
 
 

 

FIDELIDADE REFORÇA POSIÇÃO 
NA SEGURADORA PERUANA “LA POSITIVA” 

 
A Fidelidade, seguradora líder em Portugal, aumentou a sua participação na La Positiva, 

passando a controlar 93,9% da companhia, reforçando assim a sua presença no mercado 
Latino-Americano, estratégico na sua expansão internacional.  

 
 
Lisboa, 06 de outubro de 2022 – A Fidelidade acaba de concluir com sucesso uma Oferta 
Pública de Aquisição (OPA), ao adquirir 211,903,619 de ações da seguradora peruana La 
Positiva, valor que corresponde a 42,9% do capital. A Fidelidade passa assim a controlar 93,9% 
da seguradora e faz um investimento de 396,3 milhões de Soles, cerca de 101,2 milhões de 
Euros. A seguradora líder do mercado Português era já detentora de 51% do capital da La 
Positiva.  

Esta transação, já prevista no acordo inicial de 2018, permite reforçar a posição de controlo da 
Fidelidade na La Positiva, considerada um ativo estratégico na expansão internacional do 
Grupo, e faz elevar para 192,5 milhões de euros o total de investimento nesta grande 
seguradora Latino-Americana.  

Para André Cardoso, Administrador com o pelouro Internacional da Fidelidade, “O reforço do 
nosso investimento na La Positiva é a demonstração da aposta contínua que estamos a fazer 
na nossa estratégia de crescimento internacional. Tivemos a oportunidade de trabalhar com a 
La Positiva nos últimos 3 anos, acreditamos muito no potencial da sua equipa e nas suas 
vantagens competitivas no mercado peruano, que consideramos muito atrativo. Passar a 
controlar 93,9% da companhia é um sinal de grande confiança no futuro deste mercado e é 
revelador da sua importância para o crescimento global da Fidelidade, que já contempla a 
presença em 12 países e em quatro continentes. O nosso objectivo é duplicar a nossa atividade 
fora do país até 2025”. 

A presença internacional da Fidelidade já representa 27% do atual volume de negócios da 
seguradora, sendo que em 2022 o volume de negócios originado no exterior deverá superar 
os 1.400 milhões de euros em prémios.   

A OPA da Fidelidade à La Positiva foi acompanhada pelo regulador de seguros Peruano, contou 
com a consultoria financeira da Lazard e teve consultoria legal da Estudio Rodrigo. 

 
Sobre a LA POSITIVA 
A La Positiva é o terceiro maior grupo do setor segurador no Perú, com uma quota de mercado de 13% em 
Dezembro de 2021; prémios consolidados que ultrapassam os 700 milhões de euros; investimentos de mais de 
1,2 mil milhões de euros e mais de 4,3 milhões de segurados. Como grupo, a LA POSITIVA oferece uma gama 
abrangente de seguros Não Vida e Vida, para clientes individuais e empresas. A seguradora está presente no Perú, 
Bolívia e Paraguai. 

 
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   

 

 

http://www.fidelidade.pt/

