
	
Contribuindo	para	o	esforço	humanitário	global	

Fidelidade	associa-se	a	Cruz	Vermelha	
Internacional	para	apoiar	população	da	Ucrânia	
Os	colaboradores	da	Fidelidade	estão	a	organizar-se	para	fazer	um	donativo	para	
ajudar	a	Cruz	Vermelha	a	dar	resposta	às	necessidades	humanitárias	da	população	
ucraniana	afetada	pela	Guerra	na	Ucrânia.	Por	cada	Euro	doado	por	um	colaborador	

a	Fidelidade	doará	o	dobro.		
	

Lisboa, 17 março de 2022. A Fidelidade associou-se à Cruz Vermelha Internacional na 
angariação de fundos para apoiar no imediato a população da Ucrânia, afetada pelo 
conflito armado da Rússia no país. 

Para concretizar este apoio, a Fidelidade está a desafiar todos os colaboradores das 
empresas do Grupo a mobilizarem-se para ajudar as famílias sobreviventes dos severos 
bombardeamentos no território da Ucrânia.  

Até ao dia 29 de abril, por cada euro doado por uma pessoa da Fidelidade, a Companhia 
doará o dobro ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, para que, juntamente com a 
Cruz Vermelha Ucraniana que está no terreno, possa ser dada a melhor resposta às 
necessidades humanitárias das pessoas e das famílias, inclusive aos feridos dos 
bombardeamentos no território da Ucrânia.  

Neste momento do conflito, o Comité Internacional da Cruz Vermelha está a recolher 
fundos monetários para apoio a curto e médio prazo os ucranianos, uma vez que a 
angariação de bens, tais como alimentos, roupa e medicamentos não é recomendada pela 
dificuldade acrescida, não só no transporte, como no armazenamento e na gestão na 
Ucrânia ou nos países fronteiriços que estão a receber a população ucraniana refugiada. 

O Comité Internacional da Cruz Vermelha, em estreita colaboração com a Cruz Vermelha 
Ucraniana, está desde oi início do conflito armado contra a Ucrânia a apoiar os ucranianos, 
disponibilizando assistência emergencial, como alimentos, água e outros bens essenciais, 
equipando hospitais e estabelecimentos de assistência à saúde primária com 
equipamentos médico e de emergência, reparando estações de água e auxiliando as 
famílias na reabilitação das suas casas danificadas, assim como a ajudar a restabelecer o 
contato entre famílias separadas pelo conflito. 

Através do Serviço Jesuíta aos Refugiados, a Fidelidade está também a prestar apoio 
humanitário aos cidadãos ucranianos refugiados, em termos de assistência, acolhimento e 
integração, disponibilizando também um seguro de saúde Multicare para a cobertura do 
valor das despesas de apoio médico e hospitalar, preferencialmente nas unidades do 
Grupo Luz Saúde, desta população refugiada. A Companhia criou ainda um seguro de 



fiança exclusivamente para esta população, em que o beneficiário figure como tomador, 
com o objetivo de superar obstáculos de acesso pelos cidadãos ucranianos ao mercado de 
arrendamento privado em Portugal. 

. 

 
Sobre a Fidelidade 
 
Fundada em 1808, a Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, nos ramos vida e não vida, 
com uma quota de 28% em 2020, estando presente em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Espanha, França, 
Macau, Perú, Bolívia, Paraguai e Chile. A agência de notação Fitch classificou a Fidelidade com a avaliação 
('rating') "A stable (IFS)" e "A -stable (IDR)", notação das mais elevadas no panorama empresarial nacional, 
destacando a elevada capitalização da Companhia, nomeadamente, o rácio de solvência e a solidez da sua 
carteira de investimentos. 

Com 2,3 milhões de clientes em Portugal e mais de 7 milhões em todo o mundo, a Fidelidade conduz a sua 
atividade com uma estratégia de “Customer Centric Approach” e, através de uma rede de distribuição e 
canais de elevada dimensão e capilaridade, garante aos consumidores, uma experiência integrada e 
personalizada, independentemente do canal utilizado.  

A Fidelidade é guiada por valores que a definem desde sempre: experiência, inovação, superação e 
proximidade e, já este ano, foi reeleita Escolha do Consumidor na categoria de “Seguradoras”, “Marca de 
Confiança” e Seguradora mais Reputada em Portugal. 

Apoiar o desenvolvimento e a construção de uma sociedade sustentável é parte essencial da sua política de 
Responsabilidade Social, que é consubstanciada no Programa Fidelidade Comunidade, que distingue 
entidades que trabalham nas áreas do envelhecimento, prevenção em saúde e inclusão de pessoas com 
deficiência ou incapacidade. 

www.fidelidade.pt   
 

 


