
CORONAVÍRUS (COVID-19)
em cumprimento das medidas de confinamento decretadas pelo Governo

COM EFEITOS A 15 DE JANEIRO DE 2021

1 O atendimento presencial  , na sede da ECG, mantém-se disponível 
somente   por prévia marcação.  

2 Disponibilizamos  no  nosso  site  oficial   www.ecgcoop.org uma
ferramenta de agendamentos que poderá ser acedida diretamente em
https://www.ecgcoop.org/agendamentos-ecg/ ou  pela  leitura  deste
QRCODE.

3 Depois de aceder ao site e de selecionar
o  dia  e  hora  pretendidos  receberá  um
primeiro  e-mail  confirmando  a  boa  receção
do seu pedido e, mais tarde, um segundo e-
mail confirmando a sua reunião.

4 Poderá  ainda  contactar-nos  pelos
nossos endereços de e-mail e/ou números de
telefone/whatsapp:

SUSANA LOUREIRO susana.loureiro@ecgcoop.org +351 968887443

MANUEL MOURA manuel.moura@ecgcoop.org +351 938394948

MARIA ANTÓNIA TORRES maria.torres@ecgcoop.org +351 918332826

5 A ECG tem à disposição de todos os seus cooperadores o acesso
gratuito à plataforma Teams do Microsoft Office 365 – ferramentas 
colaborativas, mensagens e video-conferência - que poderá/deverá ser 
utilizada para tratar dos seus assuntos na cooperativa. 

Se já é nosso cooperador solicite-nos o envio das suas credenciais de
acesso ao Microsoft Office 365 enviando um pedido nesse sentido para

o e-mail geral da cooperativa: info@ecgcoop.org
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