
 

Com a organização do Primeiro Congresso Médico 

FIDELIDADE DEBATE A INOVAÇÃO, INCLUSÃO E JUSTIÇA 

NOS ACIDENTES DE TRABALHO 

Iniciativa irá reunir especialistas de referência das áreas da saúde, direito e gestão 

para debater o impacto dos sinistros, entre 28 e 29 de junho,  

no Centro de Congressos de Alfândega do Porto 

 

Lisboa, 26 de junho de 2018 –  O panorama e os desafios dos acidentes de trabalho é o tema 

central do primeiro Congresso Médico que o Grupo Fidelidade vai organizar entre 28 e 29 de 

junho no Centro de Congressos de Alfândega, no Porto.  

A sessão de abertura do Primeiro Congresso Médico da Fidelidade vai decorrer pelas 12h15, 

no dia 28 de junho, com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, 

do Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, do Bastonário da Ordem dos 

Advogados, Guilherme Figueiredo, do Vice-Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros 

e Fundos de Pensões, Filipe Serrano, entre outros.  

O tratamento, reintegração e reparação das pessoas traumatizadas, designadamente no 

âmbito do trabalho, coloca novas questões e desafios a todos quantos participam nestes 

processos e que o primeiro congresso médico da Fidelidade pretende refletir.  

Procurando participar ativamente neste debate, o Congresso Médico da Fidelidade reunirá 

especialistas de referência áreas da Saúde, Direito e Gestão, entre outras. Pretende-se uma 

reflecção conjunta sobre a avaliação do nexo de causalidade jurídico e médico, a distinção 

entre acidente de trabalho e doença profissional, o diagnóstico correto das doenças e um 

tratamento de excelência, a reabilitação e reintegração com recurso às mais modernas 

tecnologias, bem como a avaliação do dano pessoal considerando as normas oficiais, a par da 

humanização dos serviços oferecidos e do respeito pela legislação portuguesa na matéria. 

O encontro, que assenta na inovação e inclusão nos acidentes de trabalho, vai também 

aprofundar a cooperação entre os diversos profissionais e instituições, muito especialmente 

entre as seguradoras, os hospitais e a medicina do trabalho, tendo em vista encontrar soluções 

que melhor respondam às necessidades das pessoas acidentadas, a par com as novas e 

constantes soluções oferecidas pelo mundo digital, nomeadamente no tratamento e 

reintegração daquelas pessoas.  

 

 

 

 



O Primeiro Congresso Médico da Fidelidade tem o patrocínio científico de Associação 

Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal (APADAC), Associação Portuguesa de Ciências 

Forenses (APCF), Comissão Técnica da Competência em Avaliação do Dano Corporal da Ordem 

dos Médicos, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (IP) e Law 

Academy. 

 

Programa do Primeiro Congresso Médico da Fidelidade em anexo  

 

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/

