
Editorial 
 
O “novo normal”:
tempo para novas oportunidades  

As profundas mudanças provocadas 
pela pandemia levaram à redefinição 
de hábitos e influenciaram mentalidades 
e comportamentos. Hoje, o chamado 
“novo normal” faz-nos repensar não só 
a higiene como também a empatia, os 
métodos de trabalho, a produtividade, 
os hábitos de consumo, o ambiente, 
a vida, o mundo e o papel de cada um 
nele.

Ao cabo de quatro meses, podemos 
afirmar que o saldo está a ser positivo. 
A Fidelidade, como muitas outras 
empresas, teve de incorporar novas 
ferramentas digitais para optimizar 
processos e viabilizar as operações 
à distância.

Segundo a McKinsey, uma reconhecida empresa de consultoria 
empresarial norte-americana, as empresas resilientes, onde incluo 
sem dúvida a Fidelidade, ultrapassam as crises com base em 3R’s: 

• Responder: quando garantem medidas apropriadas de resposta à crise 
e à continuidade da operação; 

• Retornar: quando gerem o período de crise e procuram oportunidades 
para uma retoma mais saudável e rentável; 

• Reimaginar: como será o Novo Normal.

Não nos esqueçamos de uma coisa: é das crises que, muitas vezes, 
surgem as grandes oportunidades.

Vamos aproveitá-las! PARA QUE VIDA NÃO PARE.

Carlos Leitão
Director-geral

Newsletter
#4 | Moçambique | Setembro 2020

Segurês

Seguro de grandes riscos
Contrato através do qual o segurador 
cobre os riscos que são considerados, 
por lei, como “grandes riscos”. 

Os grandes riscos abrangem determina-
dos ramos Patrimoniais e Engenharias (ex.: 
navegação e transporte marítimo e aéreo) 
e empresas acima de certa dimensão.

Espaço cliente
“Até me ligaram para saber 
se estava tudo bem.”

Sou cliente desde 2016 e possuo oito 
apólices, todas do ramo automóvel. 

Estou muito satisfeito com o serviço prestado 
pela Fidelidade, sobretudo com o apoio 
demonstrado o ano passado quando um 
colega meu teve um acidente na capital de 
Gaza, Xai-Xai. Com o embate  o veículo ficou 
impedido de prosseguir a marcha e repor-
támos o sinistro à Fidelidade. 

Apesar de tudo o que envolve e implica um 
acidente, o apoio da Fidelidade foi uma 
experiência muito positiva. Prestaram toda 
a assistência e até me ligaram para saber se 
estava tudo bem.

A cobertura do seguro dizia somente respeito à chamada Responsabili-
dade Civil, vulgo "contra terceiros", mas na próxima renovação gostaria de 
alterar para cobrir "todos os riscos".

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? 
Candidatei-me via um site de emprego. 
No início, não sabia para que empresa 
estava a concorrer. A empresa seleccio-
nadora informou-me que era uma firma de 
renome com sede em Portugal que só saberíamos o nome dela se 
passássemos a fase de avaliações. Semanas depois, recebi uma chamada 
da Fidelidade a dizer que havia sido seleccionado para a última fase cuja 
entrevista ia decorrer nas instalações da empresa. Através da internet, 
procurei saber mais acerca da empresa, o seu ramo de actividade, 
sucursais, etc. Na altura, na internet, não havia nada que relacionasse 
a Fidelidade a Moçambique. Depois da entrevista na Fidelidade, recebi 
uma chamada de Portugal da Drª. Lúcia Barreira a informar-me que tinha 
sido admitido e que iria iniciar o novo trabalho.

O que mais gosta de fazer no âmbito das suas funções? 
Apresentar soluções.

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

Qual o momento na empresa que mais o marcou? 
Uma acção de Responsabilidade Social. A reabilitação de uma escola 
em Namaacha.

O livro que recomenda? 
A Bíblia.

O filme da sua vida? 
Jobs Get Inspired.

A viagem ou destino de sonho? 
A Barcelona, capital da Catalunha, Espanha.

Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje? 
Família.

Em criança, sonhava ou dizia que queria ser…?  
Engenheiro, porque na altura, sem saber exactamente o que um 
engenheiro faz, era algo a ver com alguém que cria, resolve problemas, 
alguém capaz de tudo e com muito dinheiro. 

Desporto preferido? 
Futebol.

Prato favorito? 
Legumes.

Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
A mensagem vai para o Engenheiro Celso Sousa, alguém que acha que 
sou capaz de tudo. Acho que ele tem total confiança em mim. Trata-se 
de alguém que, nas situações em que parece não haver solução ele diz: 
“Ezequiel safa-me lá dessa”, e eu vou procurando soluções possíveis até 
encontrar a melhor. No fim, diz-me: “é exactamente isso que pretendo! 
Obrigado Engenheiro”. Para terminar, gostaria também de referir que 
o Lorvão é “o cara”. Tudo o que sou profissionalmente é graças a ele.

Para si, o que significa estar seguro?
É subscrever o seguro de saúde Fidelidade.

Ezequiel Cuna
Técnico de Sistemas

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

Algumas medidas restritivas face à Covid-19 foram aligeiradas no último 
pronunciamento do Presidente da República. Uma delas tem a ver com 
as viagens para fora do país. Estas, estão a ser retomadas aos poucos.
Contudo, é importante que, caso pense em viajar para o exterior, pondere 
marcar a sua viagem para destinos alternativos e conte com o apoio 
numa agência de viagens para: 

1. Conhecer a veracidade e qualidade da informação que o rodeia 
e entender o verdadeiro status da situação;

2. Ter um plano delineado com os lugares que deseja visitar;

3. Saber os contactos de emergência do país que vai visitar, bem como 
as moradas das embaixadas ou consulados;

4. Contratar um seguro de viagem – ninguém melhor que a agência 
para o informar das limitações para viagens em situações destas 
e para tratar da melhor opção de seguro.

Agenda cultural
MAPUTO

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

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

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

Avelino Chilengue
Cliente da Fidelidade

Nossas ofertas

Conheça a solução para proteger a sua casa, 
com a escolha das coberturas à medida das 
suas necessidades. 
E se em sua casa houver um incêndio? Ou um assalto? Ou uma inundação? 
A pensar em todos os "ses" que podem acontecer a qualquer momento, 
dispomos do Seguro Multirriscos para que possa estar protegido contra 
imprevistos. 

É um seguro simples e que permite escolher as coberturas à medida das 
suas necessidades. 

Aproveite o desconto de 30% até 30 de Setembro.

Seguro de saúde
Perguntas & Respostas
P: Qual é o motivo para a apólice 
estar suspensa?

R: Normalmente deve-se à falta de pa-
gamento ou atraso no mesmo. Para
evitar a suspensão da apólice, deve
efectuar-se o pagamento antes da data 
limite e enviar o comprovativo do mesmo 
para a Seguradora.

Parcerias
Fidelidade e MoreLife 
juntos pela vida
A Fidelidade assinou um protocolo com
a start-up Ability, uma das seleccionadas 
do programa Potechting em Moçambique 
e criadora da plataforma Morelife, uma 
aplicação que une dadores de sangue a 
quem precisa e, dispõe de informações 
sobre os locais de recolha.

Mais do que uma solução tecnológica, um contributo para salvar vidas.

Através desta parceria a Fidelidade vai garantir descontos e vantagens ex-
clusivas aos utilizadores da app! Pode baixar o aplicativo MoreLife neste link 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ability.co.mz.morelifev2&hl=en


