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Editorial 
 
Continuamos a reforçar a equipa 
com novos Colaboradores  

Em tempos de incerteza, como os que 
vivemos, o maior capital que uma 
empresa pode ter é a preservação do 
seu quadro de Recursos Humanos. 
Colaboradores motivados e 
empenhados será a maior garantia da 
prestação de um serviço de qualidade 
e excelência a todos os nossos Clientes 
e Parceiros, pois é por eles e para eles 
que aqui estamos.    
 
Como exemplo do investimento que 
estamos a fazer, já em tempo de 
Pandemia, continuamos a reforçar 
a equipa com novos Colaboradores, 
aumentando em cerca de 8% o quadro 
de Pessoal.  
 
Ainda a nível dos Recursos Humanos, 
implementámos, já em 2020, o Plano de Emergência e Segurança 
da Sede.  
 
Mas a iniciativa que mais relevamos foi a concretização do “Fidelidade 
UP”, que trouxe uma dinâmica muito interessante, promoveu o espírito 
de equipa, permitiu aprofundar o conhecimento entre Colaboradores 
de Direcções distintas, aumentou a motivação e permitiu a apresentação 
de ideias que se encontram actualmente em fase de estudo para a sua 
possível implementação.  
 
A dinâmica criada, a qualidade das ideias apresentadas são para nós 
elucidativas da valia dos nossos Colaboradores, numa clara 
demonstração da vitalidade da Companhia, constituindo uma garantia 
para os nossos Parceiros e Clientes de que, mesmo nas épocas mais 
difíceis como a que vivemos actualmente, podem continuar a 
desenvolver os seus projectos com a segurança que lhes é prestada 
pela Fidelidade para que “A VIDA NÃO PARE”! 

Carlos Leitão
Director Geral

Nossas ofertas

Apesar de ser obrigatório, o maior benefício deste seguro é proteger 
a nossa vida, daqueles que transportamos e de todos os que circulam 
na via pública. Com o Fidelidade Auto conte com mais vantagens: 

• Assistência em Viagem com garantia de extensão territorial à Africa 
do Sul e à Suazilândia;

• Reboque e transporte dos passageiros, disponível em todo o país.

Contacte-nos hoje e saiba como fazer-se à estrada mais protegido.

OBRIGADO
OPERAÇÃO

É OBRIGADO A TER
SEGURO AUTO
E TODOS AGRADECEM

FIDELIDADE AUTO
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Subscreve e ganha um brinde*.

Segurês
Tomador do Seguro
A pessoa ou entidade que 
contrata com o Segurador, 
sendo responsável pelo 
pagamento do prémio.

Espaço cliente
“Estamos contentes com o serviço 
prestado pela Fidelidade.”

Alfredo Macuácua é responsável 
pela contabilidade de uma empresa 
do ramo industrial. A empresa é cliente 
da Fidelidade desde Junho 2019. 

“Estávamos há muitos anos com 
a mesma seguradora e não estávamos 
muito contentes com o nível de serviço 
prestado”, refere e acrescenta: “o dono 
da empresa tem muitos conhecimentos 
e alguém o aconselhou a Fidelidade. 
Fizemos então o Seguro de Multirriscos, 
que é pago semestralmente. Estamos 
contentes com o serviço prestado pela 
Fidelidade.”

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

Isabel Dava
Assistente de Recursos Humanos

Cá dentro
Conheça os nossos
Naturalidade?
Maputo.

Data de entrada na Fidelidade? 
02 de Fevereiro de 2015.

Como veio para a Fidelidade? 
Candidatei-me através de uma vaga 
para estagiários publicada no portal 
“Emprego MOZ” .

O que mais gosta de fazer no âmbito
das suas funções? 
Trabalhar com mapas de processamento de salário.

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

Qual o momento na empresa que mais o marcou? 
Reunião de Quadros em 2019.

O filme da sua vida? 
Temptation Confessions of a Marriage Counselor.

A viagem ou destino de sonho? 
Bem, já realizei a minha viagem de sonho que, desde a infância, era 
conhecer França. Mas, a minha vontade de viajar prevalece. Gosto de 
lugares paradisíacos, onde a natureza dá-nos paz de espírito. Ainda quero 
conhecer as melhores praias, concretamente as de Bali, na Indonésia.

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

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

Desporto preferido? 
Futebol.

Prato favorito? 
Feijoada.

Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
Ao Celso Sousa, pelo profissional excepcional que é, com quem iniciámos 
a operação em Moçambique. Evoluiu muito como técnico, sendo hoje um 
merecido Director. Ele mostra-nos que somos capazes de fazer muito 
mais.

Para si, o que significa estar seguro?
É ter seguro Fidelidade.

Dica Segura

Utilize sempre o cinto de segurança  
A não utilização do cinto de segurança continua a ser uma das 
principais causas de morte nas estradas, para além do excesso 
de velocidade e da condução sob efeito do álcool. A utilização 
destes sistemas de retenção são obrigatórios e servem para proteger
os ocupantes da viatura em caso de acidente rodoviário.

O Código da Estrada, concretamente o artigo 87, no seu número 
1, impõe a obrigatoriedade da utilização de cintos e demais acessórios 
de segurança dos veículos. 

Sabia que em 1845 a Fidelidade foi pioneira nos seguros de vida?
Naquela época, meados do século XIX, o conceito foi totalmente 
inovador numa sociedade em que a esperança média de vida não 
ultrapassava os 35 anos. Só essa realidade, tornava a decisão de uma 
seguradora em apostar neste tipo de seguro muito mais arrojada do que 
nos dias de hoje.

Dica SeguraDica Segura

Seguro de saúde
Perguntas & Respostas
P: No estrangeiro, como se procede 
o pagamento?

R: No estrangeiro, os custos 
dos actos médicos são pagos 
pelo utilizador/segurado e depois 
reembolsados, de acordo com as 
condições do contrato. Na África do 
Sul, Portugal e Índia, deve usar sempre 
a rede de prestadores de saúde da 
Fidelidade e apresentar o cartão do 
Seguro de Saúde, para eventual 
aplicação de benefícios, sendo que 
em Portugal esta apresentação é de 
caracter obrigatório. Para os casos de 
internamento e cirurgias programadas 
ou de urgência, deve ser solicitada 
autorização à Fidelidade. Se alguma 
destas situações ocorrer em Portugal, 
o prestador irá solicitar a autorização 
diretamente à Fidelidade, não existindo 
necessidade de o cliente o fazer.

Alfredo Macuácua 
Cliente da Fidelidade

O Fidelidade UP é uma iniciativa interna lançada no dia 21 de Julho 
com o objectivo de colher ideias inovadoras dos colaboradores. 
Para este efeito, os colaboradores foram organizados em grupos 
de até 7 elementos, com competências e origens sectoriais diferentes, 
para fomentar o trabalho entre equipas de diferentes áreas.

Membros da Direcção foram designados “mentores” para cada equipa, 
com a tarefa de orientar para a escolha da melhor ideia e sua 
implementação. 

A apresentação de ideias teve lugar no dia 8 de Outubro. O leque 
apresentado foi muito diversificado, focando entre outros, a literacia 
financeira, aumento de vendas, melhoria dos serviços e projecção 
da imagem da empresa.

Foi uma agradável surpresa ver a versatilidade, originalidade, 
inovação e qualidade das ideias apresentadas, o que veio enriquecer 
grandemente a iniciativa e, por conseguinte, a escolha do júri não se 
afigurou fácil.

As ideias foram avaliadas pela sua capacidade para impulsionar 
a estratégia da organização e a sua vantagem competitiva. A melhor 
classificada foi a que apresentou um sistema de solicitação de cotações 
do Seguro Funeral por SMS, utilizando o chatbot.

Todas as ideias apresentadas estão a ser alvo de avaliação sobre a sua 
adequação à estratégia da Fidelidade e possibilidade de 
implementação.

Parabéns a todos!

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

Consulte aqui

Cursos/Oficinas 
Bairro Bistrô e Mercado de Ideias
01 | Bijouteria em osso | Com Sojú Tovela | 14h.

05 | Carteira em Couro | Com Maneto Tefula | 10h.

05 | Coaching | Com Rafaela Quaresma | 14h.

Teatro
16Neto
09 | À espera de Gadot| Com Arlete Bombe 
e Yolanda Fumo | Encenação de Elliot Alex 
e Música por Carlos Xirinda | 19h.

Música
16Neto
16 | Ísis ao vivo| 19h. 

18 | Club Room | By The Prowess ft. Dattie Capelli | 19h.
 

Cinema
16Neto
07 | Cine Clube de Verão | Maputo Cinema Festival | 19h.

Iniciativa Fidelidade

Marcos da nossa história

Agenda cultural

DESAFIO DE IDEIAS UP DA FIDELIDADE
PÕE AS TUAS IDEIAS A VOAR.


