A partir de 7 de Junho

Santander Totta dedica semana aos seus colaboradores
O Banco Santander Totta vai lançar a partir de 7 de Junho a “Semana Santander És
Tu”, oferecendo aos seus colaboradores a oportunidade de viver experiências
diferentes no seu local de trabalho e de partilhar os valores e as vantagens de
trabalhar no Banco. Entre estas iniciativas encontram-se um Intercâmbio de funções,
acções de solidariedade, acções de promoção de um estilo de vida saudável e a visita
da Administração aos balcões.

A Semana terá início com uma jornada dedicada à promoção da Saúde e do Bem-Estar, sob
o tema “Santander Faz Bem”, e que visam sensibilizar os colaboradores do Banco para a
importância de um estilo de vida mais saudável. As iniciativas, que decorrerão em todos os
locais de trabalho ao longo do país, vão permitir aos colaboradores experimentar “Comer
Melhor”, “Mexer-se Mais” e “Respirar Ar Puro” e integram ateliers de alimentação
saudável, sessões de exercício, palestras, sorteios, etc.

No 2º dia da Semana Santander És Tu, 8 de Junho, os membros da Comissão Executiva
irão visitar os balcões do Banco nos vários distritos do País, numa operação de Contacto
Directo, levando as mensagens principais da Semana Santander És Tu e reconhecendo as
equipas no terreno.

Pelo segundo ano consecutivo, e após o sucesso da acção no ano anterior, irá realizar-se
um Intercâmbio de funções no dia 9 de Junho, onde 150 colaboradores irão trocar de
funções por um dia, para poderem conhecer realidades e serviços diferentes dos seus,
melhorar a cooperação entre serviços e ampliar as suas competências.

As acções solidárias serão uma constante ao longo de toda a Semana, com destaque para
a acção “Santander Faz Bem ao Ambiente”, que envolverá uma grande recolha de
telemóveis usados, que serão doados ao Banco de Bens Doados, que os reciclará,
recuperará e entregará a instituições para serem reutilizados. Ainda no espírito da
Semana e associado ao Dia Mundial da Criança, o Banco acaba de lançar o projecto “Um
Livro por um Sorriso”: criação de uma rede de troca de livros entre os filhos dos
Colaboradores, para estimular o sentimento de partilha e a solidariedade junto dos mais
novos, através da partilha de livros.

A “Semana Santander És Tu” surgiu em 2008, em Portugal, e teve de imediato um enorme
sucesso, realizando-se agora em todos os países onde o Santander opera, embora com
iniciativas diferentes. Este evento vem no seguimento do Programa “Santander És Tu”,
lançado em 2007, que tem como objectivo divulgar os valores corporativos, as vantagens de
pertencer ao Santander e aumentar as medidas de conciliação da vida pessoal e
profissional, contribuindo para fazer do Santander um empregador de referência.
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