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Colaboradores do Santander Totta vão apoiar dois
“Doutores Palhaços” nos hospitais portugueses durante
um ano


Os colaboradores do Banco Santander Totta juntaram-se à causa “Operação Nariz
Vermelho” e venderam numa manhã 20.000 “narizes vermelhos”



O montante angariado vai permitir financiar, pelo menos, dois “Doutores Palhaços”
durante um ano

Lisboa, 06 de Junho de 2011 – O Banco Santander Totta promoveu hoje nos seus balcões
e edifícios centrais a operação “Nariz Vermelho”. Apenas numa manhã, os colaboradores do
Banco conseguiram vender 20.000 “narizes vermelhos”, que irão permitir financiar, pelo
menos, dois “Doutores Palhaços” em vários hospitais do país, durante um ano.
Os “Doutores Palhaços” são artistas profissionais que, para além da formação artística, têm
formação especializada no meio hospital e trabalham em estreita colaboração com os
profissionais de saúde, realizando actuações adaptadas a cada criança e a cada situação.
Todas as semanas, estes “Doutores” deslocam-se às enfermarias pediátricas de vários
hospitais do país, com o intuito de trazer alegria às crianças e familiares que se encontram
nos hospitais.
Esta iniciativa surge no âmbito da Semana Santander És Tu, que acontece uma vez por
ano, em todos os países do Grupo Santander, este ano, com o lema “A peça chave és tu”.
Para além da acção com os “Narizes Vermelhos”, os colaboradores participam em muitas
outras iniciativas, como um intercâmbio com colegas, conferências e visitas a museus. O
programa pensou também nos filhos dos colaboradores, que terão a oportunidade de estar à
conversa com o Presidente Executivo do Banco Santander Totta, Dr. Nuno Amado.
O apoio do Banco à “Operação Narizes Vermelhos” insere-se na sua política de
Responsabilidade Social que, embora tenha as Universidades como a sua principal
vocação, dedica à Solidariedade Social um espaço importante, através do apoio a várias
iniciativas com Instituições de Solidariedade Social, muitas das quais com um envolvimento
directo dos colaboradores do Banco, que constituíram já há uns anos um núcleo de
Voluntariado.

