
Seguradora é um dos principais mecenas do novo
Campus da Nova SBE

Fidelidade inaugura Studio na Nova SBE

Procurando aproximar as novas gerações do setor dos seguros, a
Fidelidade inaugurou um conceito pioneiro assente num estúdio
onde os estudantes podem dar a conhecer e melhorar as suas

competências a potenciar no mercado de trabalho. 

Lisboa,  15  de  março  de  2019  – A  Fidelidade  inaugurou  ontem  o
Fidelidade  Studio  no  Campus  da  Nova SBE  –  a  Escola  de  Economia  e
Gestão da Universidade Nova, em Carcavelos. 

O  Presidente  do  Conselho  de  Administração  da  Fidelidade,  Jorge
Magalhães Correia, e o Diretor da Nova School of Business and Economics
(Nova  SBE),  Daniel  Traça,  inauguraram  este  conceito  inovador,
participando  num  podcast  moderado  pelo  humorista  Nilton.
Posteriormente,  o Fidelidade Studio na Nova SBE vai  ter um programa
regular de podcast dedicado a temas de gestão e economia.

Procurando criar  uma experiência  única  e  aproximar  a  academia  e  as
novas gerações do setor dos seguros, o Fidelidade Studio promove um
conceito disruptivo com a vida académica, visando promover a partilha de
talento num espaço tecnologicamente equipado com recursos para ajudar
os estudantes a desenvolverem as suas capacidades, de acordo com as
suas necessidades, para um futuro desafiador. 

Neste  espaço,  os  estudantes  do  novo  Campus  da  SBE,  para  além de
darem a conhecer as suas aptidões e talentos, terão a oportunidade de
participar em iniciativas da Fidelidade, podendo também contribuir,  em
formato  de  laboratório  experimental,  para  o  desenvolvimento  de
estratégias de valor para novos produtos e serviços da seguradora.

Para  dinamizar  o  Studio,  a  Fidelidade  irá  ainda  convidar  regularmente
oradores de referência para debater temas estratégicos e de atualidade
para  as  novas  gerações  e  disponibilizar  o  apoio  de  mentores  para
partilharem experiências profissionais que possam ajudar a alavancar os
projetos académicos dos estudantes, mas também a capacitá-los para o
desenvolvimento das suas competências pessoais no mundo profissional. 

 

Sobre a Fidelidade

A Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, tanto no ramo vida como não
vida, registando atualmente uma quota de mercado de cerca de 30,7%. A companhia
está presente nos vários segmentos de negócio da atividade seguradora e beneficia da



maior rede em Portugal, marcando presença em vários países, nomeadamente Angola,
Cabo Verde, Moçambique, Espanha, França e Macau.

A Fidelidade é a seguradora mais premiada em Portugal

A Fidelidade atua com base numa estratégia definida e continuada de “Customer Centric
Approach”, onde os clientes estão efetivamente em primeiro lugar. O facto de dar uma
importância crucial à qualidade do serviço que presta e à oferta abrangente e inovadora
que oferece fazem da Fidelidade a seguradora líder de mercado, a mais premiada em
Portugal e também com distinção internacional. Em 2014, a Fidelidade foi distinguida
pela “Efma Accenture Innovation Awards”, na categoria de “sustainable business”, com o
seu projeto ‘WeCare’, (que tem como objetivo apoiar a correta reinserção de pessoas que
foram vítimas de acidentes graves que puseram em causa a sua reintegração física,
económica e social). 

www.fidelidade.pt

http://www.fidelidade.pt/

