
Pelo trabalho desenvolvido para a nova sede da Vieira de Almeida
Advogados

Fidelidade Property distinguida
no SIL - Salão Imobiliário de

Portugal 
por projeto de reabilitação urbana 

Pelo segundo ano consecutivo, Grupo Fidelidade é distinguido pela
originalidade e inovação na reabilitação de projetos na zona ribeirinha de

Lisboa.

Lisboa, 4 de outubro de 2018 – A  Fidelidade Property – marca que
assegura a gestão dos investimentos imobiliários do Grupo Fidelidade –,
venceu pela segunda vez o prémio para o Melhor Reabilitação Urbana em
2018.  A  cerimónia  de  atribuição  decorreu  no  âmbito  do  SIL  -  Salão
Imobiliário  de  Portugal,  promovido  pela  Fundação AIP  e  pelo  Conselho
Estratégico do SIL.

Esta  distinção  foi  atribuída  na  categoria  Melhor  Reabilitação  Urbana  -
Escritórios, pelo trabalho desenvolvido pela Fidelidade para a nova sede
da Vieira de Almeida Advogados, localizada na zona ribeirinha de Lisboa.

Localizado na zona de Santos,  perto  do Mercado da Ribeira,  o  edifício
resultou  da  reabilitação  de  umas  antigas  instalações  industriais,
encerrada há mais de duas décadas. O escritório que ocupa uma área de
8.300 m2 acima do solo, acolhe mais de 400 funcionários da Sociedade de
Advogados, num ambiente moderno e funcional. O projeto de arquitetura,
assinado em coautoria pelas Openbook Architecture e PMC- Arquitectos,
conservou as fachadas e os principais elementos arquitetónicos originais. 

Este trabalho integra um conjunto de projetos de grande dimensão, que a
Fidelidade Property está a desenvolver na cidade de Lisboa, e que são a
face visível  da recomposição do portfólio  imobiliário  que a  Seguradora
tem em curso.

Para Miguel Santana, Administrador da Fidelidade Property, esta distinção
“reconhece  o  trabalho  que  está  a  ser  feito  pela  Fidelidade  no  setor
imobiliário. Estamos com mais investimentos em curso, e vamos apostar
sempre em novos projetos de qualidade e que nos desafiam”.

Os prémios SIL distinguem anualmente os melhores projetos imobiliários a
nível nacional nas diversas categorias e já na sua última edição haviam
distinguido  um  outro  projeto  da  Fidelidade  Property,  que  vem  dando
mostras inequívocas da sua aposta estratégica na requalificação da zona
ribeirinha e na cidade de Lisboa.

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/

