
6ATIVIDADES AO

AR LIVRE E NÁUTICA

 A MÚTUA  é uma cooperativa 
de utentes de seguros com dé-
cadas de experiência e liderança 
nos seguros para a pesca, sendo 
igualmente especialista nos se-
guros para a náutica de recreio e 
marítimo-turística, tendo-se tor-
nado também nesta última líder 
de mercado. Disponibiliza ainda 
seguros de acidentes de traba-
lho, acidentes pessoais, incêndio 
e multirriscos, para particulares, 
empresas, associações e demais 
organizações do setor coopera-
tivo e social, entidades públicas, 
entre outros. 
Em 1942 nasceu um segurador di-
ferente. Ao contrário das primei-
ras mútuas de seguros criadas en-
tão, ligadas aos grémios, a Mútua 
dos Pescadores dependia direta-
mente da Junta Central das Ca-
sas de Pescadores, e tinha como 
objetivo segurar a pequena pes-
ca, acabando por abarcar a frota 
da sardinha, com a integração da 
Mútua da Sardinha em 1994.
Em 2000 recebeu a única Meda-
lha de Honra das Pescas conce-
dida pelo Ministro da tutela, pre-
miando os serviços prestados ao 
setor. Foi também a partir daí que 
a Mútua se tornou no segurador 
da náutica de recreio e maríti-
mo-turística, e demais atividades 
praticadas no mar, nos rios ou 
barragens.
Com os olhos no mar e os pés 
bem assentes na terra, os associa-
dos da Mútua dos Pescadores não 
prescindem da proteção garanti-
da pela seguradora que melhor os 
conhece e que os acompanha nas 
boas e nas más horas. 
Os valores Prevenção e Segurança 
são palavras-chave que definem a 
estratégia da Mútua.

A Mútua dos Pescadores continua 
a crescer na pesca e demais ati-
vidades marítimas, mas também 
no setor cooperativo e social, e 
no setor público. Conta com cer-

ca de 50 trabalhadores e mais de 
100 colaboradores, entre os quais 
as organizações da pesca, clubes 
náuticos e cooperativas, com de-
pendências e balcões que abarcam 

todo o litoral do Continente e Re-
giões Autónomas.
É uma entidade reconhecida pelo 
setor segurador, pelas entidades 
de regulação e supervisão, bem 
como pelos operadores das várias 
atividades onde intervém. 
A Mútua dos Pescadores é a prova 
de que os princípios mutualistas e 
cooperativos aplicados no sector 
de seguros em Portugal são sus-
tentáveis e que respondem eficaz-
mente às necessidades dos consu-
midores. 
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