
Exma. Senhora Dra. Maria Elizete da Costa Jardim, Diretora Regional de 
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo,  
Exmas. Senhoras Vereadoras,  
Dra. Carla Guerreiro, da Câmara Municipal de Setúbal,  
Dra. Filipa Faria, da Câmara Municipal de Sines 
e  Dr. José Polido, Vereador da Câmara Municipal de Sesimbra,   
 
 
Exma. Senhora Paula Santos, Deputada pelo Grupo Parlamentar do PCP 
Exmo. Senhor Eng.º Manuel Meireles, Delegado Regional da Península de 
Setúbal  

Exmo. Senhor Presidente da Junta Freguesia Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, Sr. José Inácio 
Correia Belchior 
Exma. Dra. Fátima Silveirinha, Secretária do executivo União Freguesias Setúbal  
Exmo. Senhor Capitão-de-fragata Manuel Ernesto de Sá Coutinho, Capitão do Porto de Sine, em 
representação do Vice-almirante Luís Carlos de Sousa Pereira, Diretor-geral da Autoridade 
Marítima e Comandante-geral da Policia Marítima;  
Exma. Dra. Inês Quintino, da Autoridade para as Condições de Trabalho 
Exmo. Senhor Fernando Parreira, da Fenacoop  
Exma. Senhora Dr.ª Isabel Rebelo, da ANIMAR - Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Local,    
Exmo. Senhor Carlos Prata, da Setubalpesca e Bivalmar  
Exma. Senhora Armandina Baião, da Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina  
Exma. Senhora Liliana Arsénio, da Associação Portuguesa de Mulheres da Pesca   
 
Demais cooperadores, trabalhadores, colaboradores e parceiros, convidados do Grupo Mútua 
 
Exmas. Senhoras e Senhores,  
 
Um Muito obrigado a todos pela vossa presença nesta 5ª sessão comemorativa do aniversário 

dos 75 anos da Mútua dos Pescadores. 

Começar por agradecer e saudar os trabalhadores do Grupo que contribuíram para a 

realização desta iniciativa, em particular dos nossos balcões da Zona Sul, e à Câmara de 

Setúbal por nos acolher nesta bonita sala do Mercado do Livramento.  

Estamos em Setúbal, cidade berço da pesca e da indústria conserveira, hoje também um 

importante porto comercial, e a inovar-se também em atividades como a marítimo-turística. 

Cidade que conhecemos também pelo forte dinamismo associativo e lutas emblemáticas do 

movimento operário sobretudo da indústria conserveira, onde as mulheres tiveram um 

importante papel. Cidade onde a República chegou com um dia de antecedência como outros 

raros casos no país.  

Setúbal representa para a Mútua um dos seus grandes polos de atividade da Zona Sul, que, 

com Sesimbra e Sines, contribuem para continuar a projetar no futuro a nossa tradição de 

seguros para as atividades marítimas, onde a pesca continua a representar a maior fatia, tendo 

a marítimo-turística um peso cada vez maior, acompanhando as dinâmicas locais.  

A dependência de Sesimbra foi a primeira a ser criada, em 1979, marcando o início da 

descentralização dos serviços da Mútua, em particular os serviços médicos para benefício dos 

sinistrados, e o reforço de uma política de aproximação às comunidades costeiras. Sesimbra 

continua a representar o maior peso da nossa atividade da Zona. Os rostos de Sesimbra 



Setúbal, Sesimbra e Sines, em conjunto com outros balcões do Grupo Mútua da Zona Sul – 

Seixal, Grândola, Pinhal Novo, Évora, e os diversos colaboradores sediados nestas regiões 

(onde se incluem Clubes Náuticos e Associações de pesca por exemplo), representam 13,00% 

do total das 8 zonas da Mútua, movimentando atualmente mais de oitocentos e quarenta mil 

euros em valor de prémios.  

A pesca e os ramos tradicionais de Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais e Marítimo são o 

que mais contribui para estes valores.  

Em termos de sinistralidade, é também a Pesca e os ramos de Acidentes de Trabalho e 

Marítimo que mais contribuem para o rácio de 50% (ou seja, pagou-se em sinistros o 

equivalente a metade dos prémios recebidos).  

Para além da pesca, as atividades náuticas de lazer, quer no mar, ou em rios e barragem, as 

empresas de Marítimo-turística e outros desportos náuticos são também outro mercado a 

crescer.  

Comemorar os 75 da Mútua em Setúbal revela-se também da maior importância para assinalar 

aquele que foi talvez o momento mais importante da nossa história de atividade seguradora, 

para lá da pesca e das atividades marítimas, que foi a ligação com a mediadora Ponto Seguro, 

que este ano celebra 35 anos de vida, e a abertura para outros setores de atividade económica 

e suas organizações: cooperativas, sindicatos, pequenas e médias empresas dos mais variados 

ramos de atividade, e finalmente ao setor público: autarquias, associações e empresas 

municipais.  

A inauguração da primeira dependência do Grupo em Setúbal em 2007, numa parceria entre 

Mútua, Ponto Seguro e movimento cooperativo assinala, como afirmou na altura Fernando 

Parreira, Presidente da Pluricoop, a “convergência entre as gentes da terra e do mar”.  

Com a Ponto Seguro e o saber acumulado dos seus profissionais, de décadas de especialização 

nestas áreas, aprendemos também a conhecer de perto essas realidades; tal como a Ponto 

Seguro aprendeu também com a Mútua a conhecer a pesca e as atividades marítimas.  

Nunca voltando as costas ao mar, porque é a nossa maior vocação, mas estendendo a nossa 

ação a todo o território e a outras atividades económicas e organizações, esperamos continuar 

a responder com o mesmo empenho e dedicação, e por mais 75 anos, às necessidades das 

nossas comunidades.  

Um muito obrigado a todos pela vossa presença, 

E parabéns à Mútua e à Ponto Seguro! 

Arsénio Caetano 

Administrador da Mútua dos Pescadores 

75 ANOS DA MÚTUA EM SETÚBAL 

21/10/2017 


