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Enquadramento

O que pretendemos

Reconhecer o trabalho e o empenho dos colaboradores

Celebrar o facto de pertencermos à industria dos Call

Centers

Elevar a excelência e fomentar o trabalho em equipa

Comprometer, garantindo o engagement com as equipas

de trabalho

Divertir proporcionando muita animação entre os

colaboradores

Celebrar
Elevar

Comprometer



Descrição das Atividades e Responsabilidades dos Parceiros

Atividades Não exaustivo

Adoça o teu dia!
Distribuição de doces

Tens pontaria? 
Tiro ao alvo

10 11 Prova de tiro ao alvo que consiste na tentativa de acertar com uma bola num alvo

previamente colocado pela equipa de P&C. Existirá uma marca indicadora da distância

para ser efetuada a tentativa do “Tiro ao Alvo”, sendo atribuído um brinde aos

participantes que acertarem 2 vezes no alvo em 2 tentativas.

Responsabilidade do Parceiro:

• Acompanhar os Gestores de Contato enquanto os mesmos participam na atividade,

exercendo controlo sobre o número de participações permitidas (1 participação por

elemento e 2 tentativas de lançamento por participação) e o cumprimento das regras

para que se proporcione um ambiente justo e divertido.

• Registar os participantes vencedores e garantir o registro fotográfico do jogo.

Ao longo do dia, serão distribuídas barras de cereais por todos a operação. Elementos

internos da NOS serão responsáveis pela distribuição massiva do brinde pelas salas e

Equipa do Parceiro será responsável pela distribuição unitária de cada brinde, sendo

deixado brindes suficientes para entregar aos elementos da operação que entram ao

trabalho a horas posteriores à distribuição inicial.

Responsabilidade do Parceiro:

• Distribuir o brinde por cada elemento da operação.

• Armazenar e distribuir os brindes pelos elementos da operação que entram ao

trabalho a horas posteriores à distribuição inicial e garantir o registro fotográfico da

receção do brinde.
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Descrição das Atividades e Responsabilidades dos Parceiros

Atividades Não exaustivo

És criativo em 

equipa?
Concurso de pinturas com material 

reciclável

13 Vamos por à prova a criatividade e capacidade de trabalhar em equipa, através da

utilização de material reciclável (recolhido previamente) para decorar uma tela em

branco.

A cada Líder de Equipa, e aos seus elementos, será atribuída uma tela em branco

que devem decorar com o material previamente recolhido tendo em mente um

determinado tema que será decidido na altura da realização do trabalho. A equipa de

P&C vai disponibilizar as telas assim como materiais secundários como cola para

serem utilizados na tarefa. Além dos materiais recicláveis é possível utilizar canetas,

lápis de cor, ou outro tipo de material que considerem útil, contudo este material deve

ser recolhido pelas equipas participantes.

Responsabilidade do Parceiro:

• Informar os Lideres de Equipa e restantes elementos para recolher materiais

recicláveis ao longo dos próximos dias, de forma a terem material disponível na

altura da realização da tarefa (Exemplo de materiais possíveis de utilização: Rolos

de papel, tampas, latas, rolhas de cortiça, embalagens de papel, garrafas de

plástico, caixas de iogurte, caixa de cereais ou qualquer outro tipo de material

inodoro e não gorduroso).

• Motivar a participação dos colaboradores.

• Fotografar atividade.



Descrição das Atividades e Responsabilidades dos Parceiros

Atividades Não exaustivo

Refresca-te!
Distribuição de sumos de fruta.

Ao longo do dia serão distribuídos sumos de fruta pelos elementos da operação.

Equipa de internos da NOS serão responsáveis pela distribuição massiva do brinde

pelas salas. Equipa do Parceiro será responsável pela distribuição unitária de cada

brinde, sendo deixado brindes suficientes para entregar aos elementos da operação

que entram ao trabalho a horas posteriores à distribuição inicial.

Responsabilidade do Parceiro:

• Distribuir o brinde por cada elemento da operação.

• Armazenar e distribuir os brindes pelos elementos da operação que entram ao

trabalho a horas posteriores à distribuição inicial.

• Garantir o registro fotográfico da distribuição.



Descrição das Atividades e Responsabilidades dos Parceiros

Atividades Não exaustivo

Queres ser mais saudável?
Workshop de nutrição

Ao longo do dia serão promovidas sessões de Workshops de Nutrição, que

decorrerão dentro de salas específicas, com a presença de um profissional de Nutrição

que irá esclarecer questões alimentícias vocacionadas para os colaboradores,

incluindo a distribuição de flyers e frutas, sendo necessário que as inscrições sejam

realizadas até ao dia 11 de setembro, através do endereço da equipa de P&C

(parceiros.conhecimentosc@internalnos.pt).

Responsabilidade do Parceiro:

• Preencher template (em anexo) com as inscrições recolhidas e enviar informação

para a equipa de P&C até dia 11 de setembro. Durante a recolha de inscrições é

preciso ter em conta os limites máximos de elementos assim como a garantia de

cumprimento dos níveis de serviços. A equipa de P&C irá distribuir os participantes

inscritos pelas sessões disponíveis e partilhará essa informação com os Parceiros.

• Garantir (Campanhã e Setúbal) espaço refrigerado para armazenar as frutas que

serão entregues pelo fornecedor no dia anterior (14 de setembro)

• Garantir o registro fotográfico da ação

• Distribuir os flyers e as frutas entre todos os elementos da operação. Serão

deixados ao cuidado de cada Parceiro frutas suficientes para entregar aos

elementos da operação que entram ao trabalho a horas posteriores à distribuição

inicial.
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Descrição das Atividades e Responsabilidades dos Parceiros

Atividades Não exaustivo

Inspira-te!
Distribuição de cadernos com frases 

motivacionais

Ao longo do dia serão distribuídos cadernos alusivos à NOS decorados com frases

motivacionais. Elementos internos da NOS serão responsáveis pela distribuição

massiva do brinde pelas salas. Elementos do Parceiro serão responsáveis pela

distribuição unitária de cada brinde, sendo deixado ao cuidado de cada Parceiro,

brindes suficientes para entregar aos elementos da operação que entram ao trabalho a

horas posteriores à distribuição inicial.

Responsabilidade do Parceiro:

• Distribuir o brinde por cada elemento da operação.

• Armazenar e distribuir os brindes pelos elementos da operação que entram ao

trabalho a horas posteriores à distribuição inicial.

• Garantir o registro fotográfico da ação.



Tenta a tua sorte!
Jogo do Bingo

Descrição das Atividades e Responsabilidades dos Parceiros

Atividades Não exaustivo

Vamos fechar as celebrações da Semana Internacional do CC com a realização de

um jogo de Bingo! Com o objetivo de tentar abranger todos os elementos, serão

realizadas duas sessões, das 09:30 às 16:00 e das 16:00 às 23:00.

No primeiro jogo, participaram os elementos que trabalhem entre as 08:00 e as 14:00 e

no segundo, os que trabalhem a partir das 14:00, sendo entregue um cartão de Bingo a

cada concorrente. Deverão sortear 5 números por cada hora. Aos elementos que não

estiverem presentes nas primeiras horas de sorteio, deve ser entregue, no momento de

chegada, um cartão de Bingo assim como os números já sorteados para que possam

participar do jogo com os restantes.

O primeiro jogador a fazer “linha” e o primeiro jogador a fazer “bingo”, serão os

vencedores do jogo. A equipa de P&C disponibilizará os materiais necessários para a

realização do jogo.

Responsabilidade do Parceiro:

• Distribuir os cartões pelos elementos, garantindo um cartão por elemento que entre

até às 14:00. Após esta hora apenas distribuir os cartões ao iniciar a segunda

sessão às 16:00 para os elementos que entraram ou entrem após as 14:00.

• Garantir que são sorteados 5 números por hora e partilhar os números sorteados da

sessão a decorrer aos elementos que vão chegando dentro do horário estipulado
(Exemplos: GC que entra às 12:00, fará parte da primeira sessão, deverá lhe ser atribuído um cartão

assim como os números sorteados entretanto. GC que entre às 15:00 deverá aguardar pelas 16:00

para receber um cartão e poder jogar na segunda sessão)

• Conferir os cartões quando algum jogador anunciar “Bingo” ou “Linha”.

• Garantir o registro fotográfico da ação
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Descrição das Atividades e Responsabilidades dos Parceiros

Notas adicionais

Para todas as atividades mencionadas, os

Parceiros deverão:

• Identificar os pivots que irão acompanhar e orientar

as ações

• Garantir espaços para acomodação dos materiais

• Fotografar alguns momentos

• Garantir a distribuição dos brindes aos elementos da

operação que entram ao trabalho a horas posteriores

à distribuição inicial

parceiros.conhecimentosc@internalnos.pt



Are you 

ready?


