
SEGUROS

E nquanto segurador 
não vida, a Mútua é 
especialista em segu-
ros para os sectores do 

mar, nomeadamente para a pesca 
profissional, onde é líder de mer-
cado, mas também para a maríti-
mo-turística, náutica de recreio, 

É preciso 
insistir na 

importância 
de se fazer 
o seguro 

pelo valor 
efetivamente 

auferido

SEGUROS MÚTUA 

Profissionalismo 
e humanismo
A Mútua dos Pescadores é o único segurador português sob a 
forma de cooperativa de utentes de seguros. Especialista em 
seguros para os sectores do mar, oferece também soluções 
para outros segmentos, como o cooperativo e social

mergulho, pesca lúdica, estaleiros 
navais, aquacultura, entre outras 
atividades marítimas. Dispõe tam-
bém de soluções de seguros para 
outros sectores de atividade, no-
meadamente para o setor coope-
rativo e social.
Dos vários seguros comerciali-
zados, destacam-se os seguros 
marítimos, para a pesca, náutica 
de recreio e marítimo-turística, o 
seguro obrigatório de acidentes 
de trabalho, o seguro de aciden-
tes pessoais, onde dispõe de uma 
oferta variada e especializada (in-
dividual e grupo, pesca profissio-
nal e lúdica, mergulho recreativo e 
prestadores de serviços de mergu-
lho, viagem, proteção da estadia, 
lazer, criança, escolar, formandos, 
autarcas e bombeiros), o seguro 
de incêndio e multirriscos (habita-
ção, condomínio e PME).

Acautelar riscos
Na pesca, sector primordial de toda 
a sua intervenção, e à semelhança 
de outras ações já realizadas para 
mostrar aos profissionais que fazer 
o seguro de acidentes de trabalho 
pelo valor efetivamente auferido é 
a melhor forma de responder às ne-
cessidades em caso de infortúnio, a 
Mútua tem em marcha uma campa-
nha no sentido de sensibilizar os pro-
fissionais do setor para protegerem 
também a sua embarcação, quer 
quanto aos danos a terceiros, quer 
em danos próprios. Os clientes acau-
telam, assim, os riscos de infortúnio 
e os problemas resultantes da ausên-
cia do seguro marítimo. Lembrando 
que uma embarcação é para os pro-
fissionais da pesca e comunidades 
que dela vivem o seu principal meio 
de sustento, a seguradora insiste em 
que a importância de se fazer um 
seguro pelo valor efetivo dos bens é 
válida para todas as atividades.
Com este saber acumulado de anos 
e anos a trabalhar num sector de 
atividade tão específico e tão expos-
to ao risco, a Mútua dos Pescadores, 
hoje explorando também outros 
sectores de atividades e outros ra-
mos, desenvolve a sua atividade de 
forma socialmente responsável com 
uma atitude profissional, humanista 
e personalizada na relação com os 
seus cooperadores e utentes. Esta é, 
sem dúvida, uma das suas principais 
vantagens competitivas.
Saiba mais sobre a Mútua dos 
Pescadores, as suas atividades e 
soluções de seguros em:
www.mutuapescadores.pt.
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