as boas ideias
valem pontos!
1
3
Partilhe a sua ideia

Preferencialmente, deve estar alinhada
com os objetivos estratégicos do ITAU.
/ Por e-mail para:
carmen.costa@po.itau.pt
patricia.chula@lx.itau.pt

Acumule pontos e ganhe prémios

Troque os seus pontos por Tickets ou Experiências.
Após juntar 30 pontos pode trocá-los por
prémios à sua escolha!

/ Através do site do ITAU
www.itau.pt em “formulário de contacto”
/ Site Sharepoint Partilha+ no separador “Registo de Ideias”
/ Presencialmente na sede, através da caixa das ideias
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/ TICKETS: Restaurante, Oferta, Saúde, Car
/ EXPERIÊNCIAS: Entradas no Oceanário de Lisboa,
Restaurante Clubhouse (Belas Clube de Campo), Brunch
no Museu do Oriente, Restaurante le Buffet (Casino de
Lisboa), Espaço Terrela

Todas as ideias são analisadas e pontuadas
Baseadas em critérios de avaliação pré-deﬁnidos
/
/
/
/

Coerência com os objetivos estratégicos
Originalidade e grau de inovação
Facilidade de implementação: custos + recursos humanos
Impacto e ganhos esperados

critérios de avaliação
(de 0 a 4) 1 ponto = 1€
cada ideia aprovada pode
valer até 20 pontos!
(Como incentivo para continuar, às ideias
não aprovadas serão atribuídos 5 pontos.)

As ideias implementadas também são recompensadas!
/ Pontuação atribuída pela Administração, conforme a complexidade
da ideia e o tempo e esforço necessários para a sua implementação
/ São premiados o AUTOR da ideia e o RESPONSÁVEL
pela sua implementação

*Os pontos não têm validade, transitam de ano
para ano, caso não sejam levantados

Consulte mais informações em:

www.itau.pt

Veja aqui os prémios que pode ganhar:

Troque os seus pontos por Tickets ou Experiências.
Após juntar 30 pontos pode trocá-los por
prémios à sua escolha!

TICKETS

Ticket Restaurant: permite pagar refeições em
restaurantes ou compras em super e hipermercados
Ticket Oferta: é um cheque prenda destinado ao
pagamento de bens e serviços numa vasta rede
Nacional de Lojas e Marcas selecionadas
Ticket Car: destina-se ao pagamento de combustível e
de despesas de assistência automóvel
Ticket Saúde: subsidiar as despesas de saúde e de
apoio social dos colaboradores e seus familiares,
como internamento em lares, centros de dia, apoio
domiciliário, ﬁsioterapia, consultas, medicamentos,
e outras despesas de saúde e bem-estar
(consultar estabelecimentos aderentes
no site https://ticket.pt/aderentes)
COMO FUNCIONA?
Após acumular 30 pontos (30€) o colaborador pode
trocar os seus pontos por qualquer Ticket que preﬁra,
no valor que pretender.

EXPERIÊNCIAS

Tendo em conta a parceria com diversos restaurantes
e espaços de lazer, o colaborador ITAU pode trocar os
seus pontos por refeições ou outras experiências.
/ Restaurante ClubHouse
(Belas Clube de Campo) para 2 pessoas
30 pontos
/ Entrada no Oceanário de Lisboa 1 bilhete adulto
(16-64 anos) + 1 bilhete criança (4-10 anos)
30 pontos
/ Restaurante Le Buffet (Casino de Lisboa) para 2
pessoas
30 pontos
/ Restaurante Espaço Terrela para 2 pessoas
30 pontos
COMO FUNCIONA?
Deve juntar o mínimo de pontos acima indicados
(ou múltiplos destes) para poder aceder às experiências
que preparamos para si!
Para pedir os seus Tickets ou
reservar uma Experiência, contacte:
Carmen Costa (Norte)
carmen.costa@po.itau.pt / 910213162
Patrícia Chula (Sul)
patricia.chula@lx..itau.pt / 913072365

as boas ideias valem pontos!

Consulte mais informações em:

www.itau.pt

