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Mútua dos Pescadores – 
Mútua de Seguros, CRL

AEm 1942 nasceu um segurador 
diferente. Ao contrário das 
primeiras mútuas de seguros 

criadas então, ligadas aos grémios, 
a Mútua dos Pescadores dependia 
diretamente da Junta Central das Casas 
de Pescadores, e tinha como objetivo 
segurar a pequena pesca.
A democracia conquistada com o 
25 de Abril de 1974 permitiu que 
armadores e pescadores fossem eleitos 
e tomassem o destino deste Segurador 
nas suas mãos, criando mais benefícios 
para os associados, e reforçando 
progressivamente a relação de confiança.
Nos anos 80 a Mútua fortaleceu a 
sua relação de proximidade com as 
comunidades costeiras, abrindo balcões 
e nomeando colaboradores, servindo-as 
melhor. 
Torna-se então líder dos seguros da pesca, 
situação que a integração da Mútua da 
Sardinha em 1994 ajudou a reforçar. 
Em 2000 recebeu a única Medalha 

PUB

Um Segurador diferente

de Honra das Pescas concedida pelo 
Ministro da tutela, premiando os serviços 
prestados ao setor. Foi também a partir 
daí que a Mútua se tornou no segurador 
da náutica de recreio e marítimo-
turística, atividades onde já detém uma 
significativa quota de mercado. 
A Mútua alargou a sua atividade 
transformando-se no Segurador do Mar 
e do Sector Cooperativo e Social por 
excelência.
Com os olhos no mar e os pés bem 
assentes na terra, os associados da Mútua 
dos Pescadores não prescindem da 
proteção garantida pela seguradora que 
melhor os conhece e que os acompanha 
nas boas e nas más horas. 
Os valores Prevenção e Segurança 
definem a estratégia da Mútua.
O mérito de um segurador que em 2004 
se tornou a 1ª cooperativa de utentes de 
seguros portuguesa, com cerca de 5 mil 
cooperadores.
A Mútua continua a crescer na pesca 

e demais atividades marítimas, mas 
também no setor cooperativo e social. 
Conta com cerca de 50 trabalhadores e 
mais de 100 colaboradores, entre os quais 
as organizações da pesca, clubes náuticos 
e cooperativas, com dependências e 
balcões que abarcam todo o litoral do 
Continente e Regiões Autónomas.
A Mútua dos Pescadores é a prova de que 
os princípios mutualistas e cooperativos 
aplicados no sector de seguros em 
Portugal são sustentáveis e que 
respondem eficazmente às necessidades 
dos consumidores.  


