
Editorial 
 
Com a disponibilização desta newsletter 
a Fidelidade dá mais um importante 
passo na comunicação com os seus 
Clientes e Parceiros. É para eles e com 
eles, que trabalhamos diária e 
afincadamente para termos os produtos 
mais adequados às necessidades do 
mercado, assegurando  respostas às 
suas questões e com o cumprimento de 
níveis de serviço de excelência. Nesta 
perspectiva, considero que passar a ter 
uma Newsletter que permita, com uma 
periodicidade mensal, dar a conhecer 
um pouco melhor a Fidelidade e dar 
a palavra igualmente aos nossos Clientes 
e Parceiros, é uma iniciativa natural e 
importante, reforçando a  consolidação 
da Fidelidade no mercado moçambicano.

Queria igualmente deixar uma referência  sobre o período que 
atravessamos a nível mundial, decorrente da pandemia do COVID19, que 
nos tem colocado inúmeros desafios e, porque não dizê-lo, dificuldades 
acrescidas. Mas o que importa referir é que nos reinventámos, sempre na 
perspectiva de que teríamos de manter a nossa capacidade de resposta 
inalterada,  assegurando a resposta de quem de nós precisa.

A excepcional situação que vivemos tem-nos permitido aprofundar o 
conhecimento em relação aos nossos Clientes, antecipando dificuldades 
e necessidades, tentando encontrar as melhores soluções para que a Vida 
Não Pare.

A terminar, gostaria de referir que assegurar a manutenção dos níveis de 
serviço e a qualidade que pretendemos manter em todas as acções que 
fazemos no dia-a-dia, só é possível graças a uma equipa de profissionais 
dedicados, competentes e que consideram a Fidelidade como parte da 
sua Família. Esta é a grande motivação que nos faz ultrapassar todas as 
dificuldades e encontrar sempre as melhores soluções a apresentar aos 
nossos Clientes e Parceiros, pois é por eles e para eles que aqui estamos.

Nossas ofertas

Como ter saúde é o mais importante,
a Fidelidade dá-lhe 20% de desconto.
Nunca, como agora, a saúde de todos mereceu tanta importância. 
Para que a sua saúde esteja efectivamente protegida, e para que o acesso 
aos cuidados fundamentais seja o mais abrangente possível, a Fidelidade 
oferece 20% de desconto na subscrição do seu seguro de saúde.

Este desconto aplica-se aos planos Base e Base + do Seguro Saúde
e pode ser usufruído até 31 de Julho. Com o primeiro, o internamento 
fica assegurado. Com o plano Base +, para além disso, ainda tem uma 
cobertura de 20.000 mts para plafond de consultas.

Enquanto permanecem tempos de incerteza devido à pandemia, esta 
iniciativa da Fidelidade é uma ajuda importante para proteger a saúde 
dos moçambicanos e das suas famílias.

Carlos Leitão
Director-geral
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Segurês
Apólice de Seguro
Documento que contém as 
condições do contrato de seguro 
acordadas pelas partes e que 
incluem as condições gerais, 
especiais e particulares.

Cá dentro
Conheça os nossos
Naturalidade?
Portugal, Lisboa

Data de entrada na Fidelidade?
27/01/1975

Como veio para a Fidelidade? 
Concurso

O que mais gosta de fazer no âmbito
das suas funções?
Gestão técnica.

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

Qual o momento na empresa que mais o marcou?
O dia em que aceitei o “desafio africano”.

O livro que recomenda?
Não consigo limitar a um livro. “Ensaio sobre a Cegueira” – José Saramago; 
“Um dia na vida de Ivan Denisovich” - Alexandre Solzhenitsin; 
“Dispara, eu já estou morto” – Julia Navarro.

O filme da sua vida?
“Voando Sobre Um Ninho de Cucos “ – Milos Forman.

A viagem ou destino de sonho?
Ilhéu das Rolas – São Tomé.

Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje?
As amizades de colegas, parceiros e clientes.

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

Desporto preferido?
King (sentado).

Prato favorito?
Feijoada.

Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que 
melhor se adapta às mudanças” – Atenta a conjuntura actual, dirijo esta 
mensagem a todos os que me rodeiam.

Para si, o que significa estar seguro?
Ser Fidelidade.

Vitor Chorincas
Director Técnico e Financeiro

COVID-19
Infecção pelo novo 
coronavírus é acidente 
de trabalho?
No caso de ocorrer uma infecção pelo 
COVID-19 em contexto laboral, esta não 
pode ser qualificada como acidente de 
trabalho. De acordo com a definição 
legislativa de acidente de trabalho, só o que 
decorre de um evento acidental, isto é, um 
acontecimento súbito, inesperado, 
instantâneo ou de duração limitada, exterior 
à constituição orgânica da vítima e causador 
de um dano corporal, pode ser considerado 
como tal. A doença, pelo contrário, tem uma 
causa e evolução de carácter lento, insidioso, 
continuado e progressivo.

Acidente em regime
de teletrabalho
Se, por indicação de autoridade pública ou 
da entidade empregadora, o trabalhador 
passar a desempenhar, temporariamente,
a sua actividade em regime de teletrabalho 
e sofrer um acidente, esse evento será 
analisado para determinar se estão reunidos 
os pressupostos da verificação e 
caracterização de um acidente de trabalho, 
nomeadamente no que concerne ao tempo 
de trabalho e, em caso afirmativo, será 
regularizado como acidente de trabalho.

Para que os acidentados beneficiem do 
seguro é imperativo que as empresas 
documentem o teletrabalho, nomeadamente:

•    Identificação dos nomes dos trabalhadores, 
datas e horas autorizadas, e as 
respectivas moradas onde vai ser 
prestado o trabalho.

Esta informação deverá ser atempadamente 
prestada à Seguradora, bem como toda e 
qualquer alteração que se venha a verificar, 
a qual passará a constar do respectivo 
contrato de seguro.

A Fidelidade continua 
ao lado dos seus clientes.
O nosso atendimento está a ser feito preferencialmente por email
ou telefone.

As nossas instalações não estão encerradas, mas reduzimos o número 
de colaboradores presentes, de acordo com as recomendações do 
Ministério da Saúde e do Governo.

Sempre que possível, use os canais disponíveis para falar connosco – 
telefone, email, telemóvel, whatsapp, website.

Pela sua saúde e pela de todos, para que a vida não pare.

Agenda cultural
MAPUTO

https://www.facebook.com/camoesmaputo/

https//www.mapadasartes.co.mz/agenda

https://www.facebook.com/16NetoMaputo/

https://www.facebook.com/FernandoLeiteCouto/

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

Saiu para fazer compras?
Fique seguro em casa.
Há sempre o que fazer na rua. Para ter a despensa abastecida, por 
exemplo. Mas como garantir a segurança dos bens que se trazem para 
casa? Aqui ficam alguns conselhos.

A primeira coisa a fazer é lavar as mãos, tirar os alimentos dos sacos
e colocá-los numa superfície limpa e desinfectada com um produto de 
limpeza doméstica.

Se tiver alimentos para congelar, deve fazê-lo imediatamente para não 
acumularem bactérias. As frutas e legumes devem ser lavados duas 
vezes: quando chega a casa e antes de os consumir. Todos os alimentos 
crus, incluindo carne e peixe, devem ser bem lavados.

Evite a contaminação entre alimentos crus e cozinhados. Cozinhar 
a comida a temperaturas apropriadas ajuda à eliminação de 
micro-organismos. Também deverá evitar partilhar comida ou objectos 
entre pessoas durante a sua preparação, confecção e consumo. 

Siga sempre as medidas de etiqueta respiratória durante estas três 
etapas, ou seja, não tussa ou espirre directamente para as mãos.
Faça-o para o cotovelo, ou use um lenço. Se for descartável, deite-o 
imediatamente para o lixo.

Espaço cliente 

Karim Faruk
Administrador da Maestro 
Hotelaria e Comércio 

“Para ter acesso ao Clube Bem-Estar, 
basta-me ter um seguro de Saúde da 
Fidelidade e assim, quando quero, desfrutar 
de um SPA, massagens e algumas 
especialidades, tais como Nutricionista, 
Psicologia de apoio, etc. Para isso, basta-me 
consultar a lista dos parceiros, apresentar o 
cartão e desfrutar das vantagens.” Segundo 
Faruk, “no Clube Bem-Estar os principais 
benefícios, para além do meu bem-estar 
pessoal, são os descontos e outras 
vantagens que o Clube nos permite usufruir.” 

Faruk sugere também que poderia ser mais 
interessante ainda se os membros do clube 
pudessem usufruir de algumas vantagens 
em resorts e hotéis onde existam pacotes 
de Massagem/SPA/Relax.

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


