
Programação Contact Center RHmais - Vodafone Lisboa 
 

Segunda-feira, 12 de setembro – Nails & SPA 

         A sala de reuniões dá lugar ao centro de massagens 
onde os Top Performers das equipas recebem uma massagem 
de relaxamento. A colaboradora Marta Silva é a massagista de 
serviço – esta iniciativa repete-se na 4ª f – 14 set 

         Ao mesmo tempo no call center temos 1 assistente a fazer massagens aos colegas no 
posto de trabalho.  

         As colaboradoras RHmais terão oportunidade de tratar das unhas, a colega Tânia 
Cardoso proporcionará este momento de beleza. 

 
Terça-feira, 13 de setembro – Dia da Fruta  

         Promovendo os hábitos de uma alimentação saudável, oferecemos a cada equipa um 
cesto de fruta fresca. 

 
Quarta-feira, 14 de setembro – SPA – Dia Relax 

         No SPA RHmais as massagens continuam a proporcionar momentos de bem-estar aos 
colaboradores. 

         Convidamos também os colaboradores a abrir o álbum de recordações e partilhar 
uma foto de infância no posto de trabalho. 

 
Quinta-feira, 15 de setembro - Dia da Música 

         Um trio de colaboradores com as suas guitarras e voz vai animar os principais 
momentos de pausa ao longo do dia no jardim de bambus. 

 
Sexta-feira, 16 de setembro – lanche RHmais 

         Lanche de equipas nas 2 copas do call center, cada elemento traz uma iguaria e a 
RHmais oferece os bolos alusivos a esta semana de festas. 

 
 
Programação Contact Center RHmais - Vodafone Lionesa 
 
Segunda-feira, 12 de setembro - Dia do Desporto 

         Os assistentes podem trazer equipamento/cachecóis dos seus clubes e têm uma 
surpresa na copa do piso 0 – mesa de ping pong e máquina de setas. As surpresas 
ficam na copa toda a semana.  

 
Terça-feira, 13 de setembro - Dia da fruta  

         Fruta em ambas as copas 
 
Quarta-feira, 14 de setembro - Dia da Massagem e da Maquilhagem 

         Mini spa no gabinete médico onde o colaborador Marco Dias fará massagens de cerca 
de 20 minutos aos melhores assistentes de cada equipa. Pelo contact center teremos 
três colaboradores a fazer massagem aos colegas no lugar de cada um. 

         Na sala de recrutamento teremos a colaboradora Catarina Miranda a maquilhar as 
assistentes. 

 
Quinta-feira, 15 de setembro - Dia da Dança 

         Na copa do piso 0 teremos mini workshops de dança – os professores serão alguns 
dos nossos colaboradores. 



 
Sexta-feira, 16 de setembro - Masterchef RHmais  

         Quem quiser participar regista a iguaria quando chegar ao contact center e depois os 
colegas votam e o vencedor tem um prémio. 

 
 
Programação Contact Center RHmais - SAMS 
 
- 12/09/2016: Dia da Pantufa - Consiste no dia do conforto em que cada assistente tem a 
possibilidade de trazer a sua pantufa. 
 
- 13/09/2016: Dia da Solidariedade Animal - Consiste em cada assistente trazer uma lata de 
comida que será posteriormente entregue a uma instituição de solidariedade animal, "Refúgio 
Animal". 
 
- 14/09/2016: Dia do Amigo Secreto - Consiste em cada assistente trazer uma pequena 
lembrança que será sorteada e entregue a um outro assistente. 
 
- 15/09/2016: Dia da Massagem Amiga - Durante períodos de 10 minutos, um assistente irá 
fazer massagens a um outro colega, até que todos tenham feito e recebido massagens ao 
longo do dia, nos períodos com menor afluência de chamada. 
 
- 16/09/2016: Dia dos Bolos Caseiros - Cada operador trará um bolo ou iguaria caseira para 
degustação. 
 


