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No dia 10 de Setembro de 2002 concluiu-se a fusão entre as seguradoras 
“Mundial-Confiança” e Fidelidade, culminando um conjunto de operações de 
restruturação do sector segurador do Grupo Caixa Geral de Depósitos, 
iniciadas nesse ano. A nova companhia passou a operar através das marcas 
e redes Mundial-Confiança e Fidelidade que, embora integradas na mesma 
unidade jurídica, apresentavam individualidade comercial, beneficiando de 
vantagens decorrentes das sinergias obtidas no quadro da fusão. A 
sociedade resultante passou a denominar-se “Companhia de Seguros sociedade resultante passou a denominar-se “Companhia de Seguros 
Fidelidade-Mundial SA”.

Marcos da nossa história

Seguro de saúde

Clube Bem-Estar

Para desfrutar melhor a vida, dê mais atenção aos cuidados relacionados com 
o seu bem-estar e tire o máximo partido dos descontos que o seu cartão 
Fidelidade Saúde lhe oferece em toda a rede de parceiros. 

CONSULTE AQUI

Dica Segura

Para manter sua casa
mais protegida, use alarmes  
Tenha sensores de movimento nas áreas externas com alarme. Da mesma 
forma que a luz surpreenderá o invasor, o alarme alertará a todos;

Instale alarmes nas portas e janelas;

Após instalado o alarme, peça aos seus vizinhos que sempre que o Após instalado o alarme, peça aos seus vizinhos que sempre que o 
alarme permanecer accionado por mais do que o tempo de um disparo 
acidental, eles chamem a polícia;

Lembre-se de que a instalação de sistemas de alarme não elimina a 
necessidade de outras medidas de segurança.
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Cá dentro
Conheça os nossos

António Lorvão
Director de Operações e Sistemas e Director da Área
de Desenvolvimento de Negócio Bancário e Novos Canais

Conhecido por?
António Lorvão.

Naturalidade?
Lisboa, Portugal. 

Data de entrada na Fidelidade?
3 de Abril de 1995.

Como veio para a Fidelidade?  Como veio para a Fidelidade?   
Candidatura espontânea.

O que mais gosta de fazer no 
âmbito das suas funções?
Desenvolver novos projectos com a 
minha equipa e contactos 
comerciais.

Qual o valor/princípio da empresa que mais valoriza?
O compromisso com as pessoas, colaboradores, clientes e parceiros no 
sentido de as proteger e tornar a vida melhor!

Qual o momento na empresa que mais o marcou? 
Nesta fase da minha vida em Moçambique claramente que tenho de destacar 
o evento de inauguração da sede da Fidelidade.

O livro que recomenda? O livro que recomenda? 
Fernão Capelo Gaivota do escritor Richard Bach.

O filme da sua vida? 
Não tenho propriamente um filme da minha vida! Tenho vários filmes que 
gosto muito, por exemplo, o “Up”, o “Capitão Fantástico”, o “Rei Leão”, “O 
fundador”, etc.

A viagem ou destino de sonho?
Gostaria de fazer algumas viagens de moto, por exemplo, ir de Lisboa até ao Gostaria de fazer algumas viagens de moto, por exemplo, ir de Lisboa até ao 
Cabo Norte (cape nord) na Noruega; de Ushuaia, na Argentina, a Buenos 
Aires; percorrer a Route 66 nos Estados Unidos (estrada que liga a Costa 
Atlântica à Costa do Pacifico). Quem sabe um dia…?

Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje?
Não poderei afirmar que tenha uma maior conquista. A nível pessoal e Não poderei afirmar que tenha uma maior conquista. A nível pessoal e 
profissional, procuro sempre em todos os desafios que participo 
conquistá-los e, acima de tudo, sentir-me feliz e realizado com o que faço. 

Em criança, sonhava ou dizia que queria ser...?
Não me recordo!

Desporto preferido?
Motociclismo.

Prato favorito?Prato favorito?
Arroz de Polvo.  

Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
Uma mensagem para todos: sejam felizes!

Para si, o que significa estar seguro?
Estar protegido. 

Sabia que…
A cantora norte-americana Miley 
Cyrus, que se celebrizou junto do 
público infantil do todo o mundo 
com a personagem Hannah 
Montana, parece ter dificuldade em 
reter a língua dentro da boca. Por 
essa mania, e devido às críticas que 
tem recebido constantemente, tem recebido constantemente, 
resolveu fazer um seguro de sua 
língua no valor de 1 milhão de 
dólares norte-americanos, qualquer 
coisa como cerca de 64 milhões de 
meticais.

Segurês
Grupo de Risco
O que é?
Em termos médicos, é uma fatia da Em termos médicos, é uma fatia da 
população exposta a determinados 
factores ou com um conjunto de 
características comuns que a torna 
mais vulnerável ou susceptível de 
adquirir determinadas doenças.

Actualmente, devido à pandemia de COVID-19, fala-se muito na importância 
de proteger os grupos de risco. Já agora, neste caso, aqueles que estão 
identificados são as pessoas de idade avançada (superior a 65 anos), 
pessoas com doenças crónicas pré-existentes como a diabetes, hipertensão, 
doenças cancerígenas, etc., e pessoas com o sistema imunitário 
comprometido devido a tratamentos de quimioterapia, tratamentos para 
doenças autoimunes ou por infecção de HIV.

FIDELIDADE AUTO  

TXOVA TXOVA
É COISA DO PASSADO! 

Nossas ofertas

Se avariar, é só ligar e vamos rebocar! 
Isso mesmo! Com o Fidelidade Auto já pode dispor de assistência em 
viagem, também em caso de avaria.

Serviço de reboque para a viatura e transporte para os passageiros, 
disponível em todo o país. E, o melhor de tudo, se tiver uma avaria só vai 
precisar de ligar para o serviço de assistência em viagem da Fidelidade.

Fale connosco ainda hoje e fique a saber como subscrever este Fale connosco ainda hoje e fique a saber como subscrever este 
seguro...com todas as vantagens!

Editorial
Avariou? Rebocou!

Há cinco anos, a Fidelidade Há cinco anos, a Fidelidade 
introduziu no mercado segurador 
moçambicano, uma inovação: o 
“serviço de assistência em viagem”. 
Também conhecido por “reboque” 
ou “break down”, este serviço foi 
um factor de diferenciação e valor 
acrescentado a um Seguro que o acrescentado a um Seguro que o 
mercado pouco valorizava.

Com o tempo, o público foi 
conhecendo relatos positivos de 
quem dispunha deste serviço da 
Fidelidade e a diferença que o mesmo 
pode fazer em caso de sinistro, não só 
com a assistência para a viatura, mas 
também para os passageiros.

Os nossos clientes são a melhor publicidade que temos! Como forma de 
agradecer os relatos, críticas e sugestões de melhoria, que ao longo destes 
anos fomos recebendo, hoje, anunciamos um upgrade a este serviço: agora 
a assistência em viagem, não é só em caso de acidente, mas também se o 
seu automóvel avariar.

A legislação determina o capital mínimo de Responsabilidade Civil, para o A legislação determina o capital mínimo de Responsabilidade Civil, para o 
Seguro automóvel. A Fidelidade sempre optou por oferecer capitais acima do 
que é exigido, garantindo dessa forma uma maior protecção aos seus 
clientes (e à sociedade).

Ter um Seguro automóvel, não tem que ser apenas o cumprimento duma Ter um Seguro automóvel, não tem que ser apenas o cumprimento duma 
obrigação legal e, os nossos clientes reconhecem que a relação entre o 
preço que pagam, as vantagens que têm e, a qualidade dos serviços 
disponíveis, não é comparável com outras soluções no mercado.

Se o carro avariar, vamos rebocar… para que a vida não pare.

Leonor Gomes
Directora Comercial e de Marketing 

Newsletter
#15 | Moçambique | Agosto 2021

http://www.fidelidade.co.mz/pt/rede-de-prestadores-bem-estar/743.htm

