Santander é o Melhor Banco para Trabalhar em
Portugal


No Top 3 das melhores empresas de grande dimensão para trabalhar no país



O Great Place to Work 2020 resulta da avaliação feita pelos próprios colaboradores

Lisboa, 27 de março de 2020. NOTA DE IMPRENSA
O Banco Santander foi considerado o Melhor Banco para Trabalhar em Portugal pela quarta
vez consecutiva estando, simultaneamente, no Top 3 das Melhores Empresas de grande
dimensão (mais de 1000 colaboradores) para trabalhar no país, pelo Great Place to Work
Institute.
O ranking é efetuado com base nas respostas dos colaboradores das empresas e a análise do
Instituto às políticas e práticas das empresas em termos de gestão de pessoas, em
comparação com as outras participantes. Ao todo, são destacadas as 25 melhores para
trabalhar no país, de diferentes setores e dimensões.
“Receber este prémio pela quarta vez consecutiva é algo que muito nos honra e,
principalmente, porque vivemos tempos desafiantes. É mais uma distinção que nos dá força
para seguimos em frente e continuarmos a cumprir a nossa missão de forte apoio ao
desenvolvimento das famílias e empresas portuguesas. Todos os nossos colaboradores
mantêm o banco a funcionar a 100% num espírito de profissionalismo e de dedicação pessoal
que a todos nos orgulha”, afirmou Pedro Castro e Almeida, presidente da Comissão Executiva
do Santander Portugal.
O estudo do Great Place to Work Institute é o mais reconhecido mundialmente para medir a
qualidade do ambiente de trabalho das organizações, sendo efetuado em mais de 60 países,
avaliando empresas de vários setores, entre eles, serviços, banca e seguros, comércio e
distribuição, tecnologias de informação, farmacêutico e saúde.
A cerimónia de entrega dos prémios da edição de 2020 realizou-se ontem, tendo sido
transmitida em streaming no facebook do Great Place to Work.
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