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ENSA - Seguradora Oficial do
Comité Olímpico Angolano
(COA) nos Jogos do Rio de
Janeiro
A ENSA é mais uma vez a Seguradora Oficial da comitiva angolana que vai representar o país nos

Jogos Olímpicos...

A ENSA é mais uma vez a Seguradora Oficial da

comitiva angolana que vai representar o país nos

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016.

A confirmação desta afirmação foi feita na última

Quinta-feira, 14, pelo Presidente do Conselho de

Administração da ENSA, Dr. Manuel Gonçalves,

quando procedeu a entrega oficial dos Seguros

Desportivo e de Assistência em Viagem da

caravana olímpica ao Presidente do COA, Dr.

Gustavo da Conceição.

O acto, que contou com a presença do Ministro dos

Desportos, Gonçalves Muandumba, enquadra-se no

âmbito da responsabilidade social da empresa líder

do mercado segurador em Angola e vem reforçar a

relação de parceria que existe entre as duas

instituições há mais de vinte anos.

“A relação entre as duas partes é histórica e vem

sedimentar o apoio que a ENSA tem dado à cultura

desportiva nacional. Somos a Seguradora Oficial do

Comité Olímpico há mais de duas décadas, uma

relação que tem sido bastante relevante e tem

decorrido de forma sã e permanente”, considerou o

PCA, Dr. Manuel Gonçalves.
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Por sua vez, o Presidente do COA sublinhou que faz

todo o sentido a empresa seguradora nacional,

ENSA, estar associada ao COA num momento em

que o país participa na maior manifestação

desportiva a nível mundial.

O Seguro desportivo garante aos desportistas a

cobertura dos danos corporais que os Atletas,

árbitros, juízes, cronometristas, treinadores e

dirigentes possam sofrer no exercício das suas

actividades (provas desportivas, treinos, estágios e

deslocações ao exterior). Estão cobertas as

despesas de tratamento médico, lesões ou danos

corporais que resultem na incapacidade parcial ou

total, temporária ou permanente do segurado para

o desempenho da actividade ou ainda que venham

a resultar em morte.

A adesão do Seguro Desportivo não é feita de

forma individual pelo atleta, mas sim, por uma

Federação, Associação, Clubes desportivos e

entidades prestadoras de serviços do ramo.

Importa referir que a história da ENSA está

impregnada de factos que mostram a relação

directa com o desporto angolano, incluindo eventos

de dimensão internacional que nas últimas décadas

elevaram o bom nome de Angola.

A ENSA tem sido a Seguradora Oficial do Comité

Olímpico Angolano (COA), do Comité Paralímpico

Angolano (CPA), da Federação Angolana de futebol

(FAF) e da Federação Angolana de Basquetebol

(FAB), sendo de destacar os Seguros associados à

participação de Angola no Mundial de Futebol de

2006, nos Campeonatos Africanos (CAN´s) de

Futebol de 2006, 2008, 2010, 2012 e 2013, bem

como o 41º Mundial de Hóquei em Patins ANGOLA

2013 e o Africano de Basquetebol Tunísia 2015.
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