Reforçando o seu apoio à comunidade - para que a vida não pare

FIDELIDADE COMUNIDADE PREMEIA INSTITUIÇÕES SOCIAIS
COM 500 MIL EUROS
Cerimónia de primeira edição do prémio Fidelidade Comunidade decorre no
próximo dia 15 de maio, às 11h00, no Museu do Oriente, em Lisboa

Lisboa, 07 de maio de 2018 – O Prémio Fidelidade Comunidade vai distinguir 21
instituições sociais com um prémio no valor total de 500 mil euros, numa cerimónia a
decorrer no próximo dia 15 de maio, às 11h, no Museu do Oriente.
O Prémio Fidelidade Comunidade foi lançado com objetivo de apoiar financeiramente
instituições que promovam a inclusão social e a prevenção na saúde – áreas que
correspondem à essência do impacto da atividade da seguradora, que visa proteger as
pessoas, o património e a atividade económica, no presente e no futuro.
A primeira edição do prémio recebeu cerca de 600 candidaturas, provenientes de todo o
país, com 73% a candidatarem-se ao “Apoio a Projetos” e 27% ao “Apoio à
Sustentabilidade”.
As 21 Instituições vencedoras foram selecionadas por um júri de elevada notoriedade,
que reflete diferentes visões e experiências, grande conhecimento da realidade social
portuguesa e sensibilidade para temas relacionados com a sustentabilidade e
responsabilidade social das empresas. O júri foi constituído por Maria de Belém Roseira,
ex-Ministra da Saúde e da Igualdade; Madalena Santos Ferreira, jurista; Isabel Capeloa
Gil, Reitora da Universidade Católica Portuguesa; Filipe Almeida, Presidente da Estrutura
de Missão Portugal Inovação Social; e Jorge Magalhães Correia, Presidente do Grupo
Fidelidade.
Entre os vencedores foram distinguidos projetos que apostam na capacitação das pessoas
com deficiência e com doença mental e projetos educativos para sensibilização da
comunidade escolar em temáticas como a alimentação, a higiene oral e a educação pela
arte. Na área da Prevenção na Saúde foram distinguidos projetos que apostam na
prevenção de doenças degenerativas e prestação de cuidados de saúde na área da
deficiência e saúde mental.
Nas candidaturas de apoio à sustentabilidade, fator de inovação do Prémio Fidelidade
Comunidade, o objetivo é alavancar a estrutura das entidades e por isso serão financiados
sistemas de gestão que irão permitir melhorar a eficiência e a capacidade de resposta nas
suas áreas de atuação. São ainda contempladas iniciativas de formação para as equipas,
avaliação de impacto e definição de planos estratégicos.

http://fidelidadecomunidade.pt/

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 27,7%. 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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