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telefónico personalizado nos dias úteis das 8h30 às 20h. 

FIDELIDADE É A SEGURADORA OFICIAL DA FEDERAÇÃO DOS BANCOS ALIMENTARES 

CONTRA A FOME.  

 

Lisboa, 25 de novembro de 2013. 
 

 

 

A Fidelidade assinou um protocolo com a Federação Portuguesa dos Bancos alimentares contra a fome em 

que assume integralmente os seguros de Acidentes Pessoais, Acidentes de Trabalho, Automóvel, Máquinas 

Casco, Multirriscos Empresas e Responsabilidade Civil, da Federação e dos 20 Bancos Alimentares 

existentes em todo o País. 

Sob o lema “O Banco Alimentar tem Fidelidade” o protocolo reforça a relação entre as duas instituições, 

parceiras desde o início do Banco Alimentar. 

A presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, salienta que “o crescimento registado pelo Banco Alimentar 

na última década, bem como o envolvimento de cada vez maior número de voluntários,  quer em ações 

pontuais de fim de semana, quer diariamente na recolha e entrega de alimentos, exige uma gestão de risco 

criteriosa e adequada à dimensão e à exigência de coberturas de riscos de seguros”. 
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A relevância e notoriedade do Banco Alimentar levaram à assinatura do protocolo entre as duas entidades. 

O presidente da Fidelidade, Jorge Magalhães Correia, refere que “As seguradoras do Grupo CGD 

reconhecem a sustentabilidade como uma prioridade incontornável, orientadora da sua estratégia de atuação 

que se baseia em diversos compromissos. No âmbito do seu Programa de Responsabilidade Social, a 

Fidelidade tem vindo desde sempre a associar-se ao Banco Alimentar, nomeadamente através da sua bolsa 

de voluntariado, reforçando agora esta parceria com a oferta de seguros”.  

 

“O Banco Alimentar tem Fidelidade” vai estar visível na próxima recolha de alimentos, nos autocolantes que 

identificam os voluntários e nas faixas e cartazes nos armazéns, carros e empilhadoras utilizados no 

transporte dos alimentos oferecidos. 

A próxima campanha de recolha e separação de bens do Banco Alimentar vai realizar-se entre 30 de 

novembro e 1 de dezembro e vai contar de novo com o voluntariado dos colaboradores da Fidelidade. 

 


