Santander Totta é a 1ª empresa a ser certificada como
Entidade Familiarmente Responsável em Portugal
O Banco Santander Totta foi avaliado pela auditora Deloitte e pela entidade de
certificação de qualidade SGS ICS Portugal e acaba de receber a certificação EFR –
Entidade Familiarmente Responsável, tornando-se assim na 1ª empresa em Portugal
com esta certificação.

Lisboa, 02 de Dezembro de 2010 - Esta certificação, atribuída pela Fundação Mais Família,
representa o reconhecimento por parte desta entidade das medidas que o Banco tem vindo
a adoptar para apoiar os colaboradores a conciliar a vida pessoal e profissional e a
promover a igualdade de oportunidades. O Banco Santander Totta implementou em 2007 o
Programa “Santander És Tu”, que tem vindo a provocar mudanças com um impacto directo
na qualidade de vida dos colaboradores, através do lançamento de várias iniciativas.

Na base desta avaliação estiveram a consultora Deloitte e a entidade de certificação SGS
ICS Portugal, que colaboram com a Fundação Mais Família em Portugal. Esta fundação é
uma referência na conciliação e igualdade de oportunidades, em países como Espanha,
Portugal e Brasil, onde une esforços para alterar o modelo actual de trabalho e favorecer a
conciliação pessoal e profissional.

Segundo Isabel Viegas, Directora de Recursos Humanos do Banco Santander Totta, “Esta
distinção vem confirmar que somos uma empresa que tem vindo a desenvolver inúmeras
iniciativas em termos de conciliação trabalho-família que contribuem para o orgulho e a
satisfação que os Colaboradores revelam em trabalhar no Banco e nos diferencia como
empregador de referência em Portugal”.

Este ano, o Santander Totta já tinha sido distinguido com o prémio “Empresa Mais
Familiarmente Responsável”, na categoria de grandes empresas, por apostar em boas
práticas para os seus colaboradores, num estudo da AESE – Escola de Direcção e
Negócios e da consultora Deloitte.

Em 2009 o Banco recebeu também o “Prémio Excelência RH 2009”, atribuído pela Revista
RH Magazine e a Select Vedior e, em 2008, o “Prémio Empresa RH 08”, atribuído pela
Associação Portuguesa de Gestores.

