Nota de Imprensa

Santander Totta é o patrocinador principal do Green
Festival 2011


O Green Festival, que decorre entre os dias 28 de Setembro e 02 de Outubro, no
Centro de Congressos do Estoril, é o maior evento de sustentabilidade do país



Condução de carros eléctricos, passeios de bicicleta, conferências, workshops e
passatempos, estas são algumas das actividades que o Banco vai promover durante
o evento

Lisboa, 20 de Setembro de 2011 – No âmbito da sua política de Responsabilidade Social,
o Banco Santander Totta é o patrocinador principal do Green Festival, que decorre no
Centro de Congressos do Estoril, entre os dias 28 de Setembro e 2 de Outubro. O Green
Festival, que o banco apoia pelo 4º ano consecutivo, é o maior evento de sustentabilidade
do país, sendo uma referência na área do Desenvolvimento Sustentável, ao sensibilizar e
incentivar para a mudança de atitudes e comportamentos da sociedade, no que diz respeito
a boas práticas ambientais, de solidariedade e coesão social, através da divulgação de
iniciativas, produtos e serviços “verdes”.
Durante o Green Festival, o Santander Totta vai promover um conjunto de iniciativas
ecológicas, como um circuito de condução de carros eléctricos, a conferência “Everything is
Connected”, com a presença de Martyn Newman, e concursos com vários prémios ligados à
temática ambiental.
Ao longo dos cinco dias do evento, os visitantes poderão experimentar conduzir um carro
eléctrico e participar num circuito divertido, onde os condutores mais eficientes receberão
prémios ecológicos. O Banco terá ainda no local outros passatempos, como a “Roda da
Sorte”, em que os participantes poderão testar os seus conhecimentos sobre o tema da
Sustentabilidade.
No dia 28 de Setembro, pelas 15h00, no Grande Auditório do Centro de Congressos do
Estoril, terá lugar a conferência “Everything is Connected”, organizada pelo Santander
Totta, com o tema “as Ciências, as Artes, os Saberes: fronteiras do Conhecimento,
Complexidade e Cooperação”. Martyn Newman, professor, psicólogo e especialista em
inteligência emocional e liderança, será o orador principal da Conferência, onde se abordará
a questão da Felicidade e o modo como todas os saberes se relacionam: natureza,
ambiente, ciências, artes e religiões.
O Green Festival terá também um programa específico para as escolas e universidades,
com vários workshops sobre os temas da empregabilidade e das profissões. No dia 30
de Setembro, pelas 13h00, o Universia explica aos universitários como “vencer nas
entrevistas”, seguindo-se depois um workshop sobre “orientação comercial e
empregabilidade”, onde o Santander Totta marcará também presença.

Os colaboradores do Banco terão também uma participação activa neste evento, com a
realização de passeios de bicicleta e gincanas, para incentivar a prática da actividade
física e a adopção de um estilo de vida mais saudável, e de concursos de fotografia. Em
qualquer dos casos, o mote será sempre o mesmo: respeitar o meio-ambiente.

O patrocínio do Santander Totta ao Green Festival surge integrado na sua política de
Responsabilidade Social, na qual o Ambiente ocupa um lugar importante. O Banco tem
vindo a promover um esforço contínuo na redução da pegada de carbono e na diminuição
significativa das Emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), cujos cálculos foram feitos
pelo sexto ano consecutivo. No ano de 2010 foram introduzidas importantes medidas,
como a instalação de dez centrais de microgeração nos balcões, a redução de todos
os recursos naturais e o lançamento de um plano de eficiência energética, que
pretende reduzir em 3% o consumo de electricidade no ano corrente.

