparação de novos concursos: eixo 1 (Cursos Profissionais e CEF) e eixo 4 (Formação de Docentes 
Plano de Transição Digital; Convite DGE-Coordenação Recursos digitais ; Refinanciamento 
Computadores e Conectividade/Municípios)

• Produção  Boletim Trimestral POCH nº 10 (resultados 30.06.2020)
• Produção de 20 conteúdos noticiosos para website e redes e lançamento de 4 vídeos Histórias na 

Primeira Pessoa: Centros Qualifica e ensino à distância

RESUMO DAS TAREFAS DA AJCC

Tarefas Processos / Custo Controlado

Supervisão OI IGeFE - repreformance de operações - Relatório Preliminar 872.291,42 €

Relatórios de Verificações no Local 862.486,36 €

Verificações no Local 
Contratação Pública 946.931, 45 €

Verificações Administrativas 
Contratação Pública (incluindo AT - IGeFE) 7.131.734,51 €

Instrumentos Financeiros - Controlo dos montantes contratualizados  
após aprovação dos documentos administrativos 9.411.496,81 €

Contributos AJCC para o REA 2019, incluindo Instrumentos Financeiros

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
Agosto 2020 


