
	
	

Primeira pedra do “Técnico Innovation Center, Powered by Fidelidade” é colocada hoje.  

Fidelidade apoia novo Técnico Innovation Center  
 

A Fidelidade vai ser único parceiro privado na construção do novo “Técnico Innovation 
Center”, que ocupará o espaço da antiga Gare do Arco do Cego, em Lisboa. O projeto 
estará pronto em 2023 e será a nova centralidade da inovação tecnológica de Lisboa. 

 
Lisboa, 18 de outubro de 2021 - A Fidelidade será o parceiro privado do Instituto Superior 
Técnico na construção do novo centro de inovação do Técnico, um projeto orçamentado 
em cerca de 12 milhões de euros e que ocupará a antiga Gare do Arco Cego, em Lisboa. O 
espaço que se chamará “Técnico Innovation Center, Powered by Fidelidade” terá uma 
exposição permanente que será a montra da capacidade tecnológica do Técnico e da 
produção dos seus núcleos de alunos, dos seus departamentos e campus, terá uma 
programação própria e será a nova centralidade da inovação e tecnologia em Lisboa.  

Este projeto, que tem vindo a ser trabalhado nos últimos dois anos, é um passo importante 
no aprofundamento da relação entre a Fidelidade e o Instituto Superior Técnico, durante 
os próximos dez anos, que passará, entre outras, por outras ações para além da construção 
do Centro de Inovação: a Fidelidade vai premiar os melhores alunos do Técnico, vai apoiar 
paralelamente o Laboratório LUMLIS e vai suportar três bolsas de investigação cientifica 
de doutoramento durante quatro anos, que trabalharão em projetos comuns entre as duas 
instituições.  

Para Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, “a ligação da Fidelidade ao Técnico irá 
ainda mais longe ao longo da próxima década. Não seremos apenas mais um Mecenas, 
vamos continuar a procurar, nos seus alunos, futuros colaboradores da Fidelidade; vamos 
promover o aprofundamento da interligação entre a vertente académica e empresarial; e 
fomentaremos a aceleração da inovação desenvolvendo projetos conjuntos de I&D, que 
cruzem os projetos que interessam à Fidelidade, com o interesse, capacidade de 
investigação e desenvolvimento, do Técnico”.  

A futura centralidade da inovação tecnológica Portuguesa estará concluída em 2023, terá 
cerca de 1000 metros quadrados com espaços de estudo disponíveis 24 horas por dia para 
estudantes universitários, zona de cafetaria e uma grande área expositiva que terá uma 
programação anual para mostrar a ciência produzida no Técnico. 

Para Jorge Magalhães Correia, Presidente da Fidelidade “esta forte ligação ao Instituto 
Superior Técnico explica-se facilmente: “Partilhamos com o Técnico a mesma paixão pela 
Inovação. A transferência de tecnologia entre universidades e empresas é uma das 
soluções para muitos dos nossos problemas endémicos enquanto país” 



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 total de 25,5% em 2019, estando presente em Angola, Cabo Verde, 
Moçambique, Espanha, França, Macau, Perú, Bolívia, Paraguai e Chile. 

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. 

 


