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Editorial
A Fidelidade, tal como a maioria do
tecido empresarial nacional, tem sentido
as consequências resultantes da
proliferação dos efeitos da pandemia de
COVID-19. Contudo, acreditamos que é
nestes momentos que importa reflectir,
ajustar procedimentos e regras, apostar
na digitalização e na automação de
processos e continuar a investir, pois
acreditamos no potencial de desenvolvimento de Moçambique e desejamos
estar presentes de forma activa e
empenhada no acompanhamento e
fortalecimento desse desenvolvimento.
Nestes tempos de incerteza, dados mais
à contenção do que ao investimento, nós,
em claro contraciclo, reforçámos a equipa
com novos Colaboradores, aumentando
em cerca de 8% o quadro de pessoal.

Carlos Leitão
Director-geral

Continuamos, assim, a procurar activamente o “talento” moçambicano,
que consideramos o maior capital da Companhia. A nossa preferência vai
para a contratação de jovens licenciados ou a frequentar o ensino superior,
maioritariamente sem experiência no sector e até no mercado de trabalho.
A estes, proporcionamos planos anuais de capacitação, interna e externa,
muito ambiciosos, incluindo formações no estrangeiro.
Acreditamos que é com Colaboradores felizes, motivados e com forte
espírito de equipa que se constroem os projectos de sucesso e se pode
prestar serviço de qualidade aos nossos Clientes, para que, independentemente das circunstâncias, “PARA QUE A VIDA NÃO PARE”.

Nossas ofertas

Fique protegido dos imprevistos,
com 30% de desconto.
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.

Segurês
Prémio de Seguro
o que é?
O “Prémio” do seguro é o preço que o
cliente paga à Seguradora, pelo seguro
contratado.
Apenas com o pagamento do Prémio,
ficam garantidas as condições estipuladas
na apólice (contrato de seguro).
O Prémio pode ser pago na totalidade
(uma só vez) ou fraccionado (mensal,
trimestral ou semestral), conforme as
opções disponíveis pela Seguradora.

Espaço cliente
“Eu e a minha família temos o
Seguro de Saúde da Fidelidade”.
Ter um Seguro de Saúde é importante
porque, em caso de doença, não
precisamos de nos preocupar em ter que
fazer pagamentos e, muitas vezes, as
doenças chegam estando desprevenidos
financeiramente.
Os custos de tratamento ou internamento
para cuidados infantis, principalmente, são
elevados e tendo um cartão de saúde posso
ter essa assistência quando precisar.
No âmbito duma campanha, subscrevi
Zita Mbiza
o Fidelidade Saúde com desconto e, a um
Cliente da Fidelidade
preço acessível - posso usufruir de serviços
10 vezes acima do que paguei e tenho
acesso a um vasto leque de Clínicas a nível nacional e na África do Sul.
Só com a Fidelidade podia ter estas vantagens e aconselho quem não
tem, a fazer o seguro de saúde para a sua família!
Quer partilhar o seu testemunho? Envie e-mail para:
marketingfidelidademz@fidelidade.co.mz

A produtividade
em tempos de Covid-19

Os recursos humanos e a Covid-19
A pandemia que vivemos trouxe uma ruptura social. As pessoas viram
o seu quotidiano alterado abruptamente com o isolamento social. Como
seria expectável, a instabilidade social estendeu-se às empresas e causou
um forte abalo na economia à escala mundial com milhares de postos de
trabalho a extinguir-se. Em Moçambique, os números oficiais indicam que
10 mil pessoas perderam os seus empregos.
Internamente, o maior desafio das empresas foi a criação de novos
modelos de trabalho. A gestão de pessoas ganhou um novo significado
com enfoque no bem-estar físico com a criação de medidas de protecção
como a desinfecção permanente de áreas de trabalho, a disponibilização
de máscaras e desinfectantes, a nova distribuição de postos físicos de
trabalho e garantia de acessos remotos para quem se encontrava em
teletrabalho.

E como será a vida pós-pandemia?
Provavelmente teremos a chamada “nova normalidade” que trará uma
exigência maior para quem gere os recursos humanos. Como é que
vamos manter a produtividade nos mesmos níveis e monitora-la?
Quais as competências que serão essenciais? Quais as competências que
foram identificadas em tempos de contingência que deverão se manter?
O que se esperará das novas lideranças?

Os Recursos Humanos terão que assumir uma posição ainda mais
estratégica e o perfil do novo profissional deverá ser mais humano, flexível,
de rápida decisão e autónomo, a trabalhar por metas bem definidas e por
objectivos propostos por um líder mais próximo das pessoas.
Serão, também, de extrema importância a flexibilização do horário de
trabalho para o período de maior produtividade do colaborador, a
capacidade de resposta a solicitações através dos diversos canais de
comunicação como o telemóvel e, até, de redes sociais, o acesso a mais
formação através de canais digitais.
Por fim, este vírus também trouxe ao de cima características humanas que
devem ser mantidas: a resiliência, a criatividade e a empatia terão que
fazer parte do nosso dia-a-dia.
Ália Ferreira,
Directora de Recursos Humanos da Fidelidade Moçambique

Cá dentro
Conheça os nossos
Naturalidade?
Xai-Xai, Gaza.
Data de entrada na Fidelidade?
01/04/2015
Como veio para a Fidelidade?
Soube que tinha uma vaga e candidatei-me.
O que mais gosta de fazer no âmbito
das suas funções?
Processar facturas.

Tamires Mahumane
Assistente Operacional

Qual o valor/princípio da empresa que mais valoriza?
Responsabilidade.
Qual o momento na empresa que mais a marcou?
A primeira festa de Natal, o primeiro momento a celebrar em família,
foi a mais divertida e marcou me bastante.
O livro que recomenda?
Mulheres de Cinza.
O filme da sua vida?
A mata Negra.
A viagem ou destino de sonho?
Paris.
Qual a maior conquista pessoal ou profissional, até hoje?
Progressão de Carreira.
Em criança, sonhava ou dizia que queria ser…?
Jornalista.
Desporto preferido?
Futebol.
Prato favorito?
Cacana.
Deixe uma mensagem especial, dirigida a quem quiser.
Deixo uma mensagem de agradecimento a toda equipa da Fidelidade
Moçambique Por fazerem parte da minha vida de segunda a sexta e,
em especial, ao António Lorvão por contribuir para o meu crescimento
profissional, transmitindo o seu conhecimento e experiência.
Para si, o que significa estar seguro?
Estar seguro é ter um seguro que possa ajudar a qualquer momento
e em qualquer situação (se for da Fidelidade, melhor ainda).

Dica Segura

Mais segurança em casa.
Na Fidelidade, não pensamos noutra coisa para além da segurança
e protecção do dia-a-dia dos nossos clientes. Os riscos de acidentes
são uma realidade e podem acontecer em qualquer ambiente, mesmo
onde nos sentimos mais protegidos, como em casa ou no trabalho.
Mas, há medidas simples que ajudam a reduzir esses riscos.
Deixamos dicas simples para evitar acidentes maiores:
• Se sentir cheiro a gás, abra as janelas e verifique de onde vem a fuga.
Nunca acenda o lume nesse momento. Peça assistência técnica
para reparar a possível fuga de gás.
• Tenha também cuidado com curtos-circuitos - ao ligar mais de um
aparelho no mesmo ponto, sobretudo aqueles que exigem mais
energia elétrica, como o ferro de engomar.

Agenda cultural
MAPUTO

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

