
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.

LIGUE GRÁTIS

800 800 088
fidelidade.co.mz

Agenda cultural
Centro Cultural

Franco-Moçambicano
Centro Cultural
Brasil-Moçambique 16Neto

Fundação
Fernando Leite Couto Museu dos CFM Galeria do

Porto de Maputo  

Museu Mafalala

Joaquim Paço d'Arcos (1908-1979), escritor português de origem aristocrata, 
faz referência à seguradora Fidelidade, na sua obra “Carnaval e outros 
contos”, publicada em 1958. Romancista, dramaturgo, ensaísta e poeta, 
premiado diversas vezes, foi um autor muito lido nos anos 40 e 50 do século 
XX. Interessado em temas ultramarinos, acompanhou o pai, funcionário 
ultramarino, na sua comissão em Moçambique, onde desempenhou o cargo 
de seu secretário. Colaborou, ainda, com a revista “Portugal Colonial” 
(1931-37).  (1931-37).  

Marcos da nossa história

Seguro de saúde

Perguntas
& Respostas

P: No momento de renovar 
o seguro, como é que se sabe 
o valor do prémio seguinte?

R: R: A Fidelidade fornece previamen-
te essa informação, tendo em conta 
a idade da(s) pessoa(s) segura(s) 
e/ou a sinistralidade associada à 
apólice.

Clube Bem-Estar

Parceiro: Vilanculos Beach Lodge 
Localização: Vilankulo, Bairro: 19 de Outubro 
Desconto Cliente Fidelidade Saúde: 10% em acomodação
Contactos: Tel: 84 400 8484 

O que levou o Vilanculos Beach Lodge a aderir ao Clube Bem-Estar?
Aderimos ao Clube Bem-Estar por este ter grande visibilidade no mercado Aderimos ao Clube Bem-Estar por este ter grande visibilidade no mercado 
digital, que é a nossa maior aposta em termos de Marketing. 

Que serviços possuem para oferecer aos clientes?
O Vilanculos Beach Lodge possui serviços de acomodação, restauração, 
bar, conferências, spa e um excelente espaço para a realização de 
casamentos.  

O que distingue o Vilanculos Beach Lodge  dos demais?
O Vilanculos Beach distingue-se das outras estâncias pela sua entrega ao O Vilanculos Beach distingue-se das outras estâncias pela sua entrega ao 
atendimento ao cliente, pois o bom atendimento garante uma óptima estadia. 
Evidencia-se ainda pela sua localização, caracterizada por uma linda vista 
para o mar e acesso a um nascer do sol invejável.

O que vos sugere a palavra Fidelidade?
Fidelidade, para nós, significa ser leal para com os nossos clientes, 
oferecendo-lhes serviços eficientes e eficazes. 

Dica Segura

Estação seca: 
ponha os olhos na protecção ocular 
Olhos lacrimejantes, coceira e conjuntivite alérgica são um clássico desta 
altura do ano. A baixa humidade, associada ao aumento de pó no ar e à 
diminuição da lubrificação natural dos olhos, contribui para estes problemas 
oculares. Mas há alguns truques que pode seguir para se proteger:

•   Evite ter carpetes, peluches, cortinas e livros antigos dentro de casa, •   Evite ter carpetes, peluches, cortinas e livros antigos dentro de casa, 
     pois acumulam muito pó.
•   Lave o rosto e as mãos com mais frequência.
•   Lave as mantas que já não usa há algum tempo e seque-as ao sol.
•   Use óculos de sol, mesmo nos dias cinzentos, já que os raios solares 
     estão sempre presentes.

Como vê, olhar pela sua saúde é simples!

Cá dentro
Conheça os nossos

Ernesto Mataca 
Técnico de IT

Naturalidade?
Matola. 

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

Como veio para a Fidelidade?   
Candidatura.

O que mais gosta de fazer no O que mais gosta de fazer no 
âmbito das suas funções?
Automatizar Processos.

Qual o valor/princípio da 
empresa que mais valoriza?
A família que criámos entre 
colegas.

Qual o momento na empresa que mais o marcou? 
Montagem do Data Center.

O livro que recomenda? 
“Pai Rico, Pai Pobre”.

O filme da sua vida? 
Série “Prison Break”.

A viagem ou destino de sonho?A viagem ou destino de sonho?
Ilhas Maldivas.

Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje?
A maior conquista pessoal foi ter concluído o grau de Licenciatura em tempo 
record.

Em criança, sonhava ou dizia que queria ser...?
Ser caixa de banco.

Desporto preferido?Desporto preferido?
Futebol.

Prato favorito?
Arroz com Matapa.  

Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
Deixo uma citação do Livro “Como evitar preocupações e começar a viver”: 
“Cada dia constitui uma vida nova para o homem que sabe viver.”

Para si, o que significa estar seguro?Para si, o que significa estar seguro?
É viver sem preocupações. 

Sabia que…
… em 2017, o Real Madrid, 
considerado por muitos como o 
maior clube de futebol do mundo, 
segurou as pernas daquele que 
era então o seu maior craque, o 
português Cristiano Ronaldo, com 
uma apólice que previa uma 
indemnização de 100 milhões de indemnização de 100 milhões de 
euros no caso de ocorrer uma 
lesão grave, que antecipasse o fim 
da carreira do jogador. Para se 
chegar a estes valores, são tidas 
em conta as lesões que cada 
jogador já teve, a sua posição em 
campo, o número de jogos que campo, o número de jogos que 
disputa em cada temporada, a 
idade, a constituição física e os 
hábitos de vida fora dos treinos.

Segurês
Estorno de Prémio
Devolução, ao tomador do seguro, 
de uma parte do prémio já pago, 
nomeadamente no caso de o 
contrato de seguro cessar antes 
do seu termo.

Nossas ofertas

Fidelidade Acidentes Pessoais
Mesmo que nos custe pensar nisso, a verdade é que os imprevistos Mesmo que nos custe pensar nisso, a verdade é que os imprevistos 
acontecem. Mas estar protegido para encarar esta realidade não custa tanto 
assim. Agora, desde 2.400,00 MT/ano, o seguro Fidelidade Acidentes 
Pessoais proporciona apoio financeiro ao agregado da pessoa segura, caso 
esta seja vítima de lesões corporais, invalidez permanente, incapacidade 
temporária ou morte. Além disso, disponibiliza protecção 24h/dia, em 
qualquer parte do mundo.

Quer saber mais? Não custa nada.Quer saber mais? Não custa nada. Ligue grátis 800 800 088. 

(* Preço para capitais mínimos por morte ou invalidez permanente. Inclui 20% de desconto da campanha em vigor 
até 31 de Julho de 2021. Desconto válido para canal directo Fidelidade.)

Editorial
Imprevistos... há muitos! 

Apesar dos riscos do ambiente Apesar dos riscos do ambiente 
rodoviário com os quais 
convivemos no dia-a-dia, é muitas 
vezes dentro de casa que 
acontecem os acidentes pessoais. 
A queimadura a cozinhar, o dedo 
entalado na porta ou o pé que 
escorrega no chão molhado são escorrega no chão molhado são 
exemplos de pequenos incidentes 
que se podem revelar grandes 
problemas. E entramos em 
despesas com tratamentos que 
raramente estão previstas no 
orçamento familiar. 

Contudo, grande parte dos imprevistos, na vida das famílias, são 
protagonizados pelos mais novos. Dentro de casa ou na escola, as 
brincadeiras por vezes têm consequências que muito assustam os pais. 
É comum ver alguém sair do trabalho a correr, para ir de urgência à escola: 
“O meu filho caiu!” 

E, quando o imprevisto acontece, de que forma os estabelecimentos de 
ensino estão preparados para gerir a situação? Se não estão, podem estar! 

No último ano, o mundo acordou para a protecção da saúde, mas os No último ano, o mundo acordou para a protecção da saúde, mas os 
imprevistos que nos rodeiam vão muito para além dos vírus.  

A todos estes incidentes os Seguros de Acidentes Pessoais dão resposta.  

Não vamos esperar que alguma chamada de urgência nos leve a procurar 
uma protecção só depois de o imprevisto acontecer, para que a vida não 
pare!

Leonor Gomes
Directora Comercial e de Marketing 
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