
 

De 5 a 9 de junho  

Colaboradores do Santander Totta celebram 
‘Semana Somos Santander 2017’ 
 
• Serão cinco dias de atividades dedicadas à cultura e aos valores do Banco – Simples, 
Próximo e Justo, e de reconhecimento e reforço do espírito de grupo 

 
Lisboa, 1 de junho de 2017. A Semana Somos Santander 2017 realiza-se entre 5 a 9 de junho 
e vai incluir uma Masterclass sobre Inovação Corporativa, Corridas Be Healthy e Conversas 
da Administração com os Colaboradores e com os seus filhos. 

Esta iniciativa, criada a pensar nos Colaboradores do Banco, pretende reforçar os valores 
Santander Way – Simples, Próximo e Justo, reconhecer o trabalho dos Colaboradores e 
reforçar o espírito de equipa, com uma série de iniciativas ao longo de toda a semana. 

No dia 5 de junho, o Presidente Executivo do Santander Totta, António Vieira Monteiro, vai 
estar à conversa com os Colaboradores do Banco e entregará os Prémios de Fidelidade aos 
que completaram 30 anos a trabalhar na instituição. 

No dia 6 de junho, realiza-se a Masterclass Inovação Corporativa, uma oportunidade para 
debater o lado humano da inovação: o papel da liderança e de uma cultura inovadoras nas 
empresas, e dos próprios Colaboradores. Neste dia os Administradores e Diretivos do Banco 
visitarão também balcões de várias regiões do País, para um contacto direto com as equipas 
comerciais. 

O dia 7 de junho será, mais uma vez, dedicado ao Reconhecimento, desta vez, aos 200 
voluntários do Banco que participaram neste ano letivo no programa da Junior Achievement, 
dando o seu contributo para a formação de crianças e jovens do ensino básico e secundário 
em temas de Empreendedorismo, Cidadania, Economia, Ética e Literacia Financeira. A sessão 
contará com a presença do Administrador Pedro Castro e Almeida. 

No dia 8 de junho, os Colaboradores do Banco poderão participar nas Corridas Be Healthy, 
em Lisboa e no Porto, que visam promover um estilo de vida saudável e a melhoria do bem-
estar. 

Por fim, no dia 9 de junho, os Administradores Inês Oom de Sousa e José Leite Maia estarão 
na Casa da Música, no Porto, à conversa com filhos dos Colaboradores entre os 6 e os 14 
anos de idade, que terão também a oportunidade de fazer uma visita guiada ao edifício. Co
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Comunicação Externa 
Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213704843/5790 
email:comunicacao.santander@santander.pt 
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