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Sessão Comemorativa do 75º aniversário da Mútua dos Pescadores, 3 junho 

Intervenção do Secretário Regional do Mar 

Srs. Deputados 

Sr. Presidente da Camara Municipal da Horta 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Sr. Presidente do Conselho de Administração da Mútua, 

Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração da Mútua, 

Sra. Diretora Geral da Mútua 

Caro Genuíno Madruga, dirigente local da Mútua, 

Autoridades presentes 

Ilustres convidados, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

É com muito gosto que estou hoje aqui, em 

representação do Sr. Presidente do Governo dos Açores, 

Dr. Vasco Cordeiro, para celebrar os 75 anos da Mútua 

dos Pescadores, uma instituição muito importante para o 

setor das pescas a nível regional e nacional.  
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Muitos parabéns à Mútua, aos seus dirigentes e a todos 

os seus associados. Parabéns também por terem 

escolhido os Açores para iniciarem as comemorações dos 

75 anos de vida desta instituição e, em particular, a 

cidade da Horta, que, como sabem, tem uma forte ligação 

ao mar. 

Gostaria apenas de dizer algumas palavras de 

reconhecimento pelo trabalho que é desenvolvido por 

esta instituição em prol do setor da pesca e dos nossos 

Pescadores.  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a 

pesca é considerada uma das atividades profissionais 

mais perigosas. Felizmente, nos Açores temos registado 

um baixo número de acidentes no mar, o que não 

significa que os nossos homens do mar não devam estar 

devidamente protegidos. E é aqui que a Mútua assume 

um papel importante: na proteção social dos nossos 

pescadores em caso de acidente. 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

Gabinete do Secretário Regional 
 

3 
 

Para além de ser a seguradora por excelência dos 

pescadores, a Mútua tem cooperado com o Governo 

Regional em várias campanhas de segurança e de 

sobrevivência no mar, de modo a sensibilizar os 

profissionais do setor para os riscos de acidentes a bordo 

ou de naufrágios. 

A segurança a bordo é, sem dúvida, uma questão central 

na pesca e é uma das temáticas dos cursos de formação 

promovidos pelo Governo Regional. 

A valorização e a capacitação das empresas e dos ativos 

da pesca são uma das nossas prioridades. Neste sentido, 

promovemos um curso de Pescador na ilha do Pico, que 

terminou o mês passado, e estamos já na ilha Terceira a 

promover um curso de Condução de Motores em 

contexto laboral. 

Queremos que os nossos armadores e pescadores 

estejam bem preparados para enfrentar situações 

adversas em alto mar e, para isso, têm de estar 
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devidamente informados. Neste aspeto, permitam-me, já 

agora, que saúde a Mútua pelo trabalho de difusão de 

informação muito útil sobre várias temáticas 

interessantes para o setor, através da sua revista Marés. 

Sobre a segurança a bordo, gostaria de salientar que o 

Governo dos Açores pretende reforçar a formação nesta 

área. 

Apesar dos cursos de formação de pescadores incluírem 

módulos relacionados com esta temática, queremos ir 

mais longe. Queremos que os nossos pescadores e 

armadores estejam atualizados no que respeita a 

temáticas como planos de prevenção contra incêndio, 

procedimentos de atuação em caso de emergência ou 

sobre a utilização dos meios de primeira intervenção.  

Nesse sentido, a Direção Regional das Pescas pretende 

estabelecer uma parceria com os Bombeiros dos Açores 

para haver um reforço de formação e sensibilização nesta 

área e, naturalmente, como, aliás, conversámos ontem, 
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sabemos que podemos contar também com a Mútua para 

este tipo de ações, intensificando assim possíveis 

parcerias nesta área, no futuro. 

Sabemos também que a atividade da Mútua se tem vindo 

a alargar a outras atividades como as marítimo turísticas. 

Atividades estas que estão em franco crescimento nos 

Açores e onde a Mútua se assume já como uma 

seguradora líder. Ainda neste âmbito, é uma aposta forte 

deste Governo incentivar a pesca-turismo como forma de 

complementar o rendimento dos pescadores açorianos, 

existindo já vários exemplos de sucesso espalhados pelo 

nosso arquipélago. E aqui também certamente que a 

Mútua, com a sua larga experiência, pode constituir-se 

como um parceiro fundamental. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Mais vale prevenir do que remediar. É um ditado antigo 

que se aplica bem às questões relacionadas com a 
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segurança. Como escreveu Alexandre O’Neill, ‘Há mar e 

mar, há ir e voltar’, e nos Açores, terra rodeada de mar, 

um mar por vezes difícil, queremos que os nossos 

pescadores voltem sempre, sãos e salvos.  

Antes de terminar gostaria apenas de referir e agradecer 

a forma responsável e compreensiva como a Mútua se 

tem relacionado com o Governo e com a Lotaçor, de 

forma a ultrapassar os problemas que foram surgindo ao 

longo do tempo, e que, esperemos, os possamos vir a 

ultrapassar num futuro próximo. 

 

Mais uma vez os meus parabéns e desejo para que 

continuem a apostar nos Açores por muitos anos, pois os 

sectores ligados ao mar nos Açores necessitam da Mútua. 

Muito obrigado. 

Gui Menezes 

3 de junho  

 


