
Antonio Manuel
Limpeza no Hipercor

Entregamos uma menção à equipa que trabalha na 

limpeza de sucursais de Bankia e Caixabank, às 

equipas de rota e ao pessoal de edifícios e 

estabelecimentos de Valência pelo seu trabalho 

após o temporal DANA, que em setembro 

provocou 200 litros de água por metro quadrado 

apenas em seis horas, o que causou por sua vez 

grandes inundações. O pessoal que executa as 

tarefas nesses centros recolheu água, retirou barro 

e ordenou os escritórios. Graças ao seu esforço, o 

cliente conseguiu abri-las em perfeitas condições.

Antonio Manuel foi o vencedor mensal do Prémio 

"Apple" graças o seu desejo de superação. E, 

apesar de ter vivido num momento complicado, o 

nosso colega dedicou-se totalmente ao seu 

desenvolvimento e aprendizagem.

Graças ao seu esforço, Antonio está totalmente 

envolvido e coloca todos os seus esforços no dia a 

dia, especialmente na formação de Saúde e 

Segurança no trabalho. O seu entusiasmo, desejo 

de colaborar e levar tudo o que é proposto mais 

além, permitiu que ele desenvolvesse um 

relacionamento excelente com o cliente e com os 

seus colegas.

O Luis é um colaborador exemplar que desde 

que integrou a nossa equipa na TAP, tem 

demonstrado um empenho e uma dedicação 

excecionais no desenvolvimento do seu trabalho 

e na resposta às necessidades do nosso cliente. É 

com esta dedicação e com este sentido de 

serviço, que Luís foi muito além das suas funções 

e desenvolveu, por iniciativa própria, toda a 

base de dados de monitorização e faturação dos 

voos. Ao longo de 2 anos, o Luís, tem criado 

diversas aplicações informáticas que têm 

facilitado e ajudado o nosso cliente a responder 

de forma célere e adequada às necessidades de 

serviço e dos seus próprios clientes.
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Episódio DANA 
Reconhecimento conjunto

Luís Gonçalves
Site Manager na TAP

A É encarregado de manutenção no Loures 

Shopping e é um colaborador com uma postura e 

uma atitude incríveis, exemplo de humildade, de 

cooperação e de espírito de equipa. Através das 

suas ações, Abílio demonstrou que a sua postura, 

o seu comportamento e elevado sentido de 

responsabilidade e solidariedade.

Abílio
Manutenção no Loures Shopping

Pablo faz parte da equipa de manutenção no 

Centro Comercial Las Rozas Village em Madrid e 

ajudou uma família de Valência a localizar as 

chaves do seu veículo que tinham caído num 

esgoto. Graças à sua intervenção, a família 

conseguiu voltar à sua casa nesse mesmo dia. A 

sua atuação humana e excelência no tratamento a 

esta família fez com que fosse o vencedor do 

prémio anual.

Pablo Soto
Manutenção no CC. Las Rozas Village
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Um dos nossos funcionários encontrava-se de 

baixa e foi ao aeroporto com o intuito de pedir 

demissão. Falou com os supervisores Renato 

Resende e Isabel Baptista e estes, apercebendo-se 

de que ele não estaria bem, não aceitaram o 

pedido de demissão. Questionaram então o 

colaborador e este confirmou que estava com um 

problema de saúde e sérias dificuldades 

financeiras

De imediato as encarregadas Celina Nunes e 

Sandra Caeiro ofereceram o seu jantar. Na 

tentativa de ajudar o funcionário, os supervisores 

e estas encarregadas iniciaram uma campanha de 

ajuda.

A Irene Guisado começou a trabalhar na ISS em 

2015. Em dezembro de 2017 foi-lhe oferecida a 

possibilidade de uma vaga como encarregada de 

centro na Cortefiel, uma cantina da empresa com 

um público jovem e dinâmico, muito diferente do 

que estava habituada. Irene não só aceitou a 

mudança, como desde então começou um caminho 

de melhoria contínua das suas capacidades, tanto 

comerciais como operacionais. 

Com o apoio do seu Gestor de Serviço, conseguiu 

dar uma volta muito significativa à qualidade do 

serviço na Cortefiel, até ao ponto de que hoje é 

uma das trabalhadoras mais valorizadas pelo 

cliente.
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Renato Resende, 
Isabel Mendes, Celina 
Nunes e Sandra Caeiro
Aeroporto de Lisboa (ANA)

Irene Guisado
Restauração na Cortefiel

Numa recente reunião realizada entre o 

Presidente da ISS Iberia e o Presidente do 

Santander em Portugal, foi transmitida a satisfação 

com os serviços da ISS, e que tal dependia também 

e muito dos nossos colaboradores, 

nomeadamente da D. Manuela Albino. O 

Presidente do Santander referiu:

“Gostaria de elogiar e dar uma palavra de apreço 

pela energia e dedicação que, apesar dos seus 72 

anos, a Dona Manuela Albino coloca todos os dias 

nas suas tarefas para que assim a nossa vida na 

administração e gestão deste banco seja mais 

fácil”.

Manuela Albino
Limpeza no Banco Santander

O envolvimento e ajuda de Julian tem sido tão

Foi destacada para merecer este prémio. Devido à 

baixa de um colega, não hesitou em dar um passo 

à frente e renunciar a uma semana de férias que 

tinha programada. Em várias ocasiões, assumiu 

muito mais responsabilidade.

Julián Coello
Centro de Convenções Internacional de Barcelona

A nossa colega Ana da manutenção recebeu o 

Prémio “Apple” pela sua grande generosidade, 

companheirismo e a sua total dedicação. É que, 

Ana foi indispensável para a iniciativa de 

solidariedade impulsionada pela sua equipa para 

ajudar um colega. Um verdadeiro exemplo de

humanismo e espírito de equipa.

Ana Batista
Manutenção no Hospital de Vila Franca de Xira

Ver prémios



A equipa do Wizink, é um grupo de trabalhadores 

entre os quais se encontram Juan A., um 

trabalhador com capacidades especiais, o qual a 

Brígida ajuda a desesenvolver o seu trabalho 

guiando-o nos seus afazeres diários com paciência 

e dedicação. Como? anotando num caderno o 

trabalho que tem de fazer Juan e, colocando um 

elástico na maçaneta das portas das salas que 

devem ser limpas. Desta forma, Juan, é capaz de 

finalizar o seu trabalho de maneira correta.

Quando chegou a um dos maiores contratos que a 

ISS detém na indústria de bebidas, deparou-se com 

muitas situações irregulares e que iam contra as 

regras de Compliance da nossa empresa, bem 

como com uma equipa desmotivada e com muitos 

problemas e vícios de há muitos anos. A Luisa foi 

um dos pilares fundamentais para que todos os 

processos que foram necessários levar a cabo 

fossem um sucesso.

A sua força e capacidade humana fez com que toda 

a equipa se unisse conseguindo alcançar a 

confiança de todas as pessoas, fazendo desta forma 

a diferença.

Ana colaborou ativamente na avaliação de um 

incêndio importante numa discoteca que há 

junto à Isla Mágica. O cliente enviou-nos uma 

carta de agradecimento pelo seu 

profissionalismo e gestão na avaliação. Graças à 

sua rapidez na gestão, não houve nenhuma 

vitima. É por isso que Ana é merecedora do 

Prémio "Apple".
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Brígida Maldonado
Responsável da equipa do Wizink

Maria Angeles foi reconhecida pelo seu trabalho 

solidário em apoio a uma das suas colegas de 

centro. A sua colega necessitava de ajuda para 

uma pequena intervenção cirúrgica e Maria 

Angeles, ao ter conhecimento da situação, prestou 

toda a sua ajuda, reflexo do seu companheirismo e 

altruísmo.

Maria Angeles González
Encarregada de Limpeza no Hospital Virgen del Camino

As capacidades e conhecimentos de Agustín vão 

mais além do técnico, sendo uma pessoa que 

resolve, eficiente e muito colaborativa. Um 

exemplo disso é o episódio ocorrido em Melilla, 

onde deviam instalar duas máquinas de ar 

condicionado. Quando chegaram, as máquinas 

eram tão grandes que não entravam por nenhum 

espaço.

Esta é apenas uma amostra do profissionalismo 

de Agustín, que além disso combina com a sua 

maior virtude: o bom humor. Nada é capaz de 

retirar o sorriso a Agustín, contagiando esse 

entusiasmo ao resto dos colegas e sendo muito 

valorizado pela Telefónica.

Agustín Úbeda
Chefe de equipa de obras na Telefónica.

Luísa Silva
Site Manager na Heineken

Ana González
Limpeza na Isla Mágica
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O Daniel trabalha nas Instalações dos sanitários 

públicos de Ponta Delgada e destaca-se pela sua 

dedicação e disponibilidade, o que se reflete na 

forma como cuida das instalações, evitando 

sobretudo danos nas mesmas. Essa dedicação é 

demonstrada todos os dias, mas salientamos um 

incidente em que o Daniel foi vitima de agressão 

fora do seu local de trabalho, na sequência de uma 

advertência a alguns utilizadores das instalações 

onde presta serviço, as quais se inserem numa 

zona muito problemática. O seu propósito e 

envolvimento com a ISS mantém o David connosco 

sempre disposto a ajudar e fazer a diferença.

Júlia mostrou o seu total envolvimento, virando-se 

desde o inicio para a contratação da ISS na nova 

rota santander- Cork. A sua atitude e proatividade 

tornaram possível que BF contrata-se à ISS também 

a limpeza desta linha. Por outro lado, Júlia 

aproxima-se da idade da reforma e manteve viva o 

seu enorme interesse pelo trabalho, motivação e 

envolvimento. Tratou de formar e gerar uma 

equipa de trabalho transferindo a sua formação.

O profissionalismo de María tonou-a 

merecedora do prémio em fevereiro. Membro 

da equipa de limpeza no Hospital Obispo 

Polanco de Teruel, não teve dúvidas em 

comparecer a horas ao seu turno às 6:30h apesar 

de uma gastroenterite para que as salas de 

urgências e blocos de partos estivessem em 

perfeitas condições.
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Daniel Mato
Limpeza em Ponta Delgada

Vicente é o premiado em março. Geriu a 

manutenção das linhas em Cobega como 

encarregado eletromecânico durante os últimos 

15 anos com envolvimento, dedicação e esforço. 

Uma altura em que Vicente foi um líder, com uma 

qualidade humana e um nivel de compromisso 

destacáveis. O mais destacável de Vicente é que a 

segurança e as pessoas estavam sempre primeiro e 

durante todo o tempo que esteve na fábrica 

demonstrou isso tanto a colaboradores como ao 

cliente.Vicente Montes
Gestor de Manutenção de linhas em Cobega

Julia Pereira
Site Manager na BF Ferries

María Jarque
Limpeza no Hospital Obisco Polanco

Ver prémios
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Maria Fernanda socorreu um Agente da Policia de 

Segurança Pública (PSP) que foi vítima de um 

episódio de doença súbita. O Agente encontrava-

se sozinho quando se sentiu mal e ao encontrá-lo a 

Maria Fernanda acionou o pedido de socorro, 

prestando-lhe todo o apoio necessário até à 

chegada dos meios de emergência médica.

Esta atuação valeu à ISS um agradecimento por 

parte do agente que, em nome da PSP, nos deu os 

parabéns por termos ao serviço “pessoas deste 

calibre humanitário” e “com estas qualidades”.

O João Tiago Dimas é Técnico de Manutenção e 

presta serviços em diferentes contratos, sempre 

com o maior rigor e profissionalismo possível.

Este facto não passou despercebido ao cliente 

Solvay que fez questão de nomear o João Dimas 

para um Prémio Apple pela sua excelente 

Dedicação, Profissionalismo, Iniciativa e 

Orientação para a Melhoria Contínua.

De acordo com o cliente, estas caraterísticas têm 

promovido a entrega de um excelente serviço, 

que traz benefícios positivos para ambas as 

partes, promovendo o bom relacionamento na 

empresa.
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O cliente nomeou o Alexandre para um Prémio 

Apple, porque considera que ele é sempre 

excelente no seu trabalho.

Nas suas palavras, é um profissional sempre 

“disponível, que antecipa as necessidades do cliente 

e supera as expectativas, contribuindo para o 

sucesso do W Shopping e da ISS”.

Apesar de ser o único técnico de manutenção a 

prestar serviço neste cliente, consegue entregar um 

serviço de excelência, reconhecido pelo cliente, 

apoiando a ISS no cumprimento da sua missão: 

cuidar das instalações dos nossos clientes, para que 

possam focar-se nos seus objetivos.

Alexandre Mospan
Técnico de Manutenção no W SHopping

João Tiago Dimas
Técnico de Manutenção na Solvey

Maria Fernanda Monteiro 
Limpeza no Aeroporto de Lisboa

O Daniel Ramos e a Alice Crispim receberam uma 

nota pública de reconhecimento por parte da 

Direção da Cultura, da Câmara Municipal de Lisboa.

Este cliente fez questão de reconhecer o excelente 

trabalho que habitualmente desempenham e o 

inexcedível apoio que se revelou uma vez mais, 

quando o Daniel e a Alice decidiram ficar a 

trabalhar, num sábado, para apoiar o cliente na 

limpeza do edifício, após trabalhos decorridos no 

mesmo.

O Daniel e a Alice são um exemplo do sucesso de 

uma boa equipa de trabalho!

Daniel Ramos e 
Alice Crispim
Limpeza Direção de Cultura de Lisboa

A proatividade e o trabalho de FM do Augusto 

destacaram-se quando conseguiu resolver um 

problema detetado num switch que alimenta o 7º 

e 8º pisos do edifício sede do Deutsche Bank em 

Portugal, evitando uma situação que poderia ser 

muito grave para o cliente.

Este switch alimenta uma zona crítica de 

utilizadores (Global Markets e Administração) e 

ficou afetado após um incidente, pelo que, a ISS 

propôs imediatamente a sua troca, de forma a que 

as zonas criticas não fossem afetadas.

Augusto João Rodrigues
Facility Manager no Deutsche Bank
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O Durval Rego é supervisor de Operações na ISS 

desde 2008.

Foi nomeado para os prémios Apple pela equipa de 

gestão da BU Cleaning – Ilhas, porque se trata de 

um elemento fundamental da mesma.

Destaca-se porque ao longo de vários anos 

mantém-se, de forma consistente, como um 

excelente colaborador, que está sempre disponível, 

consegue superar todas as expectativas que temos 

sobre o seu trabalho, sendo cooperante e um bom 

membro da equipa, que nos ajuda a fazer a 

diferença para os clientes.
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Catarina Peixoto Pereira
Supervisora de Operações no Hospital de 

Guimarães

O Gonçalo, para além do seu desempenho diário, 

fez um excelente trabalho em toda a 

reorganização e obras que decorreram na Torre 

Oriente.

Para além disso, é sempre uma pessoa disponível e 

responsável, que veste a camisola da ISS 24 horas 

por dia, respondendo às necessidades do cliente 

de forma imediata, ajudando-o assim a 

concentrar-se no seu negócio.Gonçalo Marques
Técnico de Manutenção no Barclays

Durval Rego
Supervisor de Operações em vários 

clientes

Na véspera de um feriado o cliente encontrava-se 

de férias e foi informado que toda a equipa do 

serviço de rouparia estava ausente, não sendo 

possível encontrarem ninguém para assegurar 

esse serviço.

A Catarina reorganizou proactivamente a sua 

equipa conseguindo assegurar o serviço 

contratado à ISS e ainda o serviço que deveria ser 

assegurado pela equipa do cliente, para que os 

serviços de saúde prestados pelo Hospital não 

ficassem comprometidos.

A ISS recebeu um reconhecimento e 

agradecimento por escrito por parte do Hospital, 

por ter assegurado ambos os serviços, mantendo a 

qualidade que entrega desde sempre.

Em Outubro de 2015 foi contactado por volta das 

13:00h por um cliente em Barcelos que teve uma 

inundação numa loja e solicitou a ajuda da ISS para 

resolver o problema. O Alfredo estava nesse 

momento em Aveiro (a cerca de 133Km de 

distância) contudo, às 14:30h apresentou-se em 

Barcelos, com uma equipa de 5 elementos, para 

ajudar o cliente e solucionar o problema.

Esta proatividade e capacidade de entrega junto 

dos clientes demonstra a sua preocupação mas 

também a capacidade de dar aos clientes aquilo 

que necessitam e procuram – uma resposta rápida 

e eficiente.

Alfredo França
Supervisor de Operações em vários clientes

No dia 29 de Setembro depois de terem ocorrido 

chuvas fortes o Fórum e também algumas lojas 

ficaram inundados. Foi uma situação 

completamente fora do normal e que não ocorreu 

em nenhum outro local da cidade. Para além das 

lojas e do interior do forúm, o cais e a zona de 

descargas também estavam alagados e a 

intervenção da equipa de limpeza foi fundamental 

para minimizar o impacto das inundações.

De acordo como o cliente, o empenho de todos foi 

fundamental para que o centro retomasse a 

normalidade num curto período de tempo!

Paulo Sérgio Vaz
Supervisor de Operações no Fórum Viseu

É um colaborador exemplar, pelo seu 

profissionalismo, elevado nível de comunicação, e 

pela forma como se compromete com o cliente, 

com a ISS e com a sua equipa de trabalho.

O seu “low profile" muitas vezes não deixa 

transparecer a grande capacidade de trabalho e a 

dedicação, a sua orientação para o serviço e para a 

melhoria continua, sempre com o foco na 

estratégia da ISS

Em suma, a disponibilidade, colaboração e 

cooperação, que foi sublinhada pela sua equipa, 

mas à qual já habituou todos os colegas, fazem 

dele um exemplo a seguir!

António Guerreio Gomes 
Supervisor de Operações no Almada Fórum


