
 

 

Para contribuir para a qualificação e requalificação profissional na área tecnológica  

Academia everis & Fidelidade inicia primeiro programa de formação 

Programa remunerado, desenvolvido em parceria com o  
Instituto Superior Técnico de Lisboa, recebeu mais de 100 inscrições e selecionou 30 

participantes que irão desenvolver competências digitais  
e contribuir para o desenvolvimento de talento qualificado.  

 

Lisboa, 05 de abril de 2021 - A Fidelidade arranca hoje com a Academia everis & Fidelidade, 
uma iniciativa que promete mudar a vida de 30 jovens licenciados em áreas não tecnológicas, 
que têm assim a possibilidade de se tornarem especialistas na tecnologia OutSystems e em 
Programação e Engenharia de Sistemas de Software.  

A Academia everis & Fidelidade é um programa de formação remunerado, com a duração de 
12 meses, que tem como parceiro o Técnico+, a escola de formação avançada pós-graduada e 
profissional do Instituto Superior Técnico. 

Depois de um período de candidaturas e seleção, que recebeu mais de 100 inscrições, a 
Academia arranca em modo remoto com um bloco de formação comportamental, dedicado a 
soft skills, seguindo-se um período de formação técnica de base e outro de formação técnica 
especializada, que antecedem o período de integração em projetos OutSystems a desenvolver 
na Fidelidade. 

No total, o programa é composto por 18 semanas de formação teórico-prática e 34 semanas 
de integração em ambiente de trabalho, tendo os formandos a possibilidade de estabelecer 
um contrato de trabalho sem termo com a e everis ou a Fidelidade, no final da Academia. 

Quando terminarem a formação, os 30 participantes selecionados terão os conhecimentos 
necessários para concretizarem a sua transição para a área tecnológica, que carece de talento 
qualificado a nível global, e competências específicas na tecnológica de desenvolvimento 
rápido de aplicações da OutSystems, que tem tido uma adoção crescente a nível mundial.  

Ao participarem nesta iniciativa de requalificação de talento, estes jovens podem contribuir 
para a transformação digital das organizações, iniciando uma carreira de atual pleno emprego 
e com elevado potencial de crescimento. 

 

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, Macau, Perú, Bolívia, Paraguai e Chile.  



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 uma das seguradoras mais premiadas 
em Portugal, bem como internacionalmente. 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  

Sobre a everis, an NTT DATA Company 

A everis é uma consultora multinacional do Grupo NTT DATA, que oferece soluções de tecnologia, consultoria e 
outsourcing para todos os setores de atividade económica. Desde 1999 a atuar em Portugal, a companhia 
promove a transformação digital junto das maiores organizações nacionais.  

A NTT DATA é uma companhia global de inovação, considerada a 8ª maior empresa de serviços de IT do mundo, 
com presença em todos os continentes.  

A consultora faz do talento e da inovação a base da criação de valor, procurando atrair os melhores profissionais 
e oferecer-lhes o melhor ambiente para desenvolverem as suas carreiras. 

 

http://www.fidelidade.pt/

