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Editorial
A Fidelidade orgulha-se da sua história
de mais de 200 anos, sendo actualmente
a 3ª Companhia mais antiga a operar
a nível mundial, tendo passado e
ultrapassado com sucesso todas as
dificuldades e contratempos decorrentes
de todas as crises existentes desde
1808, quer tenham decorrido de guerras,
crises económicas, convulsões políticas,
catástrofes naturais, etc,.
Assim, quando actualmente todo o globo
é confrontado com a pandemia
COVID19, com todas as implicações
e dificuldades inerentes, a nossa visão
e enfoque foi adaptarmos os nossos
procedimentos por forma a assegurar
que os nossos Clientes continuem a poder
utilizar todos os nossos serviços sem
constrangimentos.

Carlos Leitão
Director-geral

Para a Fidelidade, esta é mais uma crise que iremos ultrapassar com
sucesso, reforçando a relação com os nossos Clientes, a razão de ser
da nossa existência, assegurando que, independentemente das
circunstâncias, “A VIDA NÃO PARE”.

Nossas ofertas

E, porque a saúde é o mais importante,
o desconto de 20% continua até ao fim
deste mês.
Enquanto permanecem tempos de incerteza, queremos proporcionar às
famílias as nossas melhores condições de acesso à protecção da saúde,
por isso a nossa campanha de saúde nos planos Base e Base+ continua
até ao final deste mês.
Obtenha o seu Seguro de Saúde a partir de 6.556 MT por ano.
Peça já a sua simulação!

Segurês
Grupo de Risco –
O que é
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.
Por exemplo, mães com mais de 35 anos
têm maior probabilidade de gerar filhos
com doenças congénitas como a síndrome
de Down.
Outro exemplo: devido à sua profissão,
os mineiros têm uma maior tendência a
desenvolver doenças pulmonares como a
silicose.
Assim, reconhecidos os grupos de risco,
torna-se mais fácil desenvolver medidas
de prevenção como, no caso das grávidas,
diagnósticos pré-natais, por exemplo.
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.

Espaço cliente
Clube Bem-estar
da Fidelidade
Que benefícios encontra no Clube
Bem-estar da Fidelidade?
Gostava que o Clube Bem-estar oferecesse
descontos em serviços de SPA, Ginásio e
Nutrição.
Quer deixar alguma sugestão de melhoria
do Clube Bem Estar?
Gostava que esta iniciativa abrangesse
medicinas alternativas e tratamentos não
convencionais sempre e quando tenham
uma base científica e gostava que fosse
extensível a supermercados com um foco
centrado em alimentação saudável.

Sérgio Noormahomed
Administrador de
Pesquisa Sénior do Miher

Opinião pessoal?
Eu acho que a iniciativa de criar um Clube de Bem-estar associado ao
seguro de Saúde é uma iniciativa genial. No Mundo, a cultura do
bem-estar e lifestyle está na moda, e Moçambique não é uma excepção.
Temos várias iniciativas de criação de clubes integrados com Spa, ginásio
e acompanhamento nutricional de nível internacional cá em Maputo com
um impacto pessoal muito grande. Esta iniciativa irá ajudar a Fidelidade a
posicionar-se na vanguarda e trazer mais-valias para os seus clientes.
Para mim como cliente da Fidelidade é uma bela notícia porque hoje em
dia sou mais consciente daquilo que me produz tranquilidade e bem-estar
e o seguro da Fidelidade traz para mim essa paz de espírito e, agora, com
esta mais-valia fico ainda mais tranquilo, feliz e seguro.
Quer partilhar o seu testemunho? Envie e-mail para:
marketingfidelidademz@fidelidade.co.mz

Plano de Contigência

A Fidelidade Moçambique introduziu em Março de 2020, um Plano de
Contingência de modo a aumentar a protecção de todos.
Das medidas adoptadas neste âmbito, destacamos as seguintes:
• Informação actualizada sobre a evolução da pandemia;
• Alinhamento das medidas, de acordo com as regras do Estado de
Emergência;
• Motivar as equipas mantendo um ambiente de trabalho apropriado;
• Planear alternativas para mitigar a capacidade operacional capacitando, assegurando e adequando os processos prioritários do
negócio, de acordo com a sua relevância;
• Promover medidas de protecção e higiene individual e colectiva para
conter a propagação da doença e encorajar os colaboradores a
sensibilizarem os amigos e família;
• Reforço da limpeza e desinfecção das instalações;
• Aquisição de equipamento de protecção individual – para colaboradores e visitantes.

Cá dentro
Conheça os nossos
Naturalidade?
Maputo, Moçambique.
Data de entrada na Fidelidade?
14/12/2014
Como veio para a Fidelidade?
Contacto pessoal.
O que mais gosta de fazer no âmbito
das suas funções?
Fazer cobranças.

Noé Júnior

Motorista e cobrador

Qual o valor/princípio da empresa que mais valoriza?
Responsabilidade.
Qual o momento na empresa que mais o marcou?
Participar na abertura da sucursal de Moçambique sendo apenas dois
colaboradores.
O livro que recomenda?
Alcorão.
O filme da sua vida?
Mortal Combate.
A viagem ou destino de sonho?
Inglaterra.
Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje?
Progressão de carreira.
Em criança, sonhava ou dizia que queria ser…?
Médico.
Desporto preferido?
Futebol.
Prato favorito?
Feijoada.
Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
Deixo uma mensagem de agradecimento ao Dr. Carlos Leitão por ter-me
recebido muito bem e ter estado em todos os momentos em que precisei.
Para si, o que significa estar seguro?
É ter seguro da Fidelidade.

Dica Segura

Segurança cibernética
em tempos de teletrabalho
Sob o panorama actual provocado pelo novo coronavírus, diversas
empresas adoptaram o modelo de teletrabalho para evitar a exposição
dos seus colaboradores. Porém, tanto os funcionários como as empresas
precisam de estar protegidos contra outro tipo de vírus: o digital.
Recentes investigações levam a acreditar que o número de cyber ataques
pode ter subido significativamente, aproveitando-se do crescente trabalho
à distância. Uma das razões é o facto de os funcionários não conseguirem
seguir as instruções de protecção do equipamento fora da rede de
segurança interna da empresa.
Por isso, recomenda-se que as empresas se certifiquem que os
funcionários usam computadores ou smartphones devidamente
aprovados para o acesso a conteúdos profissionais, incluindo e-mails,
programas e documentos.
Também deverá ser dada preferência à conexão através de VPN e aplicar,
sempre que possível, a devida autenticação. É também importante que os
funcionários se liguem apenas aos serviços necessários para as suas
tarefas específicas, em vez de dar acesso a toda a rede corporativa.
Outras medidas básicas podem ser adoptadas pelos colaboradores
a partir de casa. Por exemplo, devem fazer login através do “interface”
administrativo para alterar as configurações do login do seu dispositivo,
e trocar a palavra passe do Wi-Fi por uma mais forte. Adicionalmente,
deverão mudar o código de acesso da rede Wi-Fi com alguma frequência.

Agenda cultural
MAPUTO

https://www.facebook.com/camoesmaputo/
https//www.mapadasartes.co.mz/agenda
https://www.facebook.com/16NetoMaputo/
https://www.facebook.com/FernandoLeiteCouto/

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.
Contactar a Fidelidade

fidelidade.co.mz
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

