
	
Depois da colaboração para o “Centro de Inovação do Técnico, Powered by Fidelidade”  

Fidelidade e Instituto Superior Técnico promovem 
I&D na área dos seguros   

 
Parceria aposta na transferência de inovação e tecnologia entre as duas entidades para 
contribuir para a criação de uma maior geração de talento e conhecimento em seguros. 

 
 

Lisboa, 30 de maio de 2021 – A parceria existente entre o Instituto Superior Técnico (IST) 
e a Fidelidade, para o desenvolvimento do “Centro de Inovação do Técnico powered by 
Fidelidade”, foi reforçada com a assinatura de um protocolo de colaboração para 
promover a investigação em seguros.  

A colaboração da Fidelidade com o IST, através do Técnico+, a escola de formação 
avançada pós-graduada e profissional do IST, vai apostar em iniciativas de formação 
avançada nas áreas de engenharia, arquitetura e tecnologia, para serem aplicadas na área 
dos seguros. 

Procurando promover uma verdadeira transferência de tecnologia entre as duas 
instituições e contribuir para uma maior geração de conhecimento e riqueza, a Fidelidade 
vai atribuir duas bolsas de estudo anuais para estudantes de mestrado, durante quatro 
anos, totalizado oito bolsas, e duas bolsas de estudo de quatro anos para doutoramento; 
bem como dois prémios de mérito anuais, um para distinguir o melhor estudante do curso 
de Engenharia Informática e de Computadores e o outro para o melhor de Unidade 
curricular - Aprendizagem Profunda (Dei). 

Para uma maior proximidade institucional, a Fidelidade vai também participar na condução 
e concertação estratégica com o Presidente do Instituto Superior Técnico, envolvendo-se 
ainda nas principais atividades de search, JobShop, na procura de talentos no instituto, no 
desenvolvimento de um projeto integrador de 2º ciclo (Capstone), na formação avançada, 
através do Técnico+ e na aceleração de inovação com a organização de um Workshop 
Investigação-Indústria anual.  

Para Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, com o aprofundar da relação com o 
IST, “a Fidelidade não pretende ser apenas mais um Mecenas, mas antes continuar a 
procurar nos seus alunos, futuros colaboradores da Seguradora; promovendo o 
aprofundamento da interligação entre a vertente académica e empresarial; e fomentando 
a aceleração da Inovação, desenvolvendo projetos conjuntos de I&D, de interesse mútuo 
que cruzem os projetos que interessam à Fidelidade com a capacidade de investigação e 
desenvolvimento do IST”. 



Para além desta colaboração que aprofunda a relação com IST e que procura fomentar a 
inovação, a Fidelidade é o único parceiro privado na construção do novo “Centro de 
Inovação do Técnico powered by Fidelidade”, que ocupará a antiga Gare do Arco Cego, em 
Lisboa. Com um investimento de cerca de 12 milhões de euros, o projeto estará pronto em 
2023 e pretende posicionar-se como a nova centralidade da inovação e tecnologia em 
Lisboa. 

 

 

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   
 

 


