
 

     

 

    

 
 

 

 

Através de uma parceria com o Projeto Pequena Semente 

 

FIDELIDADE PROMOVE A SAÚDE E O BEM-ESTAR DE CRIANÇAS E JOVENS 

EM ANGOLA 

 

Lisboa, 28 de janeiro de 2019 – No âmbito da sua política de responsabilidade social, 
cidadania e desenvolvimento sustentável, o Grupo Fidelidade estabeleceu uma 
parceria em Angola com o objetivo de promover o bem-estar e a saúde de crianças e 
jovens.  

Através da colaboração com o Projeto Pequena Semente, a Fidelidade Angola vai 
desenvolver ações específicas e disponibilizar médicos e enfermeiros do corpo clínico 
da Seguradora para apoiar o crescimento saudável e sustentado desta população, 
bem como para diagnosticar, tratar e prevenir comportamentos de risco e patologias 
habitualmente não diagnosticadas. 

Procurando incentivar a adoção de comportamentos saudáveis dos jovens para a 
prevenção da doença na idade adulta, a Fidelidade pretende através desta ação 
desenvolver um plano de prevenção de comportamentos de risco junto desta 
população para ajudar a construir um futuro mais promissor e saudável.  

Para Armando Mota, CEO da Fidelidade Angola, “a Fidelidade tem procurado agir 
como um ator responsável no contexto social, dando o exemplo, não só internamente 
ao nível dos recursos humanos, mas também externamente, através da criação e 
implementação de projetos de valor que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades onde atuamos. Procuramos promover a cidadania, as 
boas práticas sociais, o desenvolvimento e o crescimento das comunidades mais 
desfavorecida, e devolver-lhes, tanto quanto possível, a sua autonomia”. 

O Projeto Pequena Semente apoia a comunidade onde se insere e é um exemplo de 
perseverança, resiliência e força. Integra o “Orfanato Mãe Grande”, que alberga cerca 
de 75 crianças, uma escola até ao segundo ciclo, que apoia quase 400 crianças da 
comunidade do Cacuaco, uma biblioteca, um refeitório e ainda uma fábrica de gelo, 
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que ajuda a sustentar o projeto e a ajudar as crianças a crescerem para que se tornem 
membros produtivos e responsáveis da sociedade. 

 

 

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 
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