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Evocação do 75º Aniversário da Mútua dos Pescadores,  
Mútua de Seguros, CRL 

 
Exmo Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche 
Exma Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Peniche 
Exmo Senhor Presidente da CASES 
Exmo Senhor Presidente da CONFAGRI 
Exmo Senhor Presidente da CONFECOOP 
Exmos Eleitos Autárquicos 
Exmo Capitão de Porto de Peniche e demais Autoridades 
Exmo Dirigente da Docapesca e responsáveis da Administração Pública 
Caros Dirigentes Cooperativos e Associativos, 
Caros Companheiros Cooperativistas, 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
 
Permitam-me que comece por salientar a intercooperação que o documentário que acabamos de ver 
demonstra, já que é um produto da Cooperativa Duvideo, Cooperativa de Profissionais de Imagem, do seu 
Dirigente João Barba e da sua equipa, que uma vez mais demonstraram a qualidade do seu trabalho, 
prestigiando desta forma a organização cooperativa, realizado para comemorar o septuagésimo quinto 
aniversário da Mútua dos Pescadores, Cooperativa de Utentes de Seguros. 
Quisemos associar a comemoração deste aniversário à celebração do Dia Internacional das Cooperativas e 
saudamos na CONFECOOP e na CONFAGRI o Movimento Cooperativo Português e na CASES toda a Economia 
Social do nosso país. 
De igual modo nos congratulamos com a comemoração do 40º aniversário da CERCIPENICHE, agradecendo o 
seu acolhimento e relembrando a intercooperação que há longos anos existe com a Mútua dos Pescadores. 
“Evocar”, é segundo um dicionário “trazer à lembrança”, e portanto é este o breve exercício a que me 
proponho, trazendo alguma informação complementar ao documentário, e num plano bem diferente do 
excelente trabalho biográfico realizado pelo historiador Professor Álvaro Garrido, efetuado a propósito do 
septuagésimo aniversário “Mútua dos Pescadores Biografia de uma Seguradora da Economia Social”, dado à 
estampa pela “Âncora - Editora”.  
 
A Mútua corporativa! 
Como todos sabemos a criação da Mútua não surge de qualquer vontade associativa dos pescadores e 
armadores, as Direções dependiam de nomeação da Junta Central das Casas dos Pescadores onde pontuava 
o Almirante Henrique Tenreiro e por isso não há que estranhar que não houvesse sinais de proximidade às 
comunidades piscatórias. As coberturas de seguros não apresentavam rigor técnico, e na regularização de 
sinistros avaliavam-se as “boas referências” do sinistrado, e quando se devia falar do direito às 
indemnizações, dizia-se que as famílias dos sinistrados já estavam “a receber o amparo”. Não se estranha 
também que a Mútua tenha chegado ao 25 de Abril de 1974 sem sede própria, sem qualquer imóvel, mas 
com alguns milhares de contos de empréstimos à Cooperativa da Brigada Naval da Legião Portuguesa, 
Cooperativa da Armada e alguns Almirantes e outros altos oficiais da Marinha.  
Este foi o legado do regime ditatorial. 
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A Mútua democrática! 
“As portas que Abril abriu” trouxeram para a Mútua o cheiro a peixe, fresco e delicioso que o pescador bem 
conhece e o povo português tanto aprecia. Foram eleitos Dirigentes das várias comunidades piscatórias que 
souberam resgatar a Mútua das amarras corporativas e criaram a Mútua democrática que queremos 
continuar a cumprir e fortalecer.  
Lembramos, desta terra, Carlos Cordeiro que foi o primeiro pescador na Direção e pouco depois o José 
António Amador que desde 1981 a 2017 foi Diretor e Presidente do Conselho de Administração da Mútua, 
companheiros que saúdo calorosamente e neles todos os Homens do Mar desta terra que têm sido tão 
importantes na vida da Mútua. 
O poder democrático desde logo soube que era fundamental a qualidade técnica para que a Mútua dos 
Pescadores fosse de facto uma seguradora e contrata para Diretor de Serviços o Senhor Lopes Ribeiro, 
quadro já com larga experiência da atividade seguradora, que permitiu lançar as bases técnicas de uma 
seguradora de raiz mutualista e adquirir a vivenda da Avenida da Torre de Belém, primeiro imóvel próprio 
para sede da Mútua. A sua saída para o Instituto Nacional de Seguros leva à contratação do Dr. Simões de 
Abreu, prestigiado Economista e especialista em seguros, que dirigiu os Serviços da Mútua entre 1978 e 1984 
e foi o meu Mestre na difícil e complexa função de gestão de uma seguradora. 
 
A ingerência e o reforço da governação democrática! 
Em 1984, a normal disputa de eleições para os órgãos sociais entre duas listas acabou numa irregular e 
precipitada intervenção administrativa do governo a solicitação da lista que teve menos votos, e uma 
Comissão Administrativa conduziu novo processo eleitoral cujo resultado não alterou o anteriormente 
verificado. Deste doloroso processo ficaram certamente algumas lições. Refiram-se apenas duas: uma foi 
dada pela exemplar ação de isenção dos Comandantes de Porto a quem o governo nomeou para dirigir as 
mesas eleitorais; outra, é de que deve resolver-se as divergências sobre legitimidade e legalidade dentro de 
“casa”, e quando tal não é possível, deve recorrer-se às vias legais e não ao poder político e administrativo.  
Como noutros casos acontece, a superação da crise trouxe uma energia renovada a esta organização e vale a 
pena referir algumas linhas de ação que foram sendo adotadas e que contribuíram para os resultados 
atingidos: 
- Dos acontecimentos de 1984 não resultaram exclusões, ou qualquer tipo de discriminação, tendo havido 
capacidade de diálogo, integração de apoiantes da lista não vencedora, superação de divergências e 
aceitação de naturais diferenças, quer ao nível dos Associados, quer ao nível dos Trabalhadores. 
- Reforço do trabalho associativo, com os dirigentes eleitos a responsabilizar-se por uma ação continuada de 
presença nos portos, e comunidades costeiras, informando e ao mesmo tempo ouvindo os Pescadores, 
Mestres e Armadores, sobre as suas relações com a Mútua, mas também sobre todos os outros temas da 
pesca e sobretudo as dificuldades que se iam sentindo no setor. 
- Descentralização de serviços, criando um departamento designado “Serviços Externos”, que permitiu a 
abertura de Dependências em várias comunidades, transformar Postos Médicos em Dependências com as 
várias valências que uma seguradora mutualista deve garantir.  
(Estas duas linhas de trabalho resultaram numa verdadeira proximidade entre a organização e os associados 
e a partir daqui podemos falar na Mútua com verdadeira implantação em toda a costa do Continente e nas 
Regiões Autónomas da Madeira e Açores) 
- Recrutamento de novos quadros técnicos, trazendo diversas competências e muita dedicação à organização 
que ajudaram a elevar a um novo patamar. 
- Criação do “Boletim Informativo da Mútua” que algum tempo depois deu origem à revista “Marés”, dando 
informação sobre a vida da Mútua, da organização para os interessados e não menos importante e 
frequentemente mais desenvolvida, informação dos associados, suas comunidades, seus interesses, suas 
dificuldades, para que a organização a conheça, a trate e a tome em conta na sua ação.    
- Alteração dos Estatutos alargando a representação dos Associados nos Órgãos Sociais, tendo chegado a 
cerca de 100 os eleitos, com a criação de um Conselho Consultivo (nacional) e de 6 Conselhos Regionais. 
- Para ultrapassar a situação de incumprimento da lei de Acidentes de Trabalho em diversos casos, foram 
criados produtos únicos que exigiram um sistema informático adequado e assim nasceram o Segurpesca e o 
Multipesca, bem como o conceito de Conta Corrente entre o Tomador de Seguro que faz retenções em Lota 
e a Mútua dos Pescadores. 
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- Em 1994, dada a insuficiência de capital da Mútua da Sardinha é feita a integração desta na Mútua dos 
Pescadores, processo de completa transparência e consulta a cada um dos Associados daquela e 
exemplarmente conduzido pela sua Direção e em especial o seu Presidente, mais tarde eleito Presidente do 
Conselho Fiscal da Mútua dos Pescadores de 1997 até 2016, Senhor Joaquim José Mota.  
- Em 2000 a Mútua decide abrir a sua atividade seguradora a outros setores marítimos, para além da pesca e 
aquacultura, definindo como setores estratégicos a náutica de recreio e a marítimo turística, outras 
atividades do “cluster” do mar e as comunidades costeiras. 
- A Mútua neste período estabeleceu uma ligação privilegiada com uma mediadora de Seguros, a Ponto 
Seguro, que este ano comemora os seus 35 anos de atividade e que passou a fazer parte do Grupo Mútua, 
permitindo oferecer aos Associados da Mútua os seguros que a Mútua não tem.   
Estas e outras ações tiveram como efeito o crescimento económico e financeiro, mas também o grande 
desenvolvimento associativo e uma intervenção cada vez mais relevante em ações de formação para a 
prevenção e segurança dos homens do mar. 
Tudo isto levou ao reconhecimento pelo Governo que através do Ministro da Agricultura e Pesca, atribuiu em 
2000 a Medalha de Honra das Pescas à Mútua dos Pescadores. 
 
A Cooperativa de Seguros! 
Em 2004 a Assembleia Geral da Mútua aprova a passagem de Sociedade Mútua de Seguros a Cooperativa de 
Seguros, seguindo a orientação da Lei da Atividade Seguradora. 
Esta mudança aproximou a Mútua do Movimento Cooperativo e levou a que se tenha proposto a abertura da 
sua atividade seguradora a toda a Economia Social, sendo mais um setor estratégico para o seu 
desenvolvimento. 
Hoje, 75 anos depois da sua criação, a Mútua dos Pescadores, Mútua de Seguros, CRL, é uma pequena 
seguradora portuguesa, mas é certamente muito mais do que isso. 
É a primeira cooperativa de seguros de Portugal, é líder dos seguros da pesca e da atividade marítimo 
turística, é uma das seguradoras de referência da náutica de recreio e é reconhecidamente uma seguradora 
com grande especialização e um serviço de alta qualidade. 
É igualmente a organização, de caráter associativo, com maior implantação e representação à escala nacional 
dos setores marítimos e muito especialmente da pesca. 
É a única seguradora portuguesa, que não é sociedade anónima, e esta diferenciação tem que ser valorizada, 
pelo que ela significa ao nível dos princípios e das práticas. 
Os princípios e valores cooperativos mundialmente definidos e reconhecidos pela ONU e também pela 
Constituição da República Portuguesa, são hoje estatutariamente adotados pela Mútua e servem de guia na 
ação quotidiana. 
Precisando de resultados positivos que reforcem a sua solvabilidade, não precisa de remunerar o capital, pois 
os cooperadores e outros segurados o que esperam é coberturas adequadas para os seus riscos, um serviço 
de qualidade e um preço justo.  
A fidelização na Mútua é vista nos dois sentidos, da organização em relação aos seus utentes e destes para 
com a sua seguradora cooperativa. 
O Grupo Mútua (seguradora Mútua dos Pescadores e mediadora Ponto Seguro), serve hoje muitas dezenas 
de milhares de segurados e pessoas seguras que confiam nos serviços que ele presta e a quem muito 
agradecemos, apoia-se na dedicação, saber e experiência de oitenta profissionais que constituem a coluna 
vertebral da organização, conta com a colaboração de mais de duzentas pessoas nas mais diversas 
especializações e funções e é dirigido por cerca de cem pessoas, quase todas voluntárias, assegurando a 
democraticidade nas decisões e o trabalho coletivo como norma de funcionamento.  
Estas são as nossas forças e a razão de confiarmos no futuro, sendo nosso dever legar às próximas gerações 
uma organização cada vez mais forte ao serviço dos seus cooperadores e das suas comunidades. 
 
Viva o Movimento Cooperativo! 
Viva a Mútua dos Pescadores! 
 
Peniche, 01/07/2017 

Presidente do Conselho de Administração 
Jerónimo Teixeira   


