
Editorial 
 
É nestas alturas que a função social
da área seguradora mais se intensifica.  

Numa época de tantas incertezas, em 
que todos, empresas e famílias, temos 
de nos adaptar à chamada “nova 
normalidade”, os seguros reforçam 
a sua importância e poderão ser o porto 
de abrigo, quer do tecido empresarial, 
quer das famílias. É nestas alturas que
a função social da área seguradora 
mais se intensifica.

Neste sentido é importante reflectir 
sobre o seguro de trabalho - obrigatório 
por lei - na perspectiva da realidade 
moçambicana, na qual é comum as 
famílias disporem de um ou vários 
empregados domésticos.

Em caso de acidente, os custos com os 
tratamentos poderão ser elevados, para 
além de que o empregado poderá não ter condições para retomar de 
imediato a actividade.  

São estes momentos que o seguro de Acidentes de Trabalho/Empregados 
Domésticos é de um valor inestimável. 

Para um empregado a tempo inteiro, estamos a falar de um seguro que 
custa pouco mais de 300 Meticais por mês, o que julgamos ser um valor 
mínimo face à segurança que atribui a empregadores e empregados, 
permitindo que, apesar das fatalidades, “A VIDA NÃO PARE”.

Carlos Leitão
Director-geral
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Segurês
O que diferencia
a Seguradora
da Corretora?
Seguradora 
A seguradora é a instituição que comer-
cializa seguros e assume riscos em 
relação a bens ou pessoas, mediante o 
pagamento de um valor (prémio) e num 
prazo estabelecido por contrato entre as 
partes. 

Corretora 
Corretora é uma instituição que estabe-
lece um elo entre a seguradora e o 
cliente. É a corretora, por exemplo, que 
orienta acerca das alternativas mais ade-
quadas de seguro, conforme o perfil e as 
necessidades do segurado.

Espaço cliente
“A Fidelidade tem correspondido
com todas as obrigações.”

Foi a insatisfação com a anterior 
seguradora que levou Nelmar Roots a 
aderir aos seguros da Fidelidade. 

“As coisas estavam de facto a correr muito 
mal”, recorda. 

Há pouco mais de quatro meses, um 
folheto da Fidelidade apressou a mudança. 
“Comecei por fazer um seguro de saúde
e depois, como estava satisfeito com ele, 
resolvi segurar também os meus dois 
automóveis. Estou muito satisfeito.
A Fidelidade tem correspondido com todas as obrigações e até tenho 
indicado a seguradora aos meus amigos e conhecidos.”

Quer partilhar o seu testemunho? Envie e-mail para:
marketingfidelidademz@fidelidade.co.mz

Cá dentro
Conheça os nossos
Naturalidade?
Xai-Xai, Gaza.

Data de entrada na Fidelidade? 
15 de Abril de 2015.

Como veio para a Fidelidade? 
Candidatura espontânea.

O que mais gosta de fazer no âmbito
das suas funções? 
Análise de propostas.

Qual o valor/princípio da empresa que mais valoriza? 
Competitividade.

Qual o momento na empresa que mais o marcou? 
A primeira reunião de quadros.

O livro que recomenda? 
Comportamento Organizacional.

O filme da sua vida? 
The Italian Job.

A viagem ou destino de sonho? 
São Francisco (EUA).

Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje? 
Ter alcançado o lugar que actualmente ocupo.

Em criança, sonhava ou dizia que queria ser…?  
Médico.

Desporto preferido? 
Atletismo.

Prato favorito? 
Frango à Zambeziana.

Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
Sozinhos vencemos às vezes, mas em equipa podemos ganhar 
constantemente.

Para si, o que significa estar seguro?
Estar devidamente esclarecido das coberturas contratadas do seu seguro.

Celso de Sousa
Director - Direcção Técnica e Corretagem

LIGUE GRÁTIS

Esta informação não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida.
Caso pretenda poderá actualizar a sua ficha de contacto aqui ou remover o seu contacto aqui.

800 800 088fidelidade.co.mz

Dica Segura

Boas práticas ao volante
O desconfinamento está em curso e volta o habitual movimento nas 
estradas moçambicanas. É fundamental voltarmos à estrada em 
segurança:

•  Não utilize o telemóvel enquanto conduz;

•  Utilize apenas o auricular num ouvido; 

•  Não retoque a maquilhagem enquanto conduz;

•  Circule sempre o mais à esquerda possível;

•  Assegure que todos os passageiros utilizam cinto de segurança;

•  Verifique regularmente o estado dos pneus, o nível do óleo e fluidos 
e, o funcionamento das luzes.

Agenda cultural
MAPUTO

Nelmar Roots
Cliente da Fidelidade

Nossas ofertas

Fidelidade Empregados Domésticos
O Fidelidade Empregados Domésticos é um Seguro de Acidentes de 
Trabalho obrigatório por lei. Este tem como objectivo transferir para a 
seguradora a obrigação da reparação dos danos corporais sofridos 
pelos empregados domésticos no exercício da sua actividade profissional, 
contemplando situações em que se verifique incapacidade temporária 
ou permanente.

Vantagens
•   O beneficiário está protegido, não apenas no local e no período 

de trabalho, mas também durante as deslocações relacionadas 
com a actividade laboral; 

•   Facilidade do processo de contratação.

Entre em contacto connosco e saiba como proteger os seus empregados 
domésticos em caso de sinistro no cumprimento das funções laborais. 

Seguro de saúde
Perguntas & Respostas
P: Existe algum limite de idade para 
aderir ao seguro de saúde? Se sim, 
qual?

R: O cliente pode aderir até aos 69 
anos, sendo o limite de permanência
os 70 anos.

Parcerias

Membros da Ordem dos Advogados
mais seguros
Os membros da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) já 
podem contar com benefícios e apoio em matéria de seguros, graças 
a um acordo de parceria firmado com a Fidelidade que estabelece 
condições especiais na aquisição de serviços da Fidelidade, no-
meadamente nos seguros Automóvel, Saúde, Acidentes de Trabalho, 
Viagem, Multirrisco, Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil. 

Para o Bastonário da OAM, Duarte Casimiro, esta parceria “é o primeiro 
passo para a oferta de um conjunto de produtos e serviços em matéria 
de seguros em condições benéficas para os nossos Membros. Estamos 
cientes que, como Ordem, não nos basta regulamentar o exercício da 
profissão, mas também oferecer um conjunto de serviços que propor-
cionem condições adequadas ao exercício da profissão de advogado 
em todo o território nacional. Para essa finalidade a OAM pretende par-
cerias como esta, com vista a reforçar a dignidade e o prestígio dos 
seus Membros com especial enfâse para a jovem advocacia.”

Fidelidade e AIMO estabelecem protocolo
Formalizou-se em Setembro a assinatura de um protocolo de parceira 
através da qual os membros das empresas associadas da Associação 
Industrial de Moçambique (AIMO) beneficiam de condições especiais 
na aquisição de serviços da Fidelidade, nomeadamente nos Seguros 
Automóvel, Acidentes Pessoais, Saúde, Acidentes Trabalho, Viagem 
e Multirriscos.

Para o Presidente da AIMO, Rogério Samo Gudo, a assinatura deste 
protocolo vem reforçar uma das linhas orientadoras do plano estratégico 
que é o “desenvolvimento da capacidade institucional da AIMO por 
forma a dotá-la de capacidade interna e apoio aos seus membros. 
A Fidelidade, por toda a sua história e posicionamento no mercado,
é uma grande referência no mercado dos seguros, sendo a entidade 
ideal para efectuarmos uma parceria deste tipo.”

Nas palavras de Leonor Gomes - Directora Comercial e Marketing 
da Fidelidade, “trata-se de uma parceria que muito estimamos e que se 
enquadra numa política de aproximação da Fidelidade a instituições 
de relevo, em diferentes sectores da sociedade. Estamos convictos que 
com este protocolo e respectivos benefícios, podemos acrescentar valor 
à Instituição parceira e aos seus Membros.”

Iniciativa Fidelidade

Fidelidade promove corrida virtual
com fins solidários
A Fidelidade associou-se, uma vez mais, à B2RUN, edição solidária da 
Corrida das Empresas, que teve lugar no dia 17 de Setembro, com
a participação de cerca de 32 atletas. A prova deste ano disputou-se, 
devido à pandemia, num formato exclusivamente digital, e estendeu-se 
aos países onde a Seguradora está presente, entre eles Moçambique.

Os colaboradores da Companhia só tinham de descarregar a 
aplicação UPNDO que disponibiliza, em tempo real, todo o movimento 
dos participantes, bem como o montante acumulado. Esse valor teve 
como destino uma instituição de solidariedade social escolhida pelo 
participante. 

De acordo com Edson Saute, membro da equipa de Responsabilidade 
Social da Fidelidade, “a oportunidade de participar nesta iniciativa
é uma forma de promovermos o combate ao sedentarismo, proporcionar
a prática de hábitos saudáveis, amplificar valores através da componente 
Team Building, assim como fazer parte de algo que se quer cada vez 
mais universal.”

Consulte a agenda completa aqui

Exposição 
CCBM - Centro Cultural Brasil Moçambique
30 | Maré e Mafalala, de Claudia Rose | 18h30.

16Neto
1 a 30 | Nelsa Guambe, Nelly Guambe Butcheca
e Francisco Sepúlveda.
5as | Encontros | Jardim: cocktail bar, projecções,
música | 18h00.

Música
Centro Cultural Franco-Moçambicano
27 | Música | The Mute Band | 20h30.

16Neto
05 | Música | Jam Sessions | Texito Langa | 18h00.
19 | Música | Tégui, concerto | 18h00.

 

Infantil
Centro Cultural Franco-Moçambicano
14 | Infantil | Sábados das Crianças: Visita
à exposição | 10h30. 
28 | Infantil | Sábados das Crianças | 10h30.

Fundação Fernando Leite Couto
07 | Infantil | Teatro: O Gato e o Escuro | 10h30.

Teatro
CCBM - Centro Cultural Brasil Moçambique

11 | Teatro | O Casal Palavrakis | 18h30. 

16Neto
12 | Teatro | Actuação teatral | 18h00.


