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70º Aniversário da Mútua dos Pescadores
Celebra-se a 27 de Julho o 70º aniversário da Mútua dos Pescadores, e,
numa época em que tudo é tão transitório, naturalmente que é um motivo de
alegria e regozijo sabermos que é o Segurador mais antigo do mercado português, sem esquecer a peculiaridade de ser a única Cooperativa de Seguros
Portuguesa. Ler mais

Registo do “quinhão” no diário de pesca
No início de Junho, os mestres e armadores foram informados da obrigatoriedade de registar o tradicional “quinhão” no diário de pesca, de acordo
com a Inspeção Geral do Mar. Todo o peixe capturado terá que ser registado, incluindo o “quinhão” que normalmente ficava fora desse registo . Ler
mais

Semana do Mar em Viana do Castelo
Viana do Castelo irá transformar-se na capital de investigação marinha da
Euro região, por ocasião da Semana do Mar, que irá decorrer nesta cidade
entre 06 e 10 de Julho. Estão previstas várias atividades que visam aproximar o cidadão do trabalho de investigação marinha. Ler mais

Edição n.º 1

Sabia que…
O seguro de acidentes pessoais, garante,
em regra, o percurso de casa para o
evento (por exemplo, provas desportivas) e vice-versa, exceto nos casos em
que o trajeto seja realizado por motociclo.

Projetos
Os projetos Marleanet e Celebração da
Cultura Costeira/EEAgrants cruzaramse pela primeira vez quando a metodologia de transparência e participação
que inspira a base de dados CCC foi
posta ao serviço dos centros de formação e do projeto Marleanet.
Essa base de dados - fruto dos esforços
da Mútua e da Outsystems - foi galardoada com um prémio da indústria
informática em 2011. Ler mais

P&I-Proteção e indemnização
Estão a receber um excelente acolhimento, da parte dos nossos associados,
estas novas coberturas que a Shipowners´ Club, importante especialista
mundial, passou a disponibilizar, em colaboração com a Mútua dos Pescadores a partir do início deste ano.
Responsabilidade civil (danos corporais e materiais), lucros cessantes (de
terceiros), remoção de destroços e poluição são alguns dos riscos cobertos.

Especial Recreio
A Mútua dos Pescadores lançou em
maio uma campanha e seguros para
embarcações de recreio, enviando uma
carta a cerca de 800 destinatários.
mais

Ler

Tributo a José Afonso e Adriano C. Oliveira

O segurador Mútua dos Pescadores e a mediadora Ponto Seguro colaboraram no patrocínio ao espetáculo que o Sindicato dos Professores da Grande
Lisboa realizou na Aula Magna da Universidade de Lisboa, no passado dia
cinco de maio, por ocasião do seu 38º aniversário. O evento homenageou
dois vultos da canção de intervenção: José Afonso e Adriano Correia de
Oliveira. Ler mais

20ª Volta ao Algarve em vela
Vai realizar-se de 29 de Junho a 8 de Julho a 20ª volta ao Algarve em vela,
organizada pelo Ginásio Clube Naval de Faro e pela Associação de Vela do
Algarve. A prova inicia-se em Vila Real de Santo António e passará por
Tavira, Faro, Albufeira e Portimão e terminará em Lagos.

Docapesca - infolota
Registamos com agrado a aposta da Docapesca na informação e comunicação. No site desta organização encontrará informação variada sobre o sector
da pesca, tais como estatísticas, eventos e iniciativas várias, regulamentos e
também conselhos úteis para os consumidores de pescado. Ler mais

Espaço Mútua
Os cooperadores da Mútua dos Pescadores reuniram-se em Assembleia Geral,
no dia 01 de Julho para votar uma proposta de alteração aos estatutos, aprovada por unanimidade.
As principais alterações são o reforço
das atuais competências do Conselho
Consultivo e Conselhos Regionais, para
uma atuação mais dinâmica e participativa destes órgãos sociais. O atual Conselho Consultivo passará a designar-se
de Conselho Nacional.
Igualmente a explicitação dos valores e
princípios cooperativos pretende contribuir para a divulgação e responsabilidade da organização e de todos os membros relativamente às suas práticas no
respeito dos mesmos.
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