“Semana Santander és Tu”

O Banco Santander Totta proporciona uma semana diferente aos seus
colaboradores, sob o lema “A peça chave és tu”


A semana dedicada aos colaboradores do Santander Totta



Entre as várias iniciativas, estão o intercâmbio de funções, acções de solidariedade e
acções dedicadas aos filhos dos colaboradores, como é o caso do “À Conversa com
o Presidente”;



Este ano, o Banco irá associar-se à Operação Nariz Vermelho e contribuir, através
da venda de narizes vermelhos pelos seus balcões, com dois Doutores Palhaços.

Lisboa, 06 de Junho de 11 - O Banco Santander Totta organiza a partir de dia 6 de Junho
a “Semana Santander és Tu”, uma iniciativa, dedicada a todos os seus colaboradores que
permite a vivência de uma semana diferente no seu local de trabalho. Este evento contribui
para o reconhecimento do esforço e dedicação de todos os colaboradores, bem como para
a partilha dos valores e das vantagens de trabalhar no banco.,
A Semana Santander És Tu começou hoje com a venda de Narizes Vermelhos, uma
acção de Solidariedade que irá envolver todos os colaboradores na venda de 20 000 narizes
em todos os balcões e edifícios centrais do Banco e que irá permitir ao Banco oferecer dois
“Doutores Palhaços” durante um ano que irão percorrer os vários hospitais portugueses.
Durante o primeiro dia da Semana Santander És Tu, o Presidente do Banco Santander
Totta, Dr. Nuno Amado, irá visitar vários balcões levando-lhes mensagens de apreço e
motivação que mostram aos colaboradores as vantagens de pertencer ao grupo Santander.
De forma a envolver todos os colaboradores e promover o bom ambiente e o espírito de
equipa, o Banco irá distribuir alguns presentes, proporcionar momentos fotográficos
animados e ainda realizar uma série de outras actividades inéditas como a criação de uma
Orquestra Humana, feita com os próprios colaboradores, onde cada um ocupa um lugar
necessário e fundamental, sob o lema “a Peça chave és tu” .
Vai também ser realizada no dia 6, a conferência “Ó Mãe” inspirada no livro Ó mãeee!!!
e que conta com a presença de Carla Rocha, uma das autoras do livro.
No dia 7, todos os membros da Comissão Executiva, vão estar em “Contacto Directo”,
visitando vários balcões nos diferentes distritos do país e reconhecer os colaboradores que
já alcançaram 30 anos de serviço no Banco numa cerimónia formal.

Uma das acções mais interessantes que o Banco preparou para esta semana foi o “À
Conversa com o Presidente”, um encontro que irá reunir 100 filhos de colaboradores entre
os oito e os dezasseis anos e o Presidente do Banco Santander Totta, Dr. Nuno Amado. O
objectivo é criar um debate transparente, divertido e que seja, simultaneamente,
esclarecedor sobre o que é um Banco. Será ainda entregue aos filhos dos colaboradores
que estiverem presentes no encontro, um Kit Poupança que inclui não só o Guia da
Poupança, que lhes será apresentado e explicado, como também um Mealheiro e uma
Conta Poupança.
No dia 9 de Junho, vai ter lugar o já habitual “Mega Intercâmbio” que oferece aos
colaboradores a oportunidade de trocarem de funções com outros colegas do Banco durante
um dia. A participação de directores é uma novidade deste ano. Este ano também cerca de
30 Directores irão trocar de funções neste dia, um exemplo de cooperação entre hierarquias.
Ao longo da Semana vai ainda decorrer a Venda Criativa que se dirige a todos os
colaboradores que pretendam vender artigos próprios e as Visitas aos Museus com
partidas diárias do Centro Totta a vários museus da cidade de Lisboa.

