
 

 

Aposta contínua na transformação digital 

 

FIDELIDADE ESTABELECE ACORDO COM DXC EM PORTUGAL 
 

Lisboa, 20 de Março de 2019 – A Fidelidade selecionou a DXC em Portugal, empresa 
líder mundial de serviços de IT, para o apoio à seguradora na gestão e operação de 
toda a infraestrutura tecnológica, bem como para assegurar o alojamento num dos 
seus Data Centers em Portugal. 

A DXC em Portugal é a escolha ideal na execução deste processo e a melhor solução 
para mitigar todos os riscos. A colaboração da Fidelidade com a DXC em Portugal 
permitirá o desenvolvimento de várias atividades e serviços nos sistemas core da 
área de transformação digital, potenciando a evolução e inovação dos sistemas de 
informação da Fidelidade.  

Para Rogério Campos Henriques, administrador da Fidelidade, “este é um passo 
estratégico para o desenvolvimento do nosso processo de gestão de sistemas, muito 
relevante para a Fidelidade no contexto da transformação digital que estamos a 
liderar no setor segurador”. 

Manuel Maria Correia, Diretor Geral da DXC em Portugal, refere que “esta colaboração 
com a Fidelidade irá permitir desenvolver em conjunto todo um universo de 
melhores práticas na gestão de sistemas, alicerçados nas melhores experiências 
internacionais da DXC, trazendo um benefício mútuo para as duas organizações”.  

De assinalar que o acordo estabelecido entre a Fidelidade e a DXC Portugal tem a 
duração de quatro anos.  

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/
https://www.fidelidade.pt/
https://www.facebook.com/SegurosFidelidade
https://www.youtube.com/user/SegurosFidelidade
https://www.linkedin.com/company/fidelidade

