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ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, é convocada a Assembleia Geral da Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros, 
C.R.L., com o capital social variável de 5.000.000 de Euros (em 31/12/2003), com sede em Lisboa na Av. Santos Dumont, 
nº 57, 6º, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 16.616, para se reunir no dia 25 de Março 
de 2007, pelas 8 horas e trinta minutos, no Auditório do I.P.I.M.A.R., sito na Avenida Brasília,  em Lisboa, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

1º - Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal, e respectivas 
conclusões, referentes ao exercício de 2006, incluíndo a forma de aplicação dos Resultados;

2º - Deliberar sobre a Proposta da Direcção para alterar a redacção dos n.º 2 e 3 do art.º 7.º reduzindo de 15 para 3 (mí-
nimo legal segundo o artº 19º nº 2 do  Código Cooperativo) o número mínimo de títulos de capital a subscrever por novos 
cooperadores ou por cooperadores iniciais. 
A nova redacção proposta para aqueles números do art.º 7 é a seguinte:
“2. Podem ser membros da Cooperativa todas as pessoas singulares ou colectivas que sejam tomadores de seguros con-
tratados com a Mútua, ou pessoas seguras, com apólice ou apólices de seguro em vigor à data do seu pedido de adesão 
e que subscrevam pelo menos três títulos de capital.”
“3. Os cooperadores iniciais podem subscrever títulos de capital da Série  B em número não inferior a três títulos.”

3º - Outros assuntos de administração corrente.

Nos termos do n.º 1 do art.º 26.º dos Estatutos, se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos coope-
radores com direito a voto, a assembleia reunirá validamente meia hora depois com qualquer número de participantes.

Lisboa, 2 de Março de 2007

O PRESIDENTE DA MESA DA  ASSEMBLEIA GERAL,
Carlos Norberto Freitas Mota
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RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

1. Enquadramento Económico

1.1. A economia portuguesa

É sabido que a economia portuguesa é muito sensível, mais do que outras economias de países da Zona Euro, à subida 
de preços do petróleo, e o que aconteceu em 2006 com o barril a atingir quase os 80 dólares só podia deixar marcas 
negativas no seu desempenho.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2005 foi muito baixo, 0,4%, estimando-se para 2006 um valor de 1,2%, 
o que, ultrapassando as expectativas iniciais, não deixa de ser um valor inferior ao da Zona Euro, apontando-se apenas 
para 2008 uma aproximação da taxa de crescimento da economia portuguesa à projectada para a Zona Euro. Os valores 
projectados são mais elevados para 2007 e 2008, respectivamente 1,8% e 2,1%.
Assim, desde 2002 que divergimos da Zona Euro e não cumprimos um dos principais objectivos económicos da integra-
ção europeia, arriscando-nos a chegar ao fim da década a uma distância maior dos restantes países da Zona Euro do 
que no seu início.

Se a taxa de crescimento do Consumo Privado desceu de 1,7% em 2005 para 1,2% em 2006 (estimativa) e a do Consu-
mo Público em iguais períodos passou de 1,9% para -0,2% (estimativa), certamente reflectindo as medidas para redução 
do déficit, já a redução de -2,6% para -3,1% (estimativa) da Formação Bruta de Capital Fixo (investimento) é muitíssimo 
preocupante.
As projecções destes indicadores para 2007 e 2008 são mais optimistas, revelando nomeadamente quanto à FBCF, valo-
res respectivamente de 0,0% e 3,9%, começando por estancar este ano a redução e crescendo no ano seguinte. É funda-
mental que tal se verifique, senão será muito improvável que nos aproximemos das taxas de crescimento da Zona Euro.
De realçar que a taxa de crescimento em 2005 e 2006 das Exportações, 1,0% e 9,3% (estimativa) apresenta uma evolu-
ção mais favorável do que a taxa de crescimento das Importações, 1,6% e 4,3% (estimativa).
As projecções para 2007 e 2008 já não são, porém, tão favoráveis, sendo para as Exportações de 6,2% e 6,1%, e para 
as Importações 3,5% e 4,7%.

Quanto à Inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), registou uma taxa de crescimento 
em 2005 e 2006 de 2,1% e 3,0% (estimada).
As projecções para 2007 e 2008 apontam para taxas de 2,3% e 2,4% respectivamente, mas também há que referir que 
normalmente a projecção deste indicador é optimista, pelo que poderá vir a chegar-se a valores superiores.

1.2. A actividade seguradora

O sector segurador no seu conjunto em 2006 teve uma redução dos prémios emitidos de -2,4%, o que contrasta com 
o forte crescimento verificado em 2005. Tal ficou a dever-se a uma redução no Ramo Vida, que se cifrou em -4,1%. Os 
Ramos Não Vida cresceram 1,2%, o que não compensa a redução do Ramo Vida, já que a estrutura de prémios em 2006 
é de 66,8% para este Ramo e apenas de 33,2% para os restantes.

Nos Ramos Não Vida, os Acidentes e Doença apresentam um crescimento de 3,0%, devido ao crescimento de 9,7% do 
Ramo Doença, já que os Acidentes de Trabalho descem -0,7%, certamente devido ao fraco desempenho da economia 
nacional, mas também a um esmagamento dos preços praticados, o que se revela perigoso, em face das responsabilida-
des e custos crescentes que este Ramo vem demonstrando.

O Ramo Automóvel regista uma estagnação, ficando-se pelos 0,3%, o que confirma a tendência de crescimento cada vez 
menor desde 2000, ano em que atingiu um crescimento de 7,8%. Continua contudo a ser o Ramo mais importante, com 
46,0% dos prémios do total dos Ramos Não Vida.
No Ramo Marítimo e Transportes o crescimento foi de 4,3%, mas tal deve-se ao forte crescimento das Mercadorias Trans-
portadas, que registam um aumento de 15,6%, enquanto que as Embarcações cresceram apenas 0,7%.
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1.3. A Pesca

  

Como se pode ver pelos dados do Quadro 1, as quantidades de pescado desembarcadas têm uma tendência decrescen-
te, perdendo nos 3 anos observados 3,1% da quantidade pescada.
De 2004 para 2006 o próprio valor desceu 2,1%, já que o pequeno aumento do preço médio, 1,2%, não compensou a 
redução das quantidades.
Se a esta situação juntarmos o facto de os combustíveis terem sofrido ao longo de 2006 o seu maior aumento, com o seu 
pico em Agosto, em consequência das cotações internacionais do barril de petróleo, podemos concluir que os resultados 
de exploração foram muito críticos neste ano. 

O peixe continua a ter um peso significativo na dieta alimentar dos portugueses, o que contribui decisivamente para que 
a Balança Comercial dos Produtos de Pesca (Quadro 2) se torne cada vez mais desequilibrada, com um saldo, quer em 
quantidades quer em valores, cada vez com maior expressão negativa. 
Assim, de 2004 para 2006 o saldo das quantidades agrava-se em 11,8% e o saldo dos valores agrava-se em 18,5%.
É naturalmente preocupante que em 2006 as importações sejam em quantidade 3,39 vezes superiores às exportações e 
em valor 3,04 vezes mais.

Só esta realidade deveria fazer pensar os responsáveis políticos portugueses, para que se tomem medidas que comba-
tam efectivamente esta tendência de agravamento e esta situação de grande dependência do exterior que empobrece o 
nosso País.

2. A Actividade da Mútua em 2006

2.1. Resultado positivo

O resultado líquido apurado nas contas de 2006 foi positivo em 148 573€ após impostos.
 
Este valor reflecte diversos movimentos dos quais realçamos:

• O acréscimo dos Proveitos Técnicos explicados pelo aumento da Produção de 5% e pelo aumento nos Proveitos dos 
Investimentos.

QUADRO 1 - ESTIMATIVA DE DESEMBARQUES - Quantidades e Valores (Jan/Set)

ZONAS

2004 2005 2006

Quantidade 
(toneladas)

Valor      
(mil euros)

Preço 
médio

Quantidade 
(toneladas)

Valor      
(mil euros)

Preço 
médio

Quantidade 
(toneladas)

Valor      
(mil euros)

Preço 
médio

Águas Nacionais 118.005 193.528 1,64 115.688 197.826 1,71 114.778 189.384 1,65
Continente 102.028 160.184 1,57 102.396 163.834 1,60 97.919 151.774 1,55
R.A. Açores 9.429 21.498 2,28 7.662 22.220 2,90 10.274 24.863 2,42
R.A. Madeira 6.548 10.215 1,56 5.630 9.684 1,72 6.584 11.522 1,75

Espanha 944 1.643 1,74 588 1.523 2,59 469 1.557 3,32
Norte África 31 109 3,50 7 44 6,33 29 242 8,36

TOTAL 118.980 195.279 1,64 116.283 199.394 1,71 115.276 191.183 1,66
FONTE: Direcção Geral das Pescas e Aquicultura

QUADRO 2 - BALANÇA COMERCIAL DOS PRODUTOS DA PESCA (Jan/Ago)

 
 

ENTRADAS SAÍDAS SALDO
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

QUANTIDADES 
(toneladas) 237.175 239.847 264.700 70.247 72.332 78.155 -166.928 -167.515 -186.545

VALOR (mil euros) 667.795 679.565 808.971 209.942 218.885 266.455 -457.853 -460.680 -542.516

FONTE: Instituto Nacional de Estatística
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• Nos Custos com Sinistros há um acréscimo da Provisão Matemática de 452 208€, sendo reforçadas as provisões de 
Acidentes de Trabalho.
• Nas Outras Provisões Técnicas houve redução da Provisão para Riscos em Curso no montante de 10 186€.
• Os custos de exploração e os custos com investimentos sofreram uma diminuição explicada pela redução das nossas 
Despesas Gerais mas os Custos de Exploração Líquidos sofreram um aumento explicado pela redução das comissões 
de resseguro, essencialmente do Ramo Marítimo, dada a sinistralidade verificada no ano de subscrição de 2005.
• Na área Não Técnica realçamos a diminuição do Ajustamento dos Recibos por Cobrar (ex-Provisão dos Prémios em 
Cobrança) de 150 548 € que resulta do decréscimo dos Prémios em Cobrança e que teve a sua origem no aumento das 
Cobranças (mais 1 300 000€ do que em 2005) e que está reflectida nos Proveitos Extraordinários.
• Nos Outros Custos, incluindo Provisões realçamos o reforço do Ajustamento dos Créditos de Cobrança Duvidosa em 
169 870€.

Acréscimo da Situação Líquida, em 2006, de 516 558€, devido a:

• reforço do Capital Social de 5 047 730€ para 5 078 040€, com as subscrições de títulos de capital  Série B;
• acréscimo nas Reservas de Reavaliação Regulamentar resultante das Mais-Valias não Realizadas  deduzidas das 
Menos-Valias não Realizadas;
• decréscimo nas Outras Reservas do movimento relativo aos Impostos Diferidos por redução dos Impostos Diferidos 
Activos e acréscimo de Impostos Diferidos Passivos;  
• e ao Resultado do próprio exercício.

2.2. Produção: Acréscimo de 5%

Após o decréscimo verificado de 2000 para 2001 essencialmente explicado pelo decréscimo de prémios nos Acidentes de 
Trabalho, o crescimento nos Prémios voltou a ser uma realidade tornando-se nítido a partir de 2003, impulsionado pelo 
Ramo Marítimo na vertente Náutica – Recreio e Marítimo – Turística.

O valor de Produção de Seguro Directo ascendeu a 8 048 514€, o que representou um crescimento de 5% em relação 
ao ano de 2005.

QUADRO 3  - PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS POR RAMOS

Ramos
Valores em euros variação %

2005 2006 2006/2005
Acidentes de Trabalho 4.223.788 4.424.908 5%
Acidentes Pessoais 929.464 924.422 -1%
Marítimo 2.340.562 2.520.549 8%
Fogo 4.937 7.517 52%
Multi-Riscos 170.510 171.118 0%

Total em euros 7.669.261 8.048.514 5%
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Este crescimento mostra-se muito acima dos valores registados para os Ramos Não Vida de toda a actividade seguradora 
(1,2%).

Os Acidentes de Trabalho apresentaram um acréscimo de 5% e os Acidentes Pessoais um ligeiro decréscimo (-0,5%).

O Multi-Riscos apresenta-se estagnado. 

O Ramo Marítimo, no seu global, cresce 8%.
O contributo dos seguros da Náutica-Recreio e Marítimo-Turística foi menor neste ano, com um crescimento mais mode-
rado (11% em relação a 2005).
A Náutica-Recreio e Marítimo-Turística representam 9% do total dos nossos prémios .

O Marítimo Pesca apresentou um crescimento de 6% em relação a 2005 o que se revela bastante positivo.

A estrutura da nossa carteira manteve um perfil similar ao ano anterior. (Gráfico 3)
Os Acidentes de Trabalho mantêm 55% da nossa Produção logo seguido de Marítimo com um ligeiro acréscimo no peso 
(31%). Os Acidentes Pessoais representam 11% e os Ramos Incêndio e Multi-Riscos não atingem 3% dos  nossos pré-
mios.
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2.3. Sinistralidade

A taxa de sinistralidade Bruta Global apresentou um acréscimo relativamente a 2005, situando-se em 81%.

Se analisarmos o comportamento desta taxa de sinistralidade ao longo do tempo vemos que ela se situou usualmente no 
intervalo entre 60% - 80% atingindo em 2004 um pico com 99% de taxa de sinistralidade.
Em 2005 a taxa desceu para menos de 80% tendo-se registado um pequeno acréscimo para 81% em 2006.

Realçamos que na sequência da circular nº 28/2004 de 17 de Novembro do ISP foram incluídos na Provisão para Sinis-
tros os custos estimados de Gestão de Sinistros correspondentes a sinistros a regularizar, que representa em 2006 uma 
provisão acumulada de cerca de 714 000€.

Análise por ramo:

A sinistralidade em AT é estruturalmente alta, muito próxima dos 100%.

Os Acidentes Pessoais reflectem principalmente os sinistros de Morte ocorridos na Pesca. 

No Ramo Marítimo a sinistralidade situou-se dentro dos parâmetros habituais, com excepção do ano 2004  que atingiu 
120%. Recordemos que esse ano foi um ano de alta sinistralidade com Perdas Totais muito significativas. 
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No Multi-Riscos a taxa manifesta-se instável devido essencialmente ao tamanho da carteira e do impacto que um sinistro 
médio pode causar. Em 2005 a subida na sinistralidade deveu-se a um sinistro grave de incêndio, na zona sul, com Pro-
visão igual a 100.000 €. 

Os Custos com Sinistros:

2.3.1. Sinistros em Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais

2.3.1.1. Acidentes de Trabalho

Em 2006 registou-se uma inversão na tendência de redução do número de sinistros que se tem vindo a  verificar desde 
2003.
Registaram-se 1371 sinistros, + 40 sinistros do que em 2005. 

A sinistralidade em AT é bastante elevada. Se à Taxa de Sinistralidade Bruta adicionarmos os custos de exploração impu-
tados ao Ramo, o rácio combinado obtido ultrapassa os 100%.

QUADRO 4 - TAXAS DE SINISTRALIDADE BRUTAS
 2005 2006

Acidentes de Trabalho 99,59% 99,18%
Acidentes Pessoais 8,79% 37,67%
Marítimo 59,98% 66,01%
Fogo 0,00% 0,00%
Multi-Riscos 107,60% 55,73%
Todos os Ramos 76,61% 80,71%

QUADRO 5 - CUSTOS COM SINISTROS- 2006 (em Euros)
 Ac.Trabalho Ac.Pessoais Fogo Multi-Riscos Marítimo Total

Mont.Pagos 2.900.339 365.511 0 179.605 1.076.095 4.521.550
Var.Prov.Sin. 713.896 -46.904 0 -119.037 428.099 976.054
Resseguro -79.994 -152.129 0 29.287 -1.247.885 -1.450.721
Imp.Custos 774.210 29.621 0 34.804 159.581 998.216

Total em euros 4.308.451 196.099 0 124.659 415.890 5.045.099
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No ano de 2006 registaram-se seis acidentes mortais, todos na actividade da pesca, o que muito lamentamos.
Manifestamos aos familiares a nossa solidariedade.

Em termos de sinistralidade grave, foram atribuídas 99 incapacidades permanentes. 
Analisando o Quadro 6 verificamos que globalmente se registou um decréscimo nos montantes pagos de 13,2%.

Em termos de Despesas, apresentamos um decréscimo de 3,1% em relação a 2005, com forte contributo da descida 
verificada na rubrica “Enfermagem e Fisioterapia” e “ Medicamentos e Próteses”.

Na rubrica “Salários” o decréscimo foi de 5,9%.

Nas Pensões e Remições a redução foi de 23,7%.Esta redução manifestou-se essencialmente dado o menor número de 
remições efectuadas.

Se analisarmos o comportamento dos Montantes Pagos (Despesas e Salários) de 2001 a 2006, verificamos o acréscimo 
esperado pela aplicação da Lei nº 100/97 e Decreto-Lei 143/99, e a partir de 2004 uma tendência para uma ligeira redução 
nas despesas, que traduz a redução do número de sinistros e um maior controlo da sinistralidade. 

QUADRO 6 - ACIDENTES DE TRABALHO - Montantes Pagos
 2005 2006

Enfermagem e Fisioterapia 81.715 66.207
Consultas ,Diagnósticos ,Int. Cirúrgicas 570.649 562.799
Medicamentos e Próteses 96.765 60.131
Transportes/Hospedagem 64.916 84.088
Assistência Vitalícia 27.304 32.225
Outras Despesas 112.701 119.118

Sub-Total A 954.050 924.568
Salários 728.324 685.301
Subsídios (Morte e Funeral) 45.093 71.522

Sub-Total B 1.727.467 1.681.392
Pensões e Remições 1.737.684 1.325.157

Total em € 3.465.151 3.006.549
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2.3.1.2. Acidentes Pessoais

O Quadro 7 resume o número de sinistros e o valor das Provisões respeitantes aos processos de AP abertos nos anos 
de 2005 e 2006.

Pela análise do Gráfico 8 verificamos um aumento no número de processos abertos.

Houve 7 Mortes em Acidentes Pessoais, 6 na actividade da pesca que acumularam com Acidentes de Trabalho e um na 
área da Náutica-Recreio. 
Lembramos que, na actividade da pesca existe um seguro obrigatório de Acidentes Pessoais  com a cobertura de Morte 
ou Invalidez Permanente Total  (Riscos Profissionais), com capital igual a 50 000€. 
Na Náutica de Recreio não há obrigatoriedade na lei para um seguro de Acidentes Pessoais destinado aos ocupantes, 
pelo que os capitais seguros são nitidamente inferiores e dependem da vontade do proprietário da embarcação. 

Os valores dos processos respeitantes a outras coberturas apresentam um acréscimo relativamente ao ano de 2005.

Neste ramo, se à taxa de sinistralidade bruta adicionarmos os custos de exploração imputadas ao ramo, o rácio atinge os 86%.

2.3.2. Sinistros em Marítimo

QUADRO 7 - SINISTROS DE ACIDENTES PESSOAIS

 Coberturas
2005 2006

Nº. Valor Nº. Valor
Morte 5 249.560 7 304.758
Outras 15 2.575 17 7.089

Total 20 252.135 24 311.846
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Houve uma diminuição do número de sinistros participados (293) em relação ao ano de 2005 (300), mas um crescimento de 
14% no que respeita ao valor das Provisões, o que revela um aumento de 17% no valor médio por sinistro. (Quadro 8)

Se analisarmos o Gráfico 9 verificamos um decréscimo nítido do número de sinistros na Pesca a partir de 2003 e um cresci-
mento do número de sinistros na Náutica Recreio relacionada com o forte crescimento da nossa carteira nesse segmento.

A sinistralidade em Marítimo apresentou um acréscimo em relação a 2005 passando de 60% para 66%.

Em Marítimo, se à taxa de sinistralidade bruta adicionarmos os custos de exploração imputados ao ramo, o rácio obtido 
sobe significativamente para os 93%.

Por natureza foram as submersões que, por força de um sinistro importante, tiveram maior peso, representando 41 % do 
valor total das provisões, logo seguidas das perdas totais que representaram 21% das provisões. 

De referir ainda o aumento do número de sinistros e valor das respectivas provisões em “Responsabilidade Civil” que, por 
força do seguro obrigatório de responsabilidade civil de recreio, estão seguras cerca de 6.500 embarcações.

2.3.3. Sinistros em Incêndio e Multi-Riscos

Houve um acréscimo significativo do número de sinistros (67 contra 36 do ano anterior), mas uma redução no seu montante.
O acréscimo ocorre em todos os produtos. 

QUADRO 8 - SINISTROS MARÍTIMOS POR NATUREZA

Natureza do Sinistro
2005 2006

Nº Valor Nº Valor
Perdas Totais 6 341.285 6 336.667
Incêndio 2 8.677 5 18.121
Colisões 61 104.364 70 145.360
Cabos hélice 41 51.407 29 70.841
Encalhes 8 179.792 0 0
Reboques/Gastos Salvamento 33 35.896 82 40.621
Submersões 17 290.276 14 576.791
Abalroamentos 33 43.422 23 82.242
Furto ou Roubo 22 84.362 20 36.869
Sinistros com Lanchas 3 3.409 0 0
Mau tempo 20 60.064 26 65.475
Responsabilidade Civil 9 8.981 14 33.775
Estaleiro 2 0 0 0
Outras causas 43 22.111 4 3.205

 Total 300 1.234.046 293 1.409.967
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Por força de se tratar de uma pequena carteira a sinistralidade dos ramos de Incêndio e Multi-Riscos é totalmente influen-
ciada pelo valor de alguns sinistros que com alguma expressão sucedem. Embora tenhamos assistido a um aumento de 
86% no número de sinistros participados, 67 versus os 36 do ano anterior, as provisões situaram-se ao nível de 47% do 
valor verificado em 2005.
Quer em número de ocorrências, quer em valor de provisões (54% do total) os danos por água foi a classe com maior 
expressão.

Em 2006 a Taxa de Sinistralidade Bruta em Multi-Riscos foi de 55,7%.

2.4. O Resseguro

O Quadro 10 mostra a situação de  2005/2006 das várias rubricas de Resseguro Cedido.

No ano de 2006 não se verificaram alterações no desenho dos Tratados de Resseguro.
A descida nas Comissões é essencialmente explicada pelo acerto na Comissão do Contrato de Marítimo Quota Parte 
relativamente ao ano de subscrição de 2005.

O resultado de 2006 revelou-se positivo para os nossos resseguradores, tal como em 2005, sendo portanto um custo para 
a Mútua, o que é normal dado tratar-se da compra de uma protecção.

2.5. Cobranças

Como já sabemos, no ano de 2005 foi publicado o novo Regime Jurídico do Pagamento dos Prémios de Seguro (Decreto-
Lei 122/2005 de 29 de Julho), que consagra o princípio de que o contrato de seguro só deve produzir os seus efeitos com 
o pagamento do prémio ou fracção por parte do Tomador do Seguro.

Este Decreto-Lei entrou em vigor em 1/12/2005 para os seguros novos e a partir de 1/03/2006 para os seguros contrata-
dos antes do dia 1/12/2005.

A aplicação deste Decreto-Lei no decurso do ano de 2006 teve grande impacto nas nossas cobranças.

QUADRO 9 - SINISTROS POR NATUREZA - Incêndio e Multi-Riscos

Natureza do Sinistro
2005 2006 

Nº Valor Nº Valor
Danos por água 12 4.772 27 45.601
Furto ou Roubo 8 8.228 8 13.341
Incêndio 5 112.475 2 11.679
Tempestades 2 155 5 4.513
Riscos eléctricos 5 2.589 11 3.811
Aluimentos terra 0 0 1 2.118
Outras causas 4 50.790 13 3.379

Total 36 179.009 67 84.442

QUADRO 10 - CONTAS DE RESSEGURO CEDIDO  - 2005-2006
 2005 2006

Prémios de Resseguro Cedido -2.471.462 -2.569.290
Var. da Prov.Prémios não Adquiridos 52.038 31.398
Comissões de Resseguro Cedido 617.783 474.272
Montantes Pagos 1.643.770 1.283.878
Var. da Provisão Sinistros -426.788 166.843
Juros s/ Reservas -85.511 -71.928

Saldo em euros -670.170 -684.827
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Em 2006 cobramos cerca de 10 641 mil euros de Prémios Totais o que representou um acréscimo de 14% em relação ao 
ano de 2005 (+1 308 000€). 

A aplicação do novo Regime conduziu a um maior número de anulações de contratos mas a apreciação global é bastante 
positiva.

Na Cobrança por Lotas verificou-se um acréscimo de 3,1% em relação a 2005 o que traduz um ligeiro crescimento.

As Zonas que apresentaram valores negativos foram o Sul, -5,5%, o Algarve, -12,8%, enquanto que a Madeira estagnou.

A zona Norte (com excepção da lota de Viana do Castelo), a zona Centro (com excepção da lota de Cascais) e os Açores 
(com excepção da lota de Angra Heroísmo) apresentaram em 2006 valores positivos de 22,8%, 3,5% e 10,5% respecti-
vamente.

2.6. Outros Resultados

2.6.1. Despesas Gerais

O Quadro 11 mostra a repartição das Despesas Gerais pelas principais rubricas e a sua comparação com o ano anterior.

O principal destaque é o decréscimo de 7,13% em relação a 2005.

Este decréscimo foi evidente nas Despesas com Pessoal (-11,11%) e foi causado  pela menor contribuição para o Plano 
de Pensões da Mútua que se encontra totalmente financiado, e ainda pela inexistência de indemnizações, quer por resci-
são de contrato, quer por antecipação de reforma.

Outra rubrica com redução importante foi a de “Publicidade e Propaganda/Publicações” (-57,32%) com reduções nas 
“ofertas a associados” e em “ Feiras, Exposições e Congressos” .

A nossa política de redução de custos iniciada em 2004 e prosseguida em 2005 e 2006 apresentou resultados e terá de 
ser continuada, a par de um aumento de Prémios na nossa área de negócio. 

QUADRO 11-CONTA 68 CUSTOS POR NATUREZA

Dez-05 Dez-06 Dif. DEZ 06/05

Orgãos Sociais 136.806 143.737 5,07%

Despesas Pessoal 1.386.950 1.232.826 -11,11%

Electricidade/Combustíveis/Água 45.230 49.705 9,89%

Material Escrit./Jornais/Artigos pª Oferta 47.231 44.435 -5,92%

Conservação e Reparação/Rendas e Alugueres 299.281 295.842 -1,15%

Comunicações/CTT 95.867 99.616 3,91%

Deslocações e Estadias/Eleições 70.675 65.964 -6,66%

Seguros 20.339 19.530 -3,98%

Custo de trabalho indep. 175.692 173.773 -1,09%

Publicidade e Propaganda/Publicações 136.067 58.075 -57,32%

Despesas Cobrança/Despesas Corresp. 234.320 259.756 10,86%

Formação de Associados/Colaboradores 8.338 0 -100,00%

Amortizações/Juros/Com. Banc./Impostos 275.786 269.211 -2,38%

Despesas Diversas 38.348 46.754 21,92%

Total 2.970.929 2.759.223 -7,13%



Relatório e Contas de 2006

Mútua dos Pescadores16

2.6.2. Resultados Financeiros

O Quadro 12 revela um acréscimo nos rendimentos de 2005 para 2006 em cerca de 17%.

Em termos de Mais e Menos Valias realizadas, o resultado de 2006 resulta essencialmente da venda de acções com 
realização de mais valias. 
Em Agosto de 2006 estabelecemos um Contrato de Gestão de Activos com o Banco Português de Gestão com o objectivo 
de optimizarmos os nossos investimentos.
  
Nas Mais e Menos Valias Potenciais temos em 2006 cerca de 394 000€ advindas de activos Financeiros e 415 000€ da 
avaliação dos nossos Imóveis em Ponta Delgada, Funchal, Nazaré e Lisboa (Av. Santos Dumont nº57).
Em termos globais (proveitos financeiros), apresentamos um acréscimo de cerca de 71%.

No Quadro 13 verifica-se um aumento nos Investimentos em  3 283 322€.
O aumento na rubrica Terrenos e Edifícios reflecte as avaliações dos nossos imóveis acima citados bem como as Benfei-
torias realizadas  na nossa Dependência de Vila do Conde.
O aumento nas Empresas e Associadas reflecte a nossa parte na variação da situação líquida da nossa participada Sa-
gres, Companhia de Seguros  S.A. que registou um resultado francamente positivo.
 
O aumento nas rubricas Acções, Obrigações e Depósitos a Prazo traduzem não só a sua valorização, mas também um 
maior Investimento dada a nossa maior liquidez financeira.

2.6.3. Outros Proveitos e Outros Custos

A diferença entre Outros Proveitos e outros Custos é positiva em 109 172€.

Em 2006 houve uma redução do Ajustamento para Recibos por Cobrar em 150 548€ (ex-Provisão para Prémios em Co-
brança).
Houve também reforço do Ajustamento para Créditos de Cobrança Duvidosa (ex-Provisão para Devedores Duvidosos) 
no montante de 169 870€.

QUADRO 12 - PROVEITOS FINANCEIROS
 2005 2006

Terrenos e Edifícios 358.978 404.491
Empréstimos 5.753 3.774
Acções , Obrigações, Tit. e Unid. de Participação 265.365 317.696
Depósitos e Outros 19.707 33.841

Rendimentos 649.803 759.802
Mais e Menos Valias Realizadas 108.918 227.526
Mais e Menos Valias Não Realizadas 292.778 811.064

Total 1.051.499 1.798.392

QUADRO 13 - INVESTIMENTOS
 2005 2006 Evolução

Terrenos e Edifícios 7.522.578 8.190.310 667.732
Empresas Grupo e Associadas 502.215 582.532 80.317
Acções e Outros Rend.Variavel 2.152.666 2.886.784 734.118
Obrigações e Outros Rend.Fixo 6.391.927 7.929.027 1.537.100
Empréstimos Hipotecários 19.994 7.550 -12.444
Depósitos a Prazo 1.403.501 1.680.000 276.499
Outros 2.500 2.500 0

Total 17.995.381 21.278.703 3.283.322
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A receita obtida pela prestação de serviços ao Ponto Seguro e Sagres- Companhia de Seguros foi de 147 705€. 

3. Intervenção Social, Cultural e Formativa

3.1. Vida associativa

Sendo a maior e mais representativa associação do sector marítimo, fortemente implantada e interveniente nas comuni-
dades, a Mútua dos Pescadores tem procurado, enquanto empresa socialmente responsável,   contribuir para melhorar e 
reforçar a dinâmica associativa do sector como factor de desenvolvimento económico e social. 

A importância atribuída a esta problemática - “Associativismo e Desenvolvimento” -  levou a que este fosse o tema esco-
lhido para o 2º Encontro Mútua 2006, realizado em 18 de Novembro, no IPIMAR.
Neste ano o Encontro realizou-se no âmbito do Fórum Nacional das Pescas, iniciativa que esteve no culminar do “Mu-
dança de Maré”, um projecto EQUAL liderado pela Associação Marítima Açoriana/ Cooperativa Porto de Abrigo, e cuja 
parceria a Mútua integrou.
A iniciativa contou com a participação de mais de centena e meia de pessoas em representação de instituições e asso-
ciações dos mais diversos domínios de intervenção, desde a produção à formação, da investigação ao sector cultural e 
social, quer do sector marítimo quer da economia social. 

Da elevada qualidade das intervenções dos oradores convidados e da grande participação no debate resultou natural 
a decisão de dar continuidade ao Fórum Nacional das Pescas, enquanto espaço aberto de diálogo e de trabalho, onde 
livremente e sem pré-condições as organizações possam avaliar, estudar e propor medidas que contribuam para o desen-
volvimento sustentado da pesca em Portugal. Ajudar a animar esta estrutura informal será, certamente, um dos desafios 
da Mútua para 2007.

Avaliados os bons resultados do trabalho efectuado no âmbito da Rede Portuguesa das Mulheres da Pesca, a Mútua 
dinamizou, em 2006, a constituição de um Núcleo Cultural, que pudesse, da mesma forma, congregar os muitos actores 
da cultura do mar com quem, ao longo dos anos, fomos criando laços de amizade e de trabalho e que pudesse, a médio 
prazo, dinamizar redes de intercâmbio e experiências de trabalho conjunto. 

Dando consistência a esta rede, a Mútua apresentou em Maio, ao Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, 
uma candidatura a financiamento para o primeiro projecto construído por cientistas do Núcleo. O projecto “Celebração 
da Cultura Costeira”, que tem por objectivo “promover a cultura marítima como factor de desenvolvimento integrado e 
sustentável”, será co-financiado pela Câmara Municipal de Sines e assenta numa parceria constituída, também, pela 
Associação Barcos do Norte (Viana do Castelo), o Museu Marítimo de Ílhavo, a Associação de Desenvolvimento de 
Peniche, a Associação de Defesa do Património de Mértola, a Cooperativa Porto de Abrigo, as Universidades Lusófona 
(Departamento de Museologia) e Nova (E-Geo), o Museu Marítimo de Barcelona, o Nord Museum e a Universidade de 
Tromsoe (Noruega). O CCC, que foi um dos 19 projectos seleccionados pelo gestor do programa entre 159 candidaturas, 
permitirá dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito dos projectos ISTMO (Peniche) e “Mudança de Maré”, 
cujas parcerias a Mútua integrou. 

A Rede Portuguesa de Mulheres da Pesca será envolvida no trabalho de inventariação do património e de formação de in-
ventariantes locais. Três elementos da Rede participaram em Maio na Assembleia Constituinte da rede europeia AKTEA, 
que se realizou em Ancona, tendo uma dirigente da Mútua  incluído o órgão executivo. A Rede participou igualmente nas 
reuniões preparatórias da constituição do Conselho Consultivo Regional das Águas Ocidentais Sul, um órgão consultivo 
da Comissão Europeia para a Política Comum de Pesca, tendo-se candidatado a integrar a Comissão Executiva.

Para além destas acções mais organizadas a Mútua continuou em 2006 a sua prática de estreita ligação às associações e 
organizações do sector e das comunidades, tendo sido realizadas dezenas de reuniões no terreno pelos seus directores e 
quadros técnicos e levadas a cabo muitas acções de apoio concreto e de intercâmbio. Participámos em muitas das inicia-
tivas levadas a cabo nos sectores marítimo, segurador e  cooperativo, a nível internacional, nacional, regional e local. 

Através da acção concreta e de uma presença mais visível, a Mútua deu passos seguros para se assumir e ser reco-
nhecida como uma instituição da fileira da pesca e do sector marítimo. Através da sua participação activa no movimento 
cooperativo e de uma relação institucional permanente com o INSCOOP, tem-se vindo a afirmar, também, como uma 
organização respeitada no 3º sector. 



Relatório e Contas de 2006

Mútua dos Pescadores18

3.2. Atendimento e acompanhamento social

O Departamento de Acção Social e Cooperativa continuou a garantir apoio permanente em caso de sinistro marítimo ou 
acidente de trabalho grave e a garantir um serviço de atendimento e encaminhamento social (105 casos em 2006).   

3.3. Responsabilidade Social

Foi implementado um Sistema (formal) de Audição e Participação de Cooperadores e Clientes, dando-se, deste modo, 
mais um passo para a certificação da Mútua como empresa socialmente responsável.

3.4. Comunicação

A revista Marés foi publicada regularmente, assumindo, cada vez mais, o papel de instrumento de informação, reflexão e 
debate dos sectores marítimo e cooperativo, em todas as suas vertentes (económica, social, cultural, ambiental, científica 
ou recreativa). Deram-se passos muitos importantes para a reestruturação da página da Mútua na Internet, por forma a que, 
em 2007, ela possa vir a tornar-se num portal ao serviço dos sectores marítimo e da economia social, assim como uma fer-
ramenta de formação associativa, nomeadamente no que refere à utilização das novas tecnologias pelo sector da pesca.

4. Pessoal 

O número de trabalhadores em 31 de Dezembro de 2006 é de 46 pessoas com uma média de idades de 49 anos, dos 
quais 11 com menos de 45 anos, contando com 22 mulheres no seu quadro de pessoal, o que representa 48% do total 
de efectivos. 

A empresa garante liberdade para a actuação dos sindicatos no local de trabalho e cumpre o Contrato Colectivo do sector.

A taxa de sindicalização é de 94% havendo um dirigente e dois delegados sindicais. 

A empresa cumpre as disposições legais no que se refere à Higiene e Segurança no Trabalho, mantendo a  assessoria 
com uma empresa de prestação de serviços nesta área.

A empresa promove mensalmente reuniões com os quadros superiores e intermédios incluindo os responsáveis de zona 
e promove anualmente umas jornadas técnico – comerciais de âmbito mais alargado.

5. Acontecimentos a destacar

Em meados de 2006 procedeu-se à mudança de instalações da Sede da Mútua, com a saída do Edifício Vasco da Gama 
no porto de Lisboa e a passagem para o Edifício Mútua, na Av. Santos Dumont, nº 57 (à Praça de Espanha). Depois da 
venda da vivenda na Av. Torre de Belém, a Mútua esteve na Docapesca e no porto de Lisboa em espaços arrendados, 
tendo agora optado por ocupar novamente espaços de que é proprietária, já que se trata do Edifício Mútua.

Acompanhámos com especial preocupação as dificuldades que a pesca foi registando ao longo do ano, já que no sector 
não é possível fazer repercutir nos preços de venda do produto (peixe) as variações dos custos de produção quando são 
rápidas e significativas, caso dos combustíveis, e com um peso significativo na estrutura de custos das empresas, qual-
quer que seja a dimensão ou tipo de pesca.
Não deixamos de registar como negativo o facto de o Governo português, ao contrário da posição assumida pelos gover-
nos espanhol e francês, não ter tomado qualquer medida que minorasse o impacto negativo decorrente desta situação.

A publicação da proposta do Plano Estratégico Nacional para as Pescas - PEN (2007-2013), na sequência do Fundo Eu-
ropeu das Pescas – FEP, mereceu igualmente a nossa atenção, tendo a Mútua feito uma avaliação positiva, mas crítica, 
sobre o seu conteúdo, e negativa sobre o processo, da qual demos conta aos responsáveis do Sector. 
Igualmente acompanhámos a publicação da legislação sobre a pesca lúdica, e partilhamos muitas das preocupações das 
entidades associativas desta área, que não foram ouvidas no processo legislativo, o que teria evitado alguns desacertos.

A nossa participação em reuniões internacionais da EFICA (European Fishing Insurance Companies Association), AISAM 
(Association Internacionale des Sociétés d’ Assurance Mutuelle), congresso conjunto AISAM e ACME (Assureurs Coopé-
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ratifs et Mutualistes Européens), IUMI (International Union of Marine Insurance) e OCPLP (Organização Cooperativista 
dos Povos de Língua Portuguesa) continuou a revelar-se de todo o interesse.

Também demos toda a atenção ao processo Solvabilidade II, quer a nível internacional quer nacional, não obstante a 
nossa dimensão, tendo participado nomeadamente no QIS II, inquérito que pretende medir o impacto das medidas a 
implementar.

6. Acontecimentos subsequentes

Não se verificaram acontecimentos posteriores à data do balanço que devam ser registados ou divulgados.

7. Governo da Cooperativa 

A Mútua tem vindo a desenvolver o plano de implementação dos Sistemas de Gestão de Riscos e Controlo Interno de 
acordo com a Norma Regulamentar nº 14/2005-R de 29 de Novembro, e no final do ano iniciou também um processo de 
aplicação de um Modelo de Implementação Estratégica.

Desta forma, os mecanismos de governação estão a ser melhorados, procurando-se não só responder às exigências 
legais, mas sobretudo encarar os desafios do presente e do futuro como oportunidades que nos devem garantir novos 
meios para respostas adequadas às novas exigências.

A criação de vários Comités, de Coordenação (CCoord.), de Gestão de Riscos e Controlo Interno (CGRCI), de Desenvol-
vimento do Modelo de Implementação Estratégica (CDMIE) e de Investimentos (CI), é um passo decisivo para a maior 
coordenação e responsabilização dos principais responsáveis pela gestão das várias Áreas da Mútua. 

A formação ao nível dos trabalhadores, cooperadores e dirigentes é assumida como a melhor resposta para garantir uma 
governação que tem que se pautar pelos princípios e valores cooperativos, nunca esquecendo que a actividade segura-
dora que a Mútua desenvolve implica também por si os maiores padrões éticos e de segurança.

8. Perspectivas para 2007

Afirmamos as nossas características de Seguradora Cooperativa e Especializada, e traçamos como objectivos estratégicos:

• o reforço, permanente, da liderança dos seguros da pesca;
• o alargamento, fidelização e maior envolvimento associativo, nas áreas da náutica de recreio e marítimo turística;
• ganhar implantação, nos seguros do cluster do Mar;
• oferecer ao Movimento Cooperativo e Associativo e outros actores da Economia Social, uma plataforma de seguros.

Mas porque somos uma Seguradora Cooperativa, continuaremos a actuar, permanente e continuadamente, na defesa 
dum desenvolvimento sustentável, em particular da Pesca, e em geral do cluster do Mar, do Movimento Cooperativo, do 
Movimento Associativo e da Economia Social, através de acções de carácter social, cultural, formativo e informativo. 

Em geral, no ano de 2007, como medidas indutoras para prosseguir os objectivos estratégicos traçados, será dada espe-
cial atenção e prioridade:

• à formação dos Trabalhadores, nas diversas áreas do conhecimento, das técnicas e instrumentos de utilização corren-
te, privilegiando acções curtas mas frequentes;
• à formação dos Colaboradores, segundo a mesma metodologia, mas adaptando as acções à disponibilidade e neces-
sidades próprias;
• à formação dos Dirigentes, na perspectiva do exercício da cidadania e dos valores cooperativos;
• à implementação do Sistema de Gestão de Riscos e Controlo Interno, dando cumprimento às orientações e normas 
do Instituto de Seguros de Portugal (ISP);
• à progressiva utilização de um instrumento de gestão estratégica e avaliação de desempenho (Balanced Scorecard 
–BSC);
• ao processo de Certificação da Mútua como Empresa com Responsabilidade Social;
• ao processo de Certificação de Qualidade de dois produtos: SEGURPESCA XXI e Náutica de Recreio.
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Estas perspectivas retiradas do Plano de Actividades para 2007, aprovado na Assembleia Geral de 10/Dez/2006, encon-
tram-se aí desenvolvidas e quantificadas no Orçamento respectivo.

9.  Aplicação de Resultados 

O saldo positivo de 148 573,34€ advém de negócios com cooperadores e com terceiros (não cooperadores).
A distribuição do Resultado após impostos por ambos os grupos é feita pelo apuramento do peso de cada um nos prémios 
brutos emitidos.
Com este critério os negócios com terceiros correspondem a 11,4% do total dos Prémios Brutos Emitidos. 
 

• Negócios com Terceiros – 16.937,36€
• Excedente Relevante – 131.635,98€

A proposta da Direcção para aplicação dos resultados é a seguinte:

I) Para Reservas Obrigatórias

• 20% para Reserva Legal , nos termos do artº. 38º a) dos Estatutos, isto é 26.327,20€;
• 10% para Reserva para Educação e Formação Cooperativa e Mutualista, isto é 13.163,60€ (mínimo legal de 1%); 
• O excedente não distribuível proveniente de negócios com Terceiros, igual a 16.937,36€.

II) Juros aos cooperadores que subscreveram pelo menos 100 títulos há pelo menos 6 meses, à taxa de 2,25%, arredon-
dados por excesso, isto é  912€ ( artº. 13º. nº.1 dos Estatutos);

III) Para Resultados Transitados:

• O remanescente entre as aplicações atrás referidas e o excedente relevante, isto é  91.233,19€.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2007

O Comité de Coordenação,

Jerónimo Teixeira  - Director Geral
Joaquim Simplício - Director Técnico

Sara Domingues - Directora  Financeira e de Resseguro
António Monteiro - Director Comercial

Cristina Moço - Directora  do Departamento 
de Acção Social e Cooperativa

A Direcção,

João da Silva Lopes (Presidente)                                                                                     
Albino Fernandes Cadilhe

Genuíno A. Goulart Madruga
José António Bombas Amador
Jorge André Ferreira Timóteo
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Balanço em 31de Dezembro de 2006

(Valores em euros)

ACTIVO

EXERCÍCIO

Exercício anterior 
Activo LíquidoActivo Bruto Amortizações e

Provisões Activo Líquido 

Imobilizações incorpóreas 130.867 130.356 510 9.645

Investimentos

    Terrenos e edifícios 8.190.310 8.190.310 7.524.091

      De serviço próprio 1.551.046 1.551.046 1.392.225

      De rendimento 6.639.264 6.639.264 6.130.354

      Imobilizações em curso e adiantamentos por conta 0 0 1.513

    Investimentos em empresas do grupo e associadas 582.532 582.532 502.215

      Partes de capital em empresas do grupo 32.635 32.635 32.635

      Obrigações e outros empréstimos a emp. do grupo 0 0 0

      Partes de capital em empresas associadas 549.897 549.897 469.580

      Obrigações e outros empréstimos a emp. associadas 0 0 0

    Outros investimentos financeiros 12.505.861 12.505.861 9.970.588

      Acções, outros títulos de rendim. variavel e unidades de  
      participação em fundos de investimento 2.886.784 2.886.784 2.152.666

      Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 7.929.026 7.929.026 6.391.927

      Empréstimos hipotecários 7.550 7.550 19.994

      Outros empréstimos 0 0 0

      Depósitos em instituições de crédito 1.680.000 1.680.000 1.403.501

      Outros 2.500 2.500 2.500

    Depósitos junto de empresas cedentes 0 0 0

Investimentos relativos a seguros de vida em que o risco de 
investimento é suportado pelo tomador de seguro 0 0 0

Provisões técnicas de resseguro cedido 2.902.749 2.902.749 2.640.415

    Provisão para prémios não adquiridos 431.470 431.470 400.072

    Provisão matemática do ramo vida 0 0 0

    Provisão para sinistros 2.471.279 2.471.279 2.240.343

    Provisão para participação nos resultados 0 0 0

    Outras provisões técnicas 0 0 0

    Provisões técnicas relativas a seguros de vida em que o
    risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro 0 0 0

Devedores 9.757.845 5.673.476 4.084.369 4.426.121

    Por operações de seguro directo

      Empresas do grupo 0 0 0 0

      Empresas participadas e participantes 0 0 0 0

      Outros devedores 4.676.917 1.601.518 3.075.399 3.041.144

    Por operações de resseguro

      Empresas do grupo 0 0 0 0

      Empresas participadas e participantes 0 0 0 0

      Outros devedores 103.180 0 103.180 309.335

    Por outras operações

      Empresas do grupo 2.937.052 2.937.052 0 0

      Empresas participadas e participantes 729.760 729.760 0 0

      Outros devedores 1.302.746 405.145 897.601 1.066.883

    Subscritores de capital 8.189 8.189 8.760

Outros elementos do activo 1.694.422 937.022 757.400 481.319

    Imobilizações corpóreas e existências 1.094.312 937.022 157.290 208.072

    Depósitos bancários e caixa 600.110 600.110 273.247

    Outros 0 0 0

Acréscimos e diferimentos 781.464 781.464 790.386

    Juros a receber 109.894 109.894 134.137

    Outros acréscimos e diferimentos 671.569 671.569 656.249

Total do Activo 36.546.049 6.740.854 29.805.195 26.344.780

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,
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Balanço em 31de Dezembro de 2006

(Valores em euros)

PASSIVO Exercício Exercício 

Capital próprio 7.741.855 7.225.296

    Capital 5.078.040 5.047.730

    Prémios de emissão 0 0

    Reservas de reavaliação

       Reavaliação regulamentar 2.199.147 1.388.083

       Reavaliação legal 0 0

    Reservas

       Reserva legal 49.213 0

       Reserva estatutária 0 0

       Outras reservas 120.964 624.789

    Resultados transitados 145.917 59.480

    Resultado do exercício 148.573 105.214

Passivos subordinados 0 0

Fundo para dotações futuras 0 0

Provisões técnicas 13.739.264 12.704.031

    Provisão para prémios não adquiridos 652.711 607.276

    Provisão matemática do ramo vida 0 0

    Provisão para sinistros

      De vida 0 0

      De acidentes de trabalho 9.746.676 8.996.446

      De outros ramos 3.230.419 2.981.666

    Provisão para participação nos resultados 0 0

    Provisão para desvios de sinistralidade 16.500 15.500

    Outras provisões técnicas 92.958 103.143

Provisões técnicas relativas a seguros de vida em que o risco  de investimento é 
suportado pelo tomador de seguro 0 0

Provisões para outros riscos e encargos 0 0

    Provisões para pensões 0 0

    Provisões para impostos 0 0

    Outras provisões 0 0

Depósitos recebidos de resseguradores 3.124.572 2.715.155

Credores 4.356.381 3.388.719

    Por operações de seguro directo

      Empresas do grupo 0 0

      Empresas participadas e participantes 0 0

      Outros credores 2.738.985 2.244.217

    Por operações de resseguro

      Empresas do grupo 0 0

      Empresas participadas e participantes 0 0

      Outros credores 734.148 241.885

    Empréstimos bancários

      De empresas do grupo 0 0

      De empresas participadas e participantes 0 0

      Outros credores 0 0

    Estado e outros entes públicos 340.889 403.363

    Credores diversos

      Empresas do grupo 377 0

      Empresas participadas e participantes 0 0

      Outros credores 541.982 499.254

Acréscimos e diferimentos 843.124 311.578

Total do Passivo 29.805.195 26.344.780

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,
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Conta de Ganhos e Perdas - Conta Técnica Não Vida

(Valores em euros)

CONTA  DE  GANHOS  E  PERDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta técnica do seguro não vida
   Prémios adquiridos líquidos de resseguro
      Prémios brutos emitidos 8.048.514 7.669.261
      Prémios de resseguro cedido -2.569.290 5.479.223 -2.471.462 5.197.799
      Provisão para prémios não adquiridos (variação) -56.767 -101.279

      Provisão para prémios não adquiridos, parte dos 
      resseguradores (variação) 31.398 -25.369 5.453.855 52.038 -49.241 5.148.558
   Proveitos dos investimentos

      Rendimentos de partes de capital

           Relativos a empresas do grupo 0 0
           Outros 0 0 0 0

      Rendimentos de outros investimentos

           Relativos a empresas do grupo 0 0
           Outros 703.468 703.468 608.050 608.050

      Ganhos realizados em  investimentos 262.845 966.313 113.005 721.055

   Mais-valias não realizadas de investimentos 946.112 568.534

   Outros proveitos técnicos, líquidos de resseguro 1.173 0

   Proveitos técnicos 7.367.452 6.438.147

   Custos com sinistros, líquidos de resseguro

      Montantes pagos
         Montantes brutos 5.519.766 6.347.600
         Parte dos resseguradores -1.283.878 4.235.888 -1.643.770 4.703.829
      Provisão para sinistros (variação)
         Montante bruto 976.055 -472.143
         Parte dos resseguradores -166.843 809.212 5.045.100 426.788 -45.355 4.658.474

   Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro (variação) -10.185 -53.120

   Participação nos resultados, líquida de resseguro 0 0

   Custos de exploração líquidos
      Custos de aquisição 426.141 453.794
      Custos de aquisição diferidos (variação) -11.332 -20.572
      Custos administrativos 1.085.842 1.140.610
      Comissões e participação nos resultados de resseguro -474.272 1.026.379 -617.783 956.049

   Custos com investimentos
       Custos de gestão dos investimentos 290.023 315.546
       Perdas realizadas em investimentos 35.319 325.341 4.087 319.634

   Menos-valias não realizadas de investimentos 135.047 280.354

   Outros custos técnicos, líquidos de resseguro 21 1.412

   Provisão para desvios de sinistralidade (variação) 1.000 1.000
   Custos técnicos 6.522.704 6.163.802
   Resultado da conta técnica do seguro não vida 844.748 274.345

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,



Mútua dos Pescadores 25

Conta de Ganhos e Perdas - Conta Não Técnica

(Valores em euros)

CONTA  DE  GANHOS  E  PERDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta não técnica

   Resultado da conta técnica do seguro não vida 844.748 274.345

   Resultado da conta técnica do seguro de vida 0 0

   Resultado da conta técnica 844.748 274.345

   Proveitos dos investimentos

      Rendimentos de partes de capital

         Relativos a empresas do grupo 0 0
         Outros 0 0 0 0

      Rendimentos de outros investimentos

         Relativos a empresas do grupo 0 0
         Outros 56.334 56.334 41.753 41.753

      Ganhos realizados em investimentos 56.334 41.753

   Mais-valias não realizadas de investimentos 0 4.598

   Outros proveitos 149.565 147.602

   Proveitos não técnicos 205.899 193.954

   Custos com investimentos

      Custos de gestão de investimentos 5.816 6.434
      Perdas realizadas em investimentos 0 5.816 0 6.434

   Menos-valias não realizadas de investimentos 0 0

   Outros custos, incluindo provisões 174.058 312.775

   Custos não técnicos 179.874 319.208

   Resultado da actividade corrente 870.774 149.091

   Proveitos e ganhos extraordinários 182.068 374.320

   Custos e perdas extraordinários 49.555 72.377

   Resultado extraordinário 132.513 301.943

   Dotação ou utilização da Reserva de Reavaliação 
   Regulamentar

-811.064 -292.778

   Recuperação de mais e menos-valias realizadas de 
   investimentos

0 0

   Resultado antes de impostos 192.222 158.255

   Imposto sobre o rendimento do exercício 43.649 53.041

   Resultado líquido do exercício 148.573 105.214

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,
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ANEXO AO BALANÇO E CONTA DE GANHOS E PERDAS
1- Indicação e justificação dos ajustamentos realizados nas contas do Balanço e do Ganhos e Perdas relativa-
mente aos valores publicados no exercício anterior de modo a permitir uma correcta comparabilidade.

A empresa calculou pela primeira vez os Passivos por Impostos Diferidos referentes à diferença entre os activos avaliados 
ao justo valor, conforme Norma do ISP, e o seu valor histórico, base fiscal.

3 - Os critérios de valorimetria aplicados às várias rubricas das contas anuais, princípios contabilísticos  utilizados e mé-
todos de calculo para as provisões e amortizações, foram os seguintes:

a) Provisões

I) Provisão para Prémios Não Adquiridos
O valor desta provisão resultou do cálculo  contrato a contrato “pro-rata temporis” conforme Normas 19/94-R,  3/96-R e 
4/98-R  do Instituto de Seguros de Portugal, a partir dos prémios brutos emitidos do seguro directo.

II) Provisão para Sinistros
Em Acidentes de Trabalho manteve-se o método de cálculo desta provisão relativamente aos anos anteriores.
As provisões são calculadas tendo por base o “Custo médio da lesão”.
Esse custo é apurado a partir do histórico dos últimos 3 anos calculando-se a média das despesas, por lesão, adicio-
nadas da componente salarial.
Nos casos mais graves é feita, como habitualmente, uma avaliação individual.

Em termos de Provisão Matemática o seu valor foi calculado de acordo com o disposto no nº. 1 e 2 do Cap. I da Norma 
Regulamentar n.º 15/2000-R de 23 de Novembro de 2000, que estabelece os princípios a seguir para o cálculo das 
Provisões Matemáticas  do seguro de Acidentes de Trabalho, considerando a Tábua de Mortalidade TV 73-77, uma taxa 
de juro técnica de 4% e Encargos de Gestão de 1%.

Para os sinistros Marítimos a provisão é calculada com base no custo estimado das avarias reclamadas e/ou de peritagem.
Nos sinistros respeitantes a Incêndio e Multi-Riscos é também utilizada a peritagem.

Na Provisão para sinistros estão incluídos os custos estimados de gestão de sinistros correspondentes a sinistros a 
regularizar.

O método de cálculo da Provisão para Sinistros não Declarados, incluída na Provisão para Sinistros,  sofreu alteração, 
introduzindo-se , os custos de gestão imputados (esta consideração é valida para todos os ramos) e uma Provisão IBNR 
– pensões,  em AT,  que corresponde a uma provisão para presumíveis incapacidades Permanentes de Processos de 
Sinistros ocorridos mas ainda não declarados.

II) Provisão para Riscos em Curso
De acordo com a Norma Regulamentar nº 19/94-R, de 6 de Dezembro, alterada pelas Normas nº 3/96-R, de 18 de 
Janeiro, nº 4/98-R, de 16 de Março e nº 12/2000-R, de 13 de Novembro e nº 24/2002-R. 
Esta Provisão é o resultado do produto da soma dos rácios de custos (Sinistralidade, Cedência,  Despesas de Explora-
ção), no que exceder 100% dos Prémios Adquiridos, pelos Prémios Exigíveis mais os a emitir em Janeiro de 2007.

IV) Provisão para Desvios de Sinistralidade - Fenómenos Sísmicos
Constituída por aplicação de um factor de risco, definido pelo Instituto de Seguros de Portugal para cada zona sísmica, 
ao capital retido pela Companhia – Norma Regulamentar nº 19/94-R e nº 4/98-R, de 16 de Março, adicionado em cada 
ano de um montante prudencial.

V) Ajustamento de Recibos por Cobrar
Cálculo do Ajustamento de Recibos por Cobrar, conforme a Norma Regulamentar nº 16/2006-R, que adita na parte final 
do nº 13 da Norma Regulamentar nº 30/95-R, de 28 de Dezembro, alterada pela Norma Regulamentar nº 6/2006-R, de 
2 de Agosto, sendo aplicado para o cálculo do Ajustamento para Recibos por Cobrar:

1 – Para os recibos por cobrar cujo recebimento é obtido através da dedução de descontos em Lota, sobre os quais 
não se aplica o Dec-Lei 122/2005, artº 13º, o ajustamento foi calculado sobre os recibos por cobrar, há mais de 30 
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dias, deduzido do montante dos saldos credores em conta-corrente para pagamento de dívidas de prémios, ajustado 
dos excedentes de conta-corrente cujos pedidos de devolução foram aceites.

2 – O valor dos recibos por cobrar, a que se aplica o novo regime previsto no Decreto Lei 122/2005 de 29/7, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto Lei 199/2005 de 10/11, ainda não anulados por se aguardar a confirmação de 
cobrança, foi ajustado a 100%, por inexistência de dados relacionando os recibos nessa circunstância por cobrar com 
os que historicamente não tivessem sido cobrados.

VI) Ajustamento de Créditos de Cobrança Duvidosa 
Ajustamento de Créditos de Cobrança Duvidosa das Empresas e Outros calculado com base na Norma nº 30/95-R, do 
ISP, de acordo com a mora do crédito e que inclui desde 2005 saldos devedores em conta-corrente sem movimento há 
mais de 1 ano. 

b) Imobilizações Corpóreas e Existências
Os activos imobilizados, estão contabilizados ao custo histórico, excepto se reavaliados legalmente.
As amortizações corpóreas estão calculadas por aplicação do método das quotas constantes  com base nas taxas 
anuais fiscalmente aceites e  que reflectem a vida útil estimada dos bens do imobilizado corpóreo. 

c) Imobilizações Incorpóreas
Ver Nota 10.

d) Impostos Diferidos
A Mútua utiliza desde 2003 o método do imposto diferido e não o do imposto a pagar. Em 2006 foram estimados 
passivos por Impostos Diferidos referentes aos valores acumulados registados na conta de Reserva de Reavaliação 
Regulamentar.

4 - Cotações utilizadas:
1 Dólar = 1,1797 – Valor Fixing USD aplicado ao valor nominal das Acções BBVA. Pref. USD – 7,75%.

6 - Empresas do Grupo e Associadas
O grupo é constituído pelas seguintes empresas, em relação às quais se indica a percentagem de participação, o Capital 
Próprio e o Resultado do último exercício apurado:

I)   SAGRES Companhia de Seguros, S.A. (Ex-Euresap) - (4,66%)
Praça da Alegria, nº 22
1250-004 Lisboa 
Resultado Líquido: 2.052.456€ ; Capitais Próprios = 11.800.365€ 
(Valores estimados)

II)   MUTUAGEST - Sociedade de Estudos e Gestão, S.A.  - (100%) 
(Em liquidação)
Edifício Vasco da Gama
Rua General Gomes Araújo, Bloco C, Piso 1
1399-005 Lisboa
Resultado Líquido: -1.949€ ;  Capitais Próprios  = - 2.553.980€
(Valores de 2005)

III)  ARIARTE - Exportação e Importação e Comercialização, Lda. - (49%)                                      
Edifício Vasco da Gama
Rua General Gomes Araújo, Bloco C, Piso 1
1399-005 Lisboa
Resultado Líquido: 51.539€ ;   Capitais Próprios: 454.243€
(Valores de 2005)

      
IV) CONSULINTER – Sociedade de Gestão e Estudos de Investimentos, S.A. - (100%)

Avª Brasília, ES2  -  Pedrouços
1449-030 Lisboa
Resultado Líquido:  - 7.183€;    Capitais Próprios: 32.635€
(Valores de 2002)



Mútua dos Pescadores28

Anexo ao balanço

V)  REGRAFI – Reprodução Gráfica Computorizada, S.A.
(Em liquidação)
Estrada de Benfica, nº 304-A
1500-098 Lisboa
Resultado Líquido: - 60.779€;    Capitais Próprios: - 62.471€
(Valores de 2005)

7 - Pessoal ao Serviço  (número médio)

Dirigentes e Quadros Superiores 8
Quadros Médios 9
Trabalhadores Altamente Qualificados 4
Trabalhadores Qualificados 22
Trabalhadores Semi-Qualificados 1
Trabalhadores Não-Qualificados 4
              Total 48

8 - Custos com Pessoal

                       (Valores em euros)

6800 - Dos Orgãos Sociais 124.284
6801 - Do Pessoal 958.685
6802 - Encargos sobre Remunerações 211.016
6803 - Pensões e respectivos Encargos 766
6804 - Prémios + Contrib. para Pensões 18.699
6805 - Seguro Obrigatório 24.886
6806 - Custos de Acção Social 27.360
6807 - Outros Custos com Pessoal 10.867

TOTAL 1.376.563

10 – O montante de 130.867€ de Imobilizações Incorpóreas corresponde a obras efectuadas em instalações alugadas 
e totalmente amortizadas, a saber:  Avª Brasília (2000/2001), valor de 94.282€; obras no Edifício Vasco da Gama – Al-
cântara, ex-Sede, (2002/Junho 2006),  no valor de 31.314 €; obras na Dependência de Setúbal – Edifício dos Bombeiros 
Voluntários de Setúbal, de 3.122€,  obras em edifício sito na Nazaré no valor de 2.149€ . O valor de 510€ é para amortizar 
em 2007, ano em que se anularão o activo e as provisões acumuladas.

12 - Valor dos Créditos de Cobrança Duvidosa e respectivo Ajustamento de Créditos de Cobrança Duvidosa.

Devedores por Operações Seguro Directo/Empresas do Grupo 
Montante: 0  
Ajustamento: 0  

Devedores por Operações Seguro Directo/Outros Devedores
Montante: 2.453.259€;  
Ajustamento: 1.601.518€ 

Devedores por outras Operações/Empresas do Grupo e Associadas
Montante: 3.666.777€; 
Ajustamento: 3.666.777€

Devedores  por outras Operações/Outros Devedores
Montante: 446.271€;
Ajustamento: 405.181,16€
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14 -  
Nº Valor nominal

Capital subscrito em 2006 6.477 32.385
Reembolsos (415) (2.075)

15 -  O capital da Cooperativa está dividido em três partes:

Nº Valor nominal

Parte do capital inicial atribuído aos cooperadores com apólice de seguro válida 
em 31/12/2003   -   Série A

                       
174.000

                    
870.000

Parte do capital inicial, de propriedade comum da Cooperativa, com inscrição 
escritural e não titulados

             
4.130.000

Capital inicial (A) 5.000.000

Títulos de capital, Série B, subscritos e realizados ou a realizar em dinheiro  B)                          
15.608 78.040

CAPITAL (A + B) 5.078.040

19 - As responsabilidades com pensões em 31/12/06 são as seguintes:

Responsabilidades com Reformados 603.717€
Responsabilidades por serviços passados com Activos 375.549€

O nível de financiamento em 31/12/2005 era de 102,89% e em 31/12/2006 é de 102,16%, significando que as responsa-
bilidades conforme estipulado pelo ISP estão integralmente financiadas.

20 - Diferença entre a carga fiscal imputada ao exercício e aos dois exercícios anteriores e a carga fiscal já paga 
ou a pagar com referência a estes exercícios.

Impostos:

a) – Carga Fiscal
                   (Valores em euros)   

2004 2005 2006
IRC Pago 11.135 7.225 0
IRC a Pagar 0 0 7491

(ver nota 29, a)).

Todas as declarações de auto-liquidação são sujeitas a inspecção pelos Serviços competentes da Direcção Geral dos 
Impostos, podendo vir a sofrer eventuais ajustamentos que não se prevêem significativos. O valor 7.491€ respeita à Tri-
butação Autónoma e será liquidado em Maio de 2007, de acordo com a lei.

b) – Impostos Diferidos

Com autorização expressa do I.S.P. a empresa registou pela primeira vez em 2003 activos por impostos diferidos respei-
tante a provisões não aceites que sofreram alteração em 2006 após recálculo conforme quadro seguinte:

ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS ANOS ANTERIORES 2006 TOTAL
Empresas do Grupo e Participadas 595.150 - -
Rectificações, 2006 (58.752) 536.398
Outros 25.562 (50.046) (24.484)

TOTAL 620.712 (108.798) 511.914
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PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 2006
Reserva Reavaliação Regulamentar 2.199.147
Taxa 21,5%
Passivo Impostos Diferidos 472.817

A empresa calculou pela primeira vez os Passivos por Impostos Diferidos referentes à diferença entre os activos avaliados 
ao justo valor, conforme Norma do ISP, e o seu valor histórico, base fiscal.

22 - Inventários Títulos e Part. Financeiras  - Ver Anexo 1.

23 - Movimentos nas rubricas de Imobilizações  -  Ver Anexos 2, 3 e 4

Quadro 24 - Movimentos relativos a reavaliações de acordo com o seguinte mapa:
                                                                                                                          (Valores em milhares de euros)

Rubricas Imobilizações corpóreas Investimentos Total
Reserva de Reavaliação
     Início do Exercício - 1.388 1.388
    Aumentos - 946 946
    Diminuições
        Incorporação Capital Social -
        Outras - 135 135
    Fim do Exercício - 2.199 2.199
Custos Históricos - 18.945 18.945
Reavaliações - 2.334 2.334
Valores Contabilísticos Reavaliados - 21.279 21.279

                                                                                                   
25 – A rubrica Reserva de Reavaliação Regulamentar contém as Mais e Menos Valias potenciais.

26 – Desdobramento das Contas de Ajustamentos pelas respectivas sub-contas conforme quadro seguinte:

(Valores em euros)

Contas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final
    490 – Ajustam. Pª Recibos por Cobrar
  4900 – Empresas do Grupo 
49000 – Acidentes de Trabalho - - - -
49001 – Acidentes Pessoais - - - -
49003 – Incêndio - - - -
  4903 – Outros tomadores de seguro 
49030 – Acidentes de Trabalho 1.195.975 - 98.839 1.097.136
49031 – Acidentes Pessoais 153.170 - 13.641 139.529
49032 – Marítimo 391.948 - 42.105 349.843
49033 – Incêndio/Multiriscos 10.973 4.037 - 15.010

Sub-Total 1.752.066 4.037 154.585 1.601.518
    491 – Ajustam.Créd.Cobrança Duvid.
  4910 – Empresas do Grupo 2.924.805 12.248 - 2.937.053
  4912 – Outras Empresas Particp. 723.141 6.619 - 729.760
  4913 – Outros Devedores
49130 – Actividade Nacional 193.194 142.124 - 335.318
49131 – Outros Créditos 60.948 8.879 - 69.827

Sub-Total 3.902.088 169.870 - 4.071.958
    492 – Prov.pª Riscos e Encargos

TOTAL 5.654.154 173.907 154.585 5.673.476
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28 - Demonstração dos resultados extraordinários como segue:
(Valores em euros)

CUSTOS E PERDAS
EXERCÍCIOS

PROVEITOS
EXERCÍCIOS

N N-1 N N-1
  69100  Donativos 3.050 1.430 79100  Restituição de Impostos 1.260 86.204
  69102  Desp. Confidenciais - - 79101  Recuper. de Dívidas - -
  69103  Perdas Imobil. Corpóreo   106 82 79102  Redução Amort/Prov. 154.586 116.644
  69104  Ofertas a Clientes - - 79103  Ganhos Imobil. Corpór. 1.528 -
  69105  Dívidas Incobráveis - - 79107  Cor. Rel. Exerc. Anter. 15.503 135.510
691060  Multas Fiscais 245 505 79108  Outros Prov.Ganhos Extr 9.191 35.962
691061  Multas n/Fiscais 150 -
691062  Outras Penalidades - -
  69107  Quotizações Diversas 2.419 6.289
  69108  Cor.Rel.Exerc.Anterior. 40.406 41.137
  69109  Outras Perdas Extraord. 3.179 22.934
        83  Result. Extraordinários 132.513 301.943

TOTAL 182.068 374.320 TOTAL 182.068 374.320

O resultado extraordinário de 132.513€ compõe-se  dos Proveitos Extraordinários de 182.068€ menos os Custos Extra-
ordinários de 49.555€.
Nos Proveitos Extraordinários realçamos o valor de 154.586€ de diminuição do Ajustamento de Recibos por Cobrar em 
relação a 2005 e participação nos resultados do Seguro Vida de 8.225€.

29 - Proporção em que o imposto sobre os lucros incide sobre os resultados correntes e sobre os resultados 
extraordinários.

a) - O valor do imposto sobre os lucros do exercício é o resultado de:

Imposto exercício  (Taxa Autónoma) 7.491€
Imposto exercício/Resultados 36.158€
Imposto do exercício 43.649€

O Imposto Diferido  refere-se à reversão de Reporte Fiscal de 36.158€. Foi transferido da conta “Outras Reservas – Imposto 
Diferido Activo” para Resultados Transitados o valor de 32.749€  pela aplicação dos critérios da Directriz Contabilísticas 28.

b) - O resultado antes dos Impostos, 192.222€, é o resultado de  870.774€ de Resultado Corrente mais 132.513€ de Re-
sultados Extraordinários, deduzidos de 811.064€ de Dotação à Reserva de Reavaliação Regulamentar.
A proporção em que o Imposto sobre Lucros incide nos Resultados Correntes é 31% e nos Resultados Extraordinários de 69%.

33 - Mapa das Provisões Técnicas - Seguro Directo
(Valores em euros)

RUBRICAS Montante 
Calculado

Custos de Aquisição
Diferidos

Valor Balanço
N

Valor Balanço
N-1

Prov. pª Prémios n/Adqui.:
  Acidentes de Trabalho 171.815 34.363 137.452 124.988
  Acidentes Pessoais        77.526 15.505 62.021 55.528
  Incêndio 2.452 - 2.452 2.343
  Multiriscos 80.277 16.055 64.221 63.526
  Marítimo 483.206 96.642 386.565 360.891

Total 815.276 162.565 652.711 607.276
Provisão Matemática - - - -

Total 0 0 0 0
Prov. Pª Riscos em Curso:
  Acidentes de Trabalho - - - -
  Acidentes Pessoais - - - -
  Incêndio - - 392
  Multiriscos - - 63.387 87.477
  Marítimo - - 29.571 15.274

Total 0 0 92.958 103.143
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34 - Desenvolvimento da Provisão para Sinistros relativa a Sinistros ocorridos em Exercícios Anteriores e seus reajusta-
mentos  -  Ver Anexo 5 e Discriminação dos Custos com Sinistros  - Ver Anexo 7.

35 - Explicação dos reajustamentos (correcções) apresentados em conformidade com o número anterior no caso 
de estes assumirem valores significativos.
 
Os reajustamentos com significado registaram-se nas Provisões Matemáticas.
Os reforços de provisão mais relevantes verificaram-se em processos de pensão relativos a sinistros de 2002, 2004 e 2005.

No processo 41/800212 de 2002 conciliado em 23/11/2006 houve um reforço de cerca de 57 000€ - Passagem de Definida 
com Incapacidade Permanente Parcial (IPP) de 36% para IPP de 40,6% com uma Incapacidade Permanente Absoluta 
para o Trabalho Habitual (IPATH).

Relativamente ao ano de sinistro de 2004 verificou-se a abertura em 2006  de um Processo de Pensão em situação de 
Presumível com uma IPP de 12,5%( provisão de cerca de 15 000 euros). Registou-se ainda um reforço de cerca de 66 000 
euros no processo 41/800390 na passagem de Presumível para Definida com a atribuição de uma  IPATH.

Relativamente ao ano de sinistro de 2005 realçamos a abertura em 2006 de 15 processos de Pensão que correspondem 
a cerca de 126 000 euros de provisão.
Note-se no entanto que destes 16 processos, 10 são participações do último trimestre do ano de 2005 e que à data de 
Dezembro de 2005 não era expectável incapacidade permanente.

36 - Valorimetria de cada rubrica de investimento:

Terrenos e Edifícios - valor actual resultante de avaliação por perito independente, nos termos regulamentares.

Investimento em Empresas do Grupo e Associadas - valor de equivalência patrimonial, correspondente à quota parte nos 
Capitais Próprios. 

Outros Investimentos Financeiros e Empréstimos

O critério para 2006 foi o valor de mercado entendido como cotação a 31/12/2006 para:

I) - Acções e outros títulos (títulos de participação e unidades de participação) de rendimento variável;

II) - Obrigações e outros títulos de rendimento fixo cotados.

Nos investimentos abaixo indicados a valorimetria aplicada foi:

III) - Acções não cotadas - valor contabilístico, correspondente ao quociente entre os capitais próprios e o número de 
acções de acordo com o último balanço aprovado;

IV) – Obrigações e Outros Títulos de Rendimento fixo não cotados, ao valor nominal se emitidas em exercícios anteriores 
e valor de aquisição se emitidas durante o exercício;

37 -  O método utilizado para a determinação do valor actual dos terrenos e edifícios foi o da avaliação dos imóveis, atra-
vés de peritos independentes.

(Valores em milhares de euros)

Exercício da última avaliação Valor de Aquisição/Reavaliação Valor de Balanço

N                            (06) 2.258 4.626
N-1                         (05) 1.292 2.089
N-2                         (04) 48 50
N-3                         (03) 511 662
N-4                         (02) 543 764
Anterior                  (01) 0 0

 
38 - A Provisão Matemática de Acidentes de Trabalho foi constituída conforme Nota 3, alínea II).
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39 - Montantes recuperáveis, relativamente a prestações efectuadas pela ocorrência de sinistros,  provenientes de sub-
rogação dos direitos dos segurados em relação a terceiros:

Conta 4703:
              (Valores em euros)

Acidentes de Trabalho 160.613
Acidentes Pessoais 0
Marítimo 25.924

Total 186.537

40 - Discriminação de alguns valores relativos ao seguro Não Vida entre Seguro Directo e Resseguro Aceite e, dentro do 
Seguro Directo, entre os vários ramos, conforme Anexo 6.

41 - A totalidade dos Prémios Brutos Emitidos provêm de contratos celebrados em Portugal. 

Prémios Brutos Emitidos - 2006
Acidentes de Trabalho 4.424.908
Acidentes Pessoais 924.422
Incêndio e Elementos da Natureza 7.517
Multiriscos:
            Mutua-Lar 122.963
            Mutua-Condomínio 6.219
            Mutua-PME 41.936
Marítimo:
             Pesca 1.800.530
             Recreio 564.847
             Marítimo-Turística 155.172

Total 8.048.514

43 - O montante de Comissões e Encargos de Cobrança relativas ao seguro Directo no exercício de 2006 foi de:

Comissão de Mediação  37.081€
Comissão de Cobrança 6.607€
Encargos de Cobrança 255.896€

44 - Indicação dos Investimentos segundo a sua afectação, de acordo com o seguinte quadro:
(Valores em milhares de euros)

VIDA NÃO VIDA LIVRES
Terrenos e Edifícios - 6.995 1.196
Investim .em Empresas Grupo e Assoc. - 550 33
Outros Investimentos Financeiros - 12.496 10
Depósitos junto de Empresas Cedentes - - -

Total 0 20.041 1.239

45 -
1 - Na Reserva de Reavaliação Regulamentar estão incluídos o resultado das avaliações de imóveis no valor de 415.071€ 
e da valorização dos títulos constantes do Anexo 1 de 395.993€.

2 - O Capital Social da Mútua dos Pescadores em 2005 era de 5.047.730€ passando, em 2006, para 5.078.040€ pela 
subscrição de 30.310 € de títulos da série B.

O Técnico de Contas,
António Rosa Zózimo,
Nº 6556

A Direcção,
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Anexo 1 - Valores em euros

DESIGNAÇÃO Quantidade Montante do 
valor nominal

% do valor
nominal

Preço médio
de aquisição

Valor total
de aquisição

 Valor de balanço

Unitário Total

1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS

   1.1 - Nacionais

     1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo

                 CONSULINTER, S.A. 50.000 4,99 4,66 232.934,90 0,65 32.635,00

                 REGRAFI, S.A. 185.270 4,99 0,49 90.000,00 0,00 0,00

                 MUTUAGEST-Soc.Estudos e Gestão, S.A. 200.000 4,99 4,99 997.595,79 0,00 0,00

                 ARIARTE-Exp.Imp.Comercialização, Ldª 97.899,06 0,00 0,00

sub-total 435.270 1.418.429,75 32.635,00

     1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo

sub-total

     1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo

sub-total

     1.1.4 - Partes de capital em empresas associadas

                 SAGRES-Comp.Seguros Sagres, S.A. 16.070 49,88 49,88 801.558,23 34,22 549.897,00

sub-total 16.070 801.558,23 549.897,00

     1.1.5 - Obrigações de empresas associadas

sub-total

     1.1.6 - Outros títulos de empresas associadas

sub-total

sub-total 451.340 2.219.987,98 582.532,00

  1.2 - Estrangeiras

     1.2.1 - Partes de capital em empresas do grupo

sub-total

     1.2.2 - Obrigações de empresas do grupo

sub-total

     1.2.3 - Outros títulos de empresas do grupo

sub-total

     1.2.4 - Partes de capital em empresas associadas

sub-total

     1.2.5 - Obrigações de empresas associadas

sub-total

     1.2.6 - Outros títulos de empresas associadas

sub-total

sub-total

total 451.340 2.219.987,98 582.532,00

2 - OUTROS TÍTULOS

   2.1 - Nacionais

     2.1.1 - Títulos de rendimento fixo

       2.1.1.1 - De dívida pública

                      Consolidado-1942                      10.150,54 58,13% 10.150,54 5.900,51

                      Consolidado-1943                      11.497,29 56,48% 11.497,29 6.493,67

                      Consolidado Cent.-1940                 15.013,81 77,27% 15.013,81 11.601,17

                      O.T.-Agosto-4,875%-17/08/2007 320.000,00 100,00% 345.459,75 320.000,00

                      O.T.-Julho-3,95%-15/07/2009                        952.000,00 99,80% 838.708,06 950.096,00

                      O.T.-Junho-5,375%-23/06/2008                        300.000,08 101,05% 330.105,39 303.150,08

                      O.T.-Maio-5,85%-20/05/2010 200.000,00 100,00% 204.324,36 200.000,00

                      O.T.-Setembro-5,45%-23/09/2013                     264.200,00 109,00% 259.842,62 287.978,00

                      O.T.-Abril-3,20%-15/04/2011                    340.000,00 100,00% 331.500,00 340.000,00

sub-total 2.346.601,82 2.425.219,43

       2.1.1.2 - De outros emissores públicos

sub-total

       2.1.1.3 - De outros emissores

                       Semapa-SGPS - 09/03/2008                       34.915,84 100,00% 34.909,58 34.915,84

                       CGD - Best Of - 01/09 250 1.000,00 1.000,00 250.000,00 964,00 241.000,00

                       CGD - 6% - 29/11/2007 50 5.000,00 5.000,00 250.000,00 5.540,00 277.000,00

                       CGD HF DINÂMICO - 2012 15 10.000,00 9.700,00 145.500,00 11.205,00 168.075,00

                       CGD TRIPLA GARANTIA - 13/04/2013 20 10.000,00 10.000,00 200.000,00 10.591,20 211.824,00

                       Emasa-S.A-88                            9.975,96 0,00% 9.975,96 0,00

                       Emasa-S.B-88                          9.975,96 0,00% 9.975,96 0,00

                       Emasa-S.C-88                          9.975,96 0,00% 9.975,96 0,00

                       Emasa-S.D-88                          9.975,96 0,00% 9.975,96 0,00

                       Emasa-S.E-88                           9.975,96 0,00% 9.975,96 0,00

                       Bráz & Bráz-88/97                      49.879,79 0,00% 49.811,20 0,00

sub-total 335 980.100,58 932.814,84

sub-total 335 3.326.702,40 3.358.034,27

     2.1.2 - Títulos de rendimento variável

       2.1.2.1 - Acções

                       B.C.P.- Nom.e Port.Reg.                  57.771 1,00 2,22 128.143,33 2,77 160.025,67

                       Brisa - (Privatiz.) 340 1,00 5,05 1.717,62 9,36 3.182,40

                       Cofina 60.000 0,25 1,22 72.912,24 1,80 108.000,00

                       EDP - Nom.                                4.574 1,00 2,27 10.374,75 3,80 17.381,20

                       Estoril-Sol - Portador                      1.765 5,00 12,32 21.747,50 7,90 13.943,50

                       GALP Energia - Nom.                      2.500 1,00 5,82 14.547,66 6,91 17.275,00

                       Impresa-SGPS 16.964 1,00 3,10 52.513,69 4,62 78.373,68

                       Jerónimo Martins & Filho-SGPS           2.500 5,00 12,69 31.724,06 16,88 42.200,00

                       Portugal Telecom 5.247 1,00 8,17 42.880,15 9,80 51.420,60

                       PT Multimedia-SGPS                      8.728 0,10 11,79 102.926,43 9,68 84.487,04

                       Sonae-SGPS 134.000 1,00 1,38 185.404,12 1,49 199.660,00

                       Sonae Indústria-SGPS 5.000 5,00 1,72 8.576,06 7,49 37.450,00

                       Avibom, SGPS                                3.800 5,00 16,53 62.800,07 13,17 50.046,00

                       C.Portuguesa Cobre-SGPS                 687 4,99 6,13 4.209,85 0,00 0,00

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,
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DESIGNAÇÃO Quantidade Montante do 
valor nominal

% do valor
nominal

Preço médio
de aquisição

Valor total
de aquisição

 Valor de balanço

Unitário Total

                       Geofinança - Port.                        465 4,99 60,78 28.260,90 0,00 0,00

                       Gregório & Companhia                    500 4,99 14,96 7.481,97 0,00 0,00

sub-total 304.841 776.220,40 863.445,09

       2.1.2.2 - Títulos de participação

                       B.F.N.-1ªEm.- 87/97                       14.963,94 100,00% 14.963,94 14.963,94

                       B.F.N.-2ªEm.- 87/96                       14.963,94 100,00% 17.208,53 14.963,94

sub-total 32.172,47 29.927,88

       2.1.2.3 - Unidades de participação em fundos de investimento

                       Caixagest Estratégia Conservadora 3.276 5,17 16.921,47 5,67 18.579,83

                       Millennium Acções Portugal                                11.932,13 10,47 124.871,52 18,58 221.702,52

                       Fundimo 3.555 5,51 19.578,13 7,83 27.821,43

sub-total 18.763,13 161.371,12 268.103,78

       2.1.2.4 - Outros

                       FENACOOP-Federação Nac.Coop.Consumo 500 5,00 5,00 2.500,00 5,00 2.500,00

sub-total 500 2.500,00 2.500,00

sub-total 324.104,13 972.263,99 1.163.976,75

sub-total 324.439,13 4.298.966,39 4.522.011,02

  2.2 - Estrangeiros

     2.2.1 - Títulos de rendimento fixo

       2.2.1.1 - De dívida pública

                      BKO-3,5%-12/09/2008                     400.000,00 99,31% 399.433,20 397.240,00

                      SPGB-3,6%-01/31/09                     150.000,00 99,41% 155.550,00 149.115,00

sub-total 554.983,20 546.355,00

       2.2.1.2 - De outros emissores públicos

sub-total

       2.2.1.3 - De outros emissores

                       BBV Intl. Finance, Ltd.- 98/08               20 4.987,98 4.980,01 99.600,10 4.955,56 99.111,20

                       Commerzbank AG - 99/19                    150 1.000,00 998,50 149.775,00 1.067,37 160.105,50

                       Société Generale Ac.- 01/09                43 10.000,00 9.815,50 422.066,39 9.592,00 412.456,00

                       Olivetti-6,5% - 24/04/2007 110 1.000,00 1.091,97 120.116,75 1.006,80 110.748,00

                       Atlanteo Capital Ltd.- 2003/2011                30 5.000,00 5.000,00 150.000,00 6.905,05 207.151,50

                       GE Capital Euro Fdg. - 04/05/2011 20 5.000,00 5.007,50 100.150,00 5.008,65 100.173,00

                       AUTSTR - 09/06/2011 200.000,00 100,54% 201.740,50 201.080,00

                       AIG Float - 06/07/2010                  4 50.000,00 50.432,56 201.730,25 50.375,00 201.500,00

                       KPN - 21/07/2009 325.000,00 100,40% 325.498,00 326.300,00

                       Repsol Intl. Finance - 08/10/2014              200 1.000,00 995,92 199.184,00 999,12 199.824,00

                       GE Capital Euro Fdg. - 10/21/2009 100.000,00 100,22% 100.250,25 100.220,00

                       Deutsche Telekom - 23/11/2009 125.000,00 100,08% 125.505,25 125.100,00

                       Deutsche Telekom - 08/12/2009 150 1.000,00 1.003,20 150.480,25 1.001,10 150.165,00

                       Atlanteo Callable CMS - 2020              15 10.000,00 10.000,00 150.000,00 8.397,20 125.958,00

                       Bancaja Cap.Cavale - 4,5% - 23/03/2015 200 1.000,00 989,50 197.900,00 876,93 175.386,00

                       MONTPI Float - 03/05/2012 200 1.000,00 997,50 199.500,00 996,90 199.380,00

                       LEH Float - 20/07/2012 350.000,00 99,91% 350.105,00 349.685,00

                       CID Finance - 10/31/2015 3.000 100,00 100,00 300.000,00 94,84 284.520,00

                       Telefónica - 3,75% - 02/02/2011 100 1.000,00 999,50 99.950,00 972,70 97.270,00

                       CPPI LYNX - Boiro - 26/07/2016 200.000,00 99,19% 200.000,00 198.380,00

                       BBVA LT2 FRN - 2016 4 50.000,00 50.000,00 200.000,00 50.031,00 200.124,00

sub-total 4.246 4.043.551,74 4.024.637,20

sub-total 4.246 4.598.534,94 4.570.992,20

     2.2.2 - Títulos de rendimento variável

       2.2.2.1 - Acções

                       BANESTO - Ac.Pref.- 5,5% 200 1.000,00 1.052,50 210.500,00 1.009,97 201.994,00

                       DEUTSCHE BOERSE 550 136,02 74.809,22 139,42 76.681,00

                       E.ON 600 98,40 59.042,17 102,83 61.698,00

                       AIR LIQUIDE 500 11,00 163,31 81.657,39 179,90 89.950,00

                       CARREFOUR FRANÇA 1.250 2,50 49,99 62.484,91 45,94 57.425,00

                       ESSILOR 425 0,35 82,20 34.934,62 81,45 34.616,25

                       BOURBON 950 42,47 40.347,88 41,63 39.548,50

                       BREMBO, SPA 4.499 0,52 9,19 41.357,20 9,17 41.255,83

                       ENI, SPA 1.675 1,00 23,95 40.108,42 25,48 42.679,00

                       SIAS, SPA 3.514 0,50 10,63 37.357,00 11,30 39.708,20

                       TNT, NV 1.450 0,48 30,76 44.600,17 32,58 47.241,00

                       KPN, NV 6.700 0,24 10,47 70.132,33 10,77 72.159,00

                       CORIO, NV 705 10,00 56,65 39.934,91 61,90 43.639,50

                       ROYAL BANK of SCOTLAND - Ac.Pref.- 5,5% 200 1.000,00 1.036,00 207.200,00 1.013,85 202.770,00

sub-total 23.218 1.044.466,22 1.051.365,28

       2.2.2.2 - Títulos de participação

sub-total

       2.2.2.3 - Unidades de participação em fundos de investimento

                       Daxex Exchange Stock Fund 1.450 56,78 82.331,15 63,49 92.060,50

                       OFI Leader 64 3.247,90 207.865,79 2.596,58 166.181,12

                       OFI Aggressive Growth 29 5.128,70 148.732,30 1.308,68 37.951,72

                       Palmares Midcap Europe 1.859 190,41 353.974,29 203,20 377.748,80

sub-total 3.402 792.903,53 673.942,14

       2.2.2.4 - Outros

sub-total

sub-total 26.620 1.837.369,75 1.725.307,42

sub-total 30.866 6.435.904,69 6.296.299,62

total 355.305 10.734.871,08 10.818.310,64

3 - TOTAL GERAL 806.645,13 12.954.859,06 11.400.842,64

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,
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IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS E IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Anexo 2 - Valores em euros

RUBRICAS
Saldo Inicial Aumentos

Transferências
e abates Alienações

Amortizações do exercício
Saldo Final

(valor líquido)
Valor Bruto Amortizações Aquisições Reavaliações Reforço Regularizações

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

Despesas de constituição e instalação 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despesas de investigação e desenvolvimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despesas em edifícios arrendados 130.867 121.221 0 0 0 0 9.135 0 511

Trespasses 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras imobilizações incorpóreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizações em curso 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiantamentos por conta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sub-total 130.867 121.221 0 0 0 0 9.135 0 511

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

Equipamento administrativo 207.059 155.257 6.128 0 949 3.066 17.509 4.015 40.421

Máquinas e ferramentas 30.572 25.962 352 0 3.572 0 3.018 3.572 1945

Equipamento informático 412.153 369.847 37.457 0 9.247 0 34.617 9.140 45.039

Instalações interiores 5.468 4.423 0 0 0 0 439 0 607

Material de transporte 295.411 233.142 0 0 0 0 37.190 0 25.079

Equipamento hospitalar 51.045 50.715 236 0 0 0 281 0 286

Outras imobilizações corpóreas 23.884 19.794 4.639 0 0 0 1.555 0 7.173

Imobilizações em curso 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiantamentos por conta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sub-total 1.025.593 859.140 48.812 0 13.767 3.066 94.609 16.727 120.549

Total 1.156.460 980.361 48.812 0 13.767 3.066 103.744 16.727 121.060

TERRENOS E EDIFÍCIOS
Anexo 3 - Valores em euros

RUBRICAS

Saldo Inicial
Aquisições

e
beneficiações

(3)

Reavaliações
e diminuições

de valor
(4)

Transferências (*) Alienações Saldo Final

Valor de
aquisição

(1)

Valor de
balanço

(2)

Valor de 
aquisição

(5)

Valor de
balanço

(6)

Valor de
aquisição

(7)

Valor de 
balanço

(8)

Valor de
aquisição

(9) = (1)+(3)+(5)-
(7)

Valor de
balanço

(10)=(2)+(3)
+(4)+(6)-(8)

  De serviço próprio

      Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Edifícios 1.367.712 1.392.225 42.653 49.042 0 0 0 0 1.410.365 1.483.919

  De rendimento

       Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       Edifícios 3.031.343 6.130.354 210.008 366.029 0 0 0 0 3.241.351 6.706.391

  Imobilizações em curso 1.513 1.513 0 0 -1.513 -1.513 0 0 0 0

  Adiantamentos por conta 0 0 0 0

Total 4.400.568 7.524.092 252.661 415.071 -1.513 -1.513 0 0 4.651.716 8.190.311

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,



Mútua dos Pescadores 37

Anexo ao balanço

INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS E OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
(EXCEPTO TÍTULOS)

Anexo 4 - Valores em euros

RUBRICAS Saldo inicial
(1)

Aumentos
(2)

Diminuições
de valor

(3)

Alienações ou
reembolsos

(4)

Saldo final
(5)

 Investimentos em empresas do grupo e associadas

    Empréstimos a empresas do grupo 0 0 0 0 0

    Empréstimos a empresas associadas 0 0 0 0 0

 Outros investimentos financeiros

    Empréstimos hipotecários 19.994 0 12.444 0 7.550

    Outros empréstimos 0 0 0 0 0

        Empréstimos sobre apólices 0 0 0 0 0

        Empréstimos sobre títulos 0 0 0 0 0

    Depósitos em instituições de crédito 1.403.501 7.680.000 7.403.501 0 1.680.000

    Outros 0 0 0 0 0

 Depósitos junto de empresas cedentes 0 0 0 0 0

Total 1.423.495 7.680.000 7.415.945 0 1.687.550

DESENVOLVIMENTO DA PROVISÃO PARA SINISTROS RELATIVA A SINISTROS OCORRIDOS 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DOS SEUS REAJUSTAMENTOS (CORRECÇÕES)

Anexo 5 - Valores em euros

RAMOS/GRUPOS DE RAMOS
Provisão para sinistros

em 31/12/N-1
(1)

Custos com sinistros *
montantes pagos no exercício

(2)

Provisão para sinistros *
em 31/12/N

(3)

Reajustamentos
(3)+(2)-(1)

VIDA 0

NÃO VIDA

  ACIDENTES E DOENÇA 9.332.380 2.284.924 7.638.757 591.301

  INCÊNDIO E OUTROS DANOS 177.583 147.542 4.460 -25.582

  AUTOMÓVEL

    -RESPONSABILIDADE CIVIL 0

    -OUTRAS COBERTURAS 0

  MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 2.468.149 562.810 1.909.521 4.182

  RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 0

  CRÉDITO E CAUÇÃO 0

  PROTECÇÃO JURÍDICA 0

  ASSISTÊNCIA 0

  DIVERSOS 0

TOTAL 11.978.112 2.995.276 9.552.738 569.901

TOTAL GERAL 11.978.112 2.995.276 9.552.738 569.901

NOTAS: 
* Sinistros ocorridos no ano N-1 e anteriores

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,
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Anexo ao balanço

DISCRIMINAÇÃO DE ALGUNS VALORES POR RAMOS
Anexo 6 - Valores em euros

RAMOS/GRUPOS DE RAMOS Prémios brutos
emitidos

Prémios brutos 
adquiridos

Custos com sinistros
brutos*

Custos de exploração
brutos* Saldo de resseguro

 SEGURO DIRECTO

    ACIDENTES E DOENÇA 5.349.330 5.325.633 4.736.673 692.446 245.149

    INCÊNDIO E OUTROS DANOS 178.635 177.658 95.372 121.077 136.301

    AUTOMÓVEL

       - RESPONSABILIDADE CIVIL

       - OUTRAS COBERTURAS

    MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 2.520.549 2.488.456 1.663.776 687.129 303.377

    RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

    CRÉDITO E CAUÇÃO

    PROTECÇÃO JURÍDICA

    ASSISTÊNCIA

    DIVERSOS

TOTAL 8.048.514 7.991.747 6.495.821 1.500.652 684.827

RESSEGURO ACEITE 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL 8.048.514 7.991.747 6.495.821 1.500.652 684.827

NOTAS:
* Sem dedução da parte dos resseguradores

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS COM SINISTROS
Anexo 7 - Valores em euros

RAMOS/GRUPOS DE RAMOS
Montantes pagos -

- prestações
(1)

Montantes pagos - 
custos de gestão

de sinistros imputados
(2)

Variação da
provisão para sinistros

(3)

Custos com sinistros
(4)=(1)+(2)+(3)

 SEGURO DIRECTO

    ACIDENTES E DOENÇA 3.265.850 803.831 666.992 4.736.673

    INCÊNDIO E OUTROS DANOS 179.605 34.804 -119.037 95.372

    AUTOMÓVEL

       - RESPONSABILIDADE CIVIL 0

       - OUTRAS COBERTURAS 0

    MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 1.076.095 159.581 428.099 1.663.776

    RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 0

    CRÉDITO E CAUÇÃO 0

    PROTECÇÃO JURÍDICA 0

    ASSISTÊNCIA 0

    DIVERSOS 0

TOTAL 4.521.550 998.216 976.055 6.495.821

 RESSEGURO ACEITE 0 0 0 0

TOTAL GERAL 4.521.550 998.216 976.055 6.495.821

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,
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Conselho Fiscal

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Cooperantes:

1. Em cumprimento dos preceitos legais e estatutários, apresentamos o nosso Relatório sobre a acção fiscalizadora por 
nós exercida na empresa MÚTUA DOS PESCADORES – MÚTUA DE SEGUROS, C.R.L, e o nosso Parecer sobre o 
Relatório, Balanço, Conta de Ganhos e Perdas e Anexo, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2006, 
que foram submetidos à nossa apreciação pela Direcção.

2. Acompanhámos com regularidade a actividade da MÚTUA, tendo recebido da Direcção e dos serviços todos os ele-
mentos e esclarecimentos que entendemos necessários para o desempenho das nossas funções.

3. No cumprimento da nossa acção fiscalizadora, procedemos às verificações, que julgámos necessárias dos livros, regis-
tos contabilísticos e documentos de suporte, tendo recebido dos Serviços toda a colaboração solicitada.

4. O Conselho Fiscal analisou o relatório anual sobre a fiscalização efectuada pela Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas e apreciou a Certificação Legal das Contas a cujo conteúdo manifesta a sua concordância.

 
5. Considerando que o Relatório da Direcção descreve com clareza a evolução dos negócios sociais e tendo em a atenção 

a Certificação Legal das Contas, somos de parecer:

a) Que aproveis os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2006;

b) Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados, apresentada pela Direcção.

Lisboa, 9 de Março de 2007

O CONSELHO FISCAL

Presidente: Joaquim José Mota

Vogal: MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – SROC
 Representada por:
 José Martins Correia - ROC

Vogal: Jorge Serafim Silva Abrantes
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Certificação

Sede: Rua Visconde Moreira de Rey, 14 - Linda-a-Pastora 
2790-447 Queijas - Tels: 214248840 - Fax: 214248850
E-mail: sroc@mca.pt

Mariquito, Correia & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Inscrição na CMVM nº. 2235. Inscrição na OROC nº. 31

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO
1. Examinámos as demonstrações financeiras da MÚTUA DOS PESCADORES, MÚTUA DE SEGUROS, CRL, as quais 
compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2006, (que evidencia um total de balanço de 29.805.195 euros e um 
total de capital próprio de 7.741.855 euros, incluindo um resultado líquido de 148.573 euros), a Conta de Ganhos e 
Perdas do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES
2. É da responsabilidade da Direcção a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira 
e apropriada a posição financeira da Empresa e o resultado das suas operações, bem como a adopção de critérios e 
políticas contabilísticas adequadas e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame 
daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria 
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo 
de obter um grau de segurança aceitável sobre as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmen-
te relevantes. Para tanto o referido exame inclui: 

• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações 
financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Direcção, utilizadas na sua 
preparação;
• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as 
circunstâncias;
• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de 
Direcção com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO
7. Em nossa opinião as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos 
os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da MÚTUA DOS PESCADORES – MÚTUA DE SEGUROS, 
CRL, em 31 de Dezembro de 2006, o resultado das operações no exercício findo naquela data, em conformidade com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para o Sector Segurador constantes do respectivo Plano de 
Contas para as empresas de seguros e de disposições regulamentares e instruções dimanadas do Instituto de Seguros 
de Portugal.

Linda-a-Pastora, 9 de Março de 2007

MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – SROC
representada por:
José Martins Correia – ROC
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Plano de Actividades de 2007

1. INTRODUÇÃO - CONTEXTO

1.1. A nível mundial, o ano de 2006 fica essencialmente marcado pela guerra entre Israel e o Líbano, demonstrando a 
fragilidade dos equilíbrios naquela zona e como continuará a ser difícil a solução do conflito israelo-palestiniano.

A liderança americana, prosseguiu a sua política de ameaça de resolver pela força problemas internacionais, agora sobre 
o Irão e a Coreia do Norte, a propósito dos programas de desenvolvimento dos programas nucleares destes países.

As ameaças sobre o Irão introduziram nos mercados internacionais fortes pressões, bem visíveis nos preços recorde do 
petróleo (à volta dos 80 dólares o barril), ao longo de muitos meses.

A ONU mudou a sua liderança, tendo sido escolhido para Secretário Geral o sul coreano Ban Ki-moon, para substituir 
a partir de 1 de Janeiro de 2007, o ganês Kofi Annan. 
Vale a pena registarmos, pela sua importância, os valores que Kofi Annan defendeu para as suas propostas no relatório, 
de 2000 para o milénio, “Nós os povos”:
- a liberdade
- a equidade e a solidariedade
- a tolerância
- a não violência
- o respeito pela natureza 
- e a responsabilidade partilhada

1.2. A União Europeia conseguiu ultrapassar as dificuldades que se levantaram na negociação para as novas “Perspec-
tivas Financeiras” e que “constituirão a base para o financiamento das acções comunitárias nos próximos sete anos, 
orientando os recursos para as prioridades políticas a longo prazo”.

E, neste contexto, foi já aprovado o Fundo Europeu das Pescas (FEP), instrumento que apoiará a política comum de 
pescas de 2007 a 2013.

1.3. Portugal, como os outros Países comunitários, dá seguimento ao FEP, elaborando um Plano Estratégico Nacional 
para as Pescas (PEN), que está neste momento para apreciação pública.
Aí, é “traçado um objectivo global que norteará a estratégia de desenvolvimento no médio prazo do sector das pescas”, 
assim explicitado:
“Promover a competitividade e sustentabilidade, a prazo, das empresas do sector, apostando na qualidade dos 
produtos, aproveitando melhor todas as possibilidades de pesca e potencialidades de produção aquícola, recor-
rendo a regimes de produção e exploração biológica e ecologicamente sustentáveis e adaptando o esforço de 
pesca aos recursos pesqueiros disponíveis.”
    
Igualmente “são definidas quatro grandes prioridades estratégicas”: 
“• Promover a competitividade do sector pesqueiro num quadro de adequação aos recursos disponíveis e explo-
ráveis;
• Reforçar, inovar e diversificar a produção aquícola;
• Criar mais valor e diversificar a indústria transformadora;
• Assegurar o desenvolvimento sustentado das zonas costeiras mais
dependentes da pesca.”

Entretanto, a realidade da pesca, que os números de 2006 já conhecidos traduz, tem que ser ponderada, e não se 
compreende a reacção, que é sentida no sector como de insensibilidade, até agora manifestada pelo Governo da 
República, contrastando com as posições dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, do Governo Espanhol e  do 
Governo Francês.
Com efeito, os dados oficiais a nível Nacional, a Agosto de 2006, revelam que, embora se tenha verificado um ligeiro 
aumento de 1,5% das quantidades descarregadas, o seu valor decresceu -3,2%, se comparados com igual período do 
ano anterior.
E esta realidade agrava-se significativamente no Continente, onde as quantidades descarregadas desceram -2,6%, e o 
seu valor desceu -7,0%.
Em contrapartida, o ano de 2006 revela melhores resultados nos Açores e Madeira.
Nos Açores as quantidades descarregadas aumentaram 42,9% e o seu valor apenas aumentou 16,4%.
Na Madeira as quantidades descarregadas aumentaram 14,6% e o seu valor aumentou 16,2%.

Plano de actividades de 2007
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Ora, com estes valores do lado das receitas, não é possível acomodar o aumento dos custos dos principais factores 
de produção, muito especialmente o brutal aumento dos combustíveis, que estrangula muitas empresas ou unidades 
de pesca. Não é possível ignorar que em finais de 2001 (já depois dos atentados do 11 de Setembro em Nova Iorque), 
o preço do barril de petróleo era de 20 dólares, subiu até aos 34 dólares (mais 70%) com os preparativos da invasão do 
Iraque, e atingiu os 79,59 dólares (mais 298%, isto é, quase 4 vezes mais), em Agosto deste ano.

Pela nossa parte, não nos conformamos com o quadro presente, e na sequência da proposta feita no 2º Encontro 
Mútua, este ano realizado em conjunto com o Projecto Mudança de Maré,  faremos o que estiver ao alcance da Mútua 
para dinamizar a análise, avaliação e debate das propostas governamentais, bem como das situações mais graves 
e urgentes para o sector das pescas, de que se destaca, do lado dos custos, o elevado preço dos combustíveis, 
e, do lado das receitas, a comercialização sem a necessária valorização do pescado.
E assumiremos as posições que entendermos adequadas, no respeito pelas posições e interesses defendidos pelas 
outras organizações, defendendo também os interesses próprios da Mútua, Cooperativa de Seguros e elemento esta-
bilizador dos seguros nas pescas, mas sobretudo na defesa dos interesses dos seus Associados, 16.000 Armadores, 
Pescadores e outros Trabalhadores  em todo o País.

Finalmente, nunca é demais afirmar, que sem o contributo activo dos próprios Armadores, Pescadores, outros Empre-
sários e Trabalhadores da Pesca e dos Sectores desta fileira, na discussão e acompanhamento das medidas que forem 
tomadas, o risco de os resultados serem contrários aos seus interesses, fica incontrolável.  

Nas actividades da Náutica de Recreio e Marítimo Turísticas, não se verificaram em 2006 alterações dignas de registo.
Porém, na Pesca Lúdica finalmente foi publicada a Portaria nº 868/2006 de 29 de Agosto, que era aguardada há mais de 
20 anos, mas que se revela polémica.
O Governo, parece não ter ouvido, suficientemente, os interessados, e o coro de protestos já é público.

De salientar ainda, pelo que poderá induzir no futuro para todo o cluster do Mar no nosso País, a instalação em Portugal 
da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), que tem como objectivo contribuir para melhorar o sistema geral 
de segurança marítima no seio da Comunidade.

1.4. Ainda que pareça um pouco paradoxal, a Mútua tem vindo a crescer, nos últimos anos, em contra ciclo com a pesca, 
o seu sector natural. 
Consideramos que tal só tem sido possível, em virtude das opções estratégicas feitas, da execução dos planos operacio-
nais, mas sobretudo do empenho de uma equipa de Dirigentes, Trabalhadores e Colaboradores, que têm encontrado 
nos muitos milhares de Cooperadores e Clientes uma grande colaboração e compreensão, que sempre importará esti-
mular e reconhecer. 

Não vamos atingir o objectivo do orçamento para 2006, que apontava um crescimento de 6,9%, já que em Outubro 
registávamos um crescimento de 3,4%, e até ao final do ano estima-se um crescimento de 3,6%.  
Mas, não deixa de ser verdade que a actividade seguradora não vida, apresenta no mesmo período um crescimento de 
apenas 0,9%.

Mútua 3ª melhor Seguradora
Não obstante a nossa pequena dimensão, é com natural satisfação, que vemos que estudos técnicos independentes 
(revista Exame), baseados em indicadores económicos e financeiros, nos têm dado nos últimos anos uma posição muito 
boa no ranking das melhores Seguradoras não vida, chegando ao 3º lugar em 2005.

2. OBJECTIVOS  ESTRATÉGICOS

2.1. Mas este resultado, não nos tolda a visão, nem nos afasta da estratégia que temos vindo a traçar, muito menos nos 
faz esquecer os valores que orientam a nossa acção dia a dia. 
Na Mútua, tem-se vindo a fazer uma reflexão sobre o presente e o futuro, sem esquecer como chegámos até aqui.

Afirmamos as nossas características de Seguradora Cooperativa e Especializada, e traçamos como objectivos estra-
tégicos:

- o reforço, permanente, da liderança dos seguros da pesca;
- o alargamento, fidelização e maior envolvimento associativo, nas áreas da náutica de recreio e marítimo turística;
- ganhar implantação, nos seguros do cluster do Mar;
- oferecer ao Movimento Cooperativo e Associativo e outros actores da Economia Social, uma plataforma de 
seguros.
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2.2. Mas, porque somos uma Seguradora Cooperativa, continuaremos a actuar permanente e continuadamente, na 
defesa dum desenvolvimento sustentável, em particular da Pesca, e, em geral, do cluster do Mar, do Movimento Coope-
rativo, do Movimento Associativo e da Economia Social, através de acções de carácter social, cultural, formativo e 
informativo. 

2.3.  Em geral, no ano de 2007, como medidas indutoras para prosseguir os objectivos estratégicos traçados, será 
dada especial atenção e prioridade:
- à formação dos Trabalhadores, nas diversas áreas do conhecimento, das técnicas e instrumentos de utilização corren-
te, privilegiando acções curtas mas frequentes;
- à formação dos Colaboradores, segundo a mesma metodologia, mas adaptando as acções à disponibilidade e neces-
sidades próprias;
- à formação dos Dirigentes, na perspectiva do exercício da cidadania e dos valores cooperativos;
- à implementação do Sistema de Gestão de Riscos e Controlo Interno, dando cumprimento às orientações e normas 
do Instituto de Seguros de Portugal (ISP);
- à progressiva utilização de um instrumento de gestão estratégica e avaliação de desempenho (Balanced Scorecard 
–BSC);
- ao processo de Certificação da Mútua como Empresa com Responsabilidade Social;
- ao processo de Certificação de Qualidade de dois produtos: SEGURPESCA XXI e Náutica de Recreio.

3. ÁREAS TÉCNICA , COMERCIAL E MARKETING

3.1. Pesca
Reforçar a liderança que a Mútua possui nos seguros da pesca em Portugal, mantendo o esforço de divulgação dos 
produtos de Acidentes de Trabalho,  Acidentes Pessoais, Perda de Haveres, Perda de Salários e Maritimo,  que 
desenvolvemos especificamente para este sector.

Manter a política tarifária, designadamente em Acidentes de Trabalho e Marítimo, de ajustar os prémios à realidade e 
aos resultados revelados por cada um dos ramos e por cada risco em particular.

Melhorar o controlo dos sinistros de acidentes de trabalho, reactivando a figura do Director Clinico no sentido de melho-
rar a coordenação de toda a rede clinica e tornar mais eficaz os elevados níveis de serviços de assistência e recuperação 
dos acidentados de trabalho.

Manter o esforço no controlo da sinistralidade e reduzir, na medida do possível, os prazos médios da regularização 
dos processos de sinistro.

Em Marítimo, melhorar o controlo da situação dos navios mais importantes, em função da realidade e características 
de cada risco.

3.2. Náutica de Recreio e Marítimo Turística 
Aumentar a capacidade de captação de riscos, designadamente no universo de embarcações novas e de média dimen-
são, através da elaboração de uma nova tarifa de recreio mais evoluída técnicamente.

Prosseguir o esforço de modernização e capacidade de resposta dos nossos balcões, terminando a iniciativa já iniciada 
em 2006 de possibilitar a todas as Dependências a emissão imediata das apólices de seguro que garantam somente 
o risco de Responsabilidade Civil.

Alargar e melhorar o nível da rede de colaboradores capazes de vender o nosso produto para a Náutica de Recreio.

Participação nas feiras: Nauticampo, Reguengos de Monsaraz, Boat-show de Vilamoura e Exponor.

3.3. Comunidades ribeirinhas e cluster do Mar
Prosseguir o esforço de divulgação dos nossos produtos de seguros junto das comunidades ribeirinhas, e do cluster do 
Mar, potenciando o reconhecimento social que a MÚTUA já desfruta.
Divulgação das soluções que a MÚTUA possui para o seguro de Acidentes de Trabalho de trabalhadores por conta de 
outrém e trabalhadores independentes de actividades diferentes da pesca.

3.4. Movimento Cooperativo e Associativo
Oferecer uma plataforma de seguros que sirva o Movimento Cooperativo e Associativo, bem com outros actores da Eco-
nomia Social, cooperando com todas as entidades na prestação de um serviço que atenda às suas reais necessidades e 
dos seus membros. A capacidade da MÚTUA e a sua já larga colaboração com a mediadora PONTO SEGURO, serão a 
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garantia de uma oferta alargada, especializada e acima de tudo humanizada.

Dinamizar e potenciar a parceria já existente com a FENACOOP.

Melhorar o conhecimento da rica realidade do movimento cooperativo, no sentido de tornar a Mútua capaz de desenhar 
e oferecer os produtos de seguros mais ajustados às cooperativas.

3.5. Geral
Prosseguir com o trabalho de actualização do “Manual Técnico” já iniciado em 2006 e  elaborar um “Guião de Subscri-
ção” no sentido de melhorar a capacidade de trabalho de toda a rede comercial.

Agilizar e tornar mais célere o pagamento das indemnizações dos sinistros e dos serviços a terceiros.

4. ACÇÃO SOCIAL E COOPERATIVA

4.1. Intervenção Associativa
Dar continuidade ao processo de certificação (Responsabilidade Social (RSO) e qualidade dos produtos Segurpes-
ca XXI e Recreio) iniciado em 2006, agora com melhores condições de execução,.

Reflectir, sobre a metodologia adoptada para a incorporação dos novos clientes como cooperadores e para a aquisi-
ção de Títulos B pelos cooperadores por inerência, tentando encontrar novas e mais eficazes formas de intervenção, por 
forma a garantir o fortalecimento da vertente associativa da Mútua.

Organizada a Rede Portuguesa das Mulheres da Pesca, proceder à sua institucionalização, promovendo o seu normal 
funcionamento com o apoio da Mútua, através, nomeadamente, de acções de formação para a cidadania e a liderança, do 
seu envolvimento no projecto “Celebração da Cultura Costeira”, da sua participação activa na rede europeia Aktea e 
noutros órgãos e organizações, como seja o Conselho Consultivo Regional das Águas Ocidentais Sul.

Criado o embrião da Comissão de Jovens, alargá-la e dinamizá-la, de forma similar ao que ocorreu com a rede de mu-
lheres. Considerando que esta comissão poderá ser um viveiro de futuros quadros associativos da Mútua e do sector, 
promover o seu envolvimento, como público-alvo prioritário, no programa de formação associativa.

Continuar a promover a maior participação dos membros dos órgãos sociais, na vida da Mútua. 

Participar activamente nas estruturas do movimento cooperativo e associativo que a Mútua integra.

4.2. Intervenção Social  
Continuação do trabalho de atendimento, encaminhamento e acompanhamento social de associados.

Continuação do acompanhamento dos casos de sinistro com vidas humanas em perigo e de evacuação sanitária por 
meios aéreos, no estrangeiro e para porto distinto do de origem.

Concretizado, em 2006, o protocolo de cooperação com a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados do Tra-
balho, continuar, agora com melhores condições, a acompanhar os casos de grande incapacidade e de reinserção pro-
fissional e social.
Concluídos os projectos Istmo e Mudança de Maré, dar continuidade à prática de trabalho em parceria com outras or-
ganizações e organismos dos sectores marítimo e cooperativo e das comunidades.

4.3. Cultura
Alargar o Núcleo Cultural constituído em 2006, com base no levantamento de actores já efectuado, promovendo uma 
dinâmica que suporte uma Rede da Cultura do Mar.
A confirmar-se a aprovação da candidatura a financiamento do projecto “Celebração da Cultura Costeira”, promover 
as sinergias necessárias para o seu desenvolvimento. 

Continuar a ser Instituição de acolhimento da investigação do sector marítimo.

4.4. Informação
A Mútua está cada vez mais consciente da importância da comunicação / informação como instrumento para atingir 
os seus objectivos estratégicos.
E isto, não só no sentido restrito de divulgação, junto dos distintos públicos-alvo, dos produtos e serviços oferecidos, 
fundamental para a prossecução da sua missão principal de seguradora, como também na perspectiva de divulgação 
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dos princípios e valores cooperativos, enquanto empresa e enquanto associação. Assim, contribuindo para criar uma 
imagem de discriminação positiva e para a reprodução de boas práticas de governação e actuação.

A Mútua tem, igualmente, consciência de que, sendo a maior e mais sólida associação do sector marítimo, poderá e 
deverá ter, enquanto organização que se pretende socialmente responsável, um papel de dinamizador da comunicação 
entre os diversos actores e entre estes e a sociedade.   

Neste sentido, propõe-se continuar a editar e distribuir gratuitamente a revista Marés, mantendo a linha redactorial de 
abertura à colaboração externa e de promoção da informação, comunicação e formação dos sectores em que opera e 
das comunidades.

Procurará reestruturar a sua página na Internet, com os seguintes objectivos:
- melhorar a sua imagem institucional; 
- disponibilizar na intranet, meios que melhorem a resposta dos balcões e colaboradores no seu trabalho comercial;
- proporcionar, à semelhança da revista Marés, um serviço de utilidade pública aos sectores e comunidades onde opera, 
melhorando a faceta informativa, disponibilizando um directório marítimo e incluindo mais informação de utilidade pública. 

Estudará, ainda, a possibilidade de conjugar este processo de construção do novo site com um projecto de formação 
para a utilização das novas tecnologias dirigido às associações do sector da pesca, através da procura de financia-
mento que o viabilize.

Criada a newsletter virtual, conforme previsto no Plano para 2006, procurar, dentro da mesma estratégia, que ela seja 
adaptável ao envio de outro tipo de informação, alargar o mailing de envio e aumentar o número de edições.

4.5. Formação
Tal como a informação, trata-se de uma frente de trabalho transversal à empresa e suporte fundamental da sua actividade. 
Foi, no entanto, em 2006, uma frente de trabalho cuja concretização ficou muito aquém dos objectivos traçados. 

As medidas previstas foram já apontadas, no ponto 2.2 como medidas indutoras para prosseguir os objectivos estra-
tégicos e como tal prioritárias.
Mantém-se a preocupação de renovação da certificação como entidade formadora.

Deste modo, a formação para associados ficará dependente da disponibilidade ou não de meios para a concretização de 
novos projectos.   

5. MEIOS 

5.1. Meios humanos
A Mútua reconhece que o seu capital mais valioso são as pessoas, não porque está na moda afirmá-lo, mas por 
profunda convicção e prática consequente.
Manter-se-ão as mesmas linhas de política relativamente a trabalhadores e colaboradores, sendo como é a MÚTUA uma 
cooperativa com estabilidade, mas sempre necessitando da maior dedicação de todos, renovação, qualificação e espe-
cialização.

5.2. Meios logísticos
A Sede da Mútua mudou recentemente para o EDIFÍCIO MÚTUA, sito na Av. Santos Dumont em Lisboa, próximo da Pra-
ça de Espanha, prosseguindo algumas obras de melhoramento, mas oferecendo já plenas condições de funcionalidade e 
de maior facilidade de acessibilidades.
A Dependência de Sesimbra será objecto de uma intervenção, para actualização e melhoria do espaço e imagem, pro-
curando desta forma contribuir para melhor servir os cooperadores e outros utentes.

Continuar a procurar uma solução para os Balcões de Viana do Castelo e Setúbal, hoje com instalações precárias.
No caso de Setúbal, vai adquirir uma nova dinâmica comercial, fruto de um recentrar de meios da Zona Sul.

Também a instalação do Colaborador de Lagos merece atenção, procurando-se uma melhor solução.

5.3. Informática e Comunicações
Os Serviços de Informática orientam o seu plano de acordo com três vectores generalistas:

1º - Sistema de Informação GIS – Nesta área, proceder-se-á ao aumento da capacidade computacional do centro de 
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dados, com a aquisição do equipamento IBM  iSeries 820, quadruplicando a capacidade computacional do sistema 
central – plataforma do sistema de informação GIS ( Gestão Integrada de Seguros). Ainda no âmbito deste vector, imple-
mentar-se-á um sistema de informação complementar, ao actual GIS, que permitirá o acesso à informação da sua carteira 
a todos os colaboradores e mediadores previamente certificados para tal operação. 

Desenvolver-se-á ainda um conjunto de mapas de controlo e gestão comercial, no âmbito de um projecto desenvolvido 
internamente e orientado, externamente, pela o departamento de I&D da I2S e o departamento de Informática da Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

Concluir-se-á a migração da impressão dos restantes documentos da empresa para a nova tecnologia de impressão 
entretanto implementada na Mutua, que abdica por completo de documentos pré-impressos.

Prosseguir-se-á com o desenvolvimento da aplicação informática “Gestão de Pagamentos”, utilizando esta ferramenta 
para Salários- AT e Fornecedores e inserindo uma maior produtividade e simplicidade nos procedimentos.

Desenvolver-se-á a aplicação “Fluxos de Caixa” com o apoio da I2S. 

O tratamento informático dos “Recibos provisórios” será alvo de melhor aproveitamento no  processo de produção e 
controlo da Mútua - o que trará uma grande economia de trabalho e maior controle.

Implementar-se-á uma ligação entre os Simuladores Comerciais e a prestação de contas por  Multibanco, de modo a 
ser possível  aos Colaboradores prestar contas à Sede dos contratos efectuados via Intranet.

2º - Outros sistemas de informação – Neste vector, iremos remodelar o site Internet  da Mútua, adicionando informa-
ção mais relevante para o Cluster do Mar e para a promoção dos produtos Mútua. 

No âmbito da Intranet, segmento de especial importância no site, serão disponibilizados Online os antigos simuladores 
comerciais com uma garantia de mais rigor, homogeneidade e controlo das simulações efectuadas e/ ou não concretiza-
das em propostas de seguro.

3º - Parque informático – Na área do equipamento e software básico, continuar-se-á a melhorar a qualidade dos equi-
pamentos e aplicações de forma a uniformizar o parque, tornando a tarefa de o administrar mais fácil e expedita.

6. Área Administrativa e Financeira

6.1. Área Administrativa
Prosseguir no controlo das despesas gerais com definição das políticas e medidas adequadas:
- estabelecimento de plafonds para as Despesas de representação e de deslocações;
- revisão e negociação de contratos nas áreas de Informática e Comunicações, assinaturas diversas ( revistas e jornais), 
manutenção de máquinas e equipamento;
- revisão dos circuitos das compras ( Sede, Dependências e Balcões);
- autorizações e orçamento;
- revisão dos custos dos despachos e embalagens com realce para as Ilhas;

Efectuar com regularidade Auditorias às Dependências e Balcões.

Preparação da implementação do novo Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES), que faz a transposi-
ção, quase integral, das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) para o nosso normativo contabilístico. 
Esta alteração tem várias implicações nomeadamente na adaptação dos sistemas de informação e na área dos investi-
mentos.

Reforçar o cumprimento de prazos e dos procedimentos para a Prestação de Contas e informação dada à Contabilidade 
de modo a esta proceder ao fecho mensal das contas a dia 10 de cada mês e o encerramento do exercício a 31 de Janeiro 
do ano seguinte.

6.2. Investimentos e meios financeiros
Prosseguir  com as políticas de investimento adequadas às regras já estabelecidas tendo como objectivo minorar o 
risco de Taxa de Juro, o risco de Liquidez e o risco de Crédito.

Estudo e preparação para a entrada em vigor em 2010 do novo Regime de Solvência para as Empresas de Seguros.
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6.3. Cobranças
Prosseguir o esforço de cobrança atempada dos prémios tendo em atenção o novo regime jurídico

Introdução das datas limites de cobrança nos pagamentos via MultiBanco.

Reforçar a análise e o controlo periódico das contas correntes, privilegiando o contacto directo com os segurados.

Preparação da introdução do automatismo no novo sistema de cobranças para 2008.

ORÇAMENTO DE PROVEITOS E CUSTOS - 2007
(Valores em euros)

 2005
Real

2006
Estimado

2007
orçamento

Prémios Emitidos 7 669 261 7 946 587 8 152 279
Prémios Ress. Cedido -2 471 462 - 2 586 438 -2 656 080
Prémios não Adquiridos -49 241 -50 866 -52 189
Proveitos de Investimentos 762 808 823 945 908 416
Outros Proveitos 1 139 705 628 999 812 453

Total 7 051 071 6 762 226 7 164 879
Custos com Sinistros 4 658 474 4 596 688 4 901 841
Custos de Exploração 1 573 832 1 460 894 1 488 073
Custos com Investimentos 326 067 329 452 337 800
Outros Custos 385 317 288 220 256 736
Outras Provisões -52 120 1 000 21 000

Total 6 891 570 6 676 254 7 005 451
Recuperação de Mais Valias  
RESULTADO 159 501 85 973 159 428

ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTOS - 2007
(Valores em  euros)

RECURSOS
Saldo Operações Correntes  964.422  
Títulos de Capital  n.d.  
Alienação de Investimentos  753.983 1 718 405

APLICAÇÕES
Títulos de crédito 683 405   
Remição de pensões 600 000   
Melhorias em instalações 175 000   
Mobiliário e equipamento 60 000 1 518 405  
Segurança de Tesouraria  200 000 1 718 405

Lisboa, 30/11/2006

A Direcção,

João da Silva Lopes
José António Amador
Albino Fernandes Cadilhe
Genuíno Goulart Madruga
Jorge Ferreira Timóteo

Nota: O Plano de Actividades e Orçamento para 2007, foram aprovados na Assembleia Geral de 10/12/2006
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Associados:

Nos termos da lei e dos estatutos, cumpre-nos apresentar o nosso parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamentos 
para Investimentos e de Proveitos e Custos para o ano de 2007 da MÚTUA DOS PESCADORES – MÚTUA DE SEGU-
ROS, CRL.

O Conselho procedeu à análise dos referidos documentos e de entre os objectivos gerais apontados no Plano de Activi-
dades destaca o reforço da posição de liderança da Mútua nos seguros de pesca, uma maior fidelização e um maior en-
volvimento associativo nas áreas da náutica de recreio e marítimo turística, ganhar implementação nos seguros do cluster 
do mar e ainda a oferta de uma plataforma de seguros ao movimento cooperativo e associativo.
Entre as diversas medidas a implementar pelas várias áreas da Mútua apraz-nos registar a implementação do sistema 
de gestão de riscos e controlo interno, dando cumprimento às normas do ISP, o processo de certificação de qualidade 
de dois produtos, o prosseguimento da actualização do “Manual Técnico” e a elaboração de um “Guião de subscrição”, 
a implementação de diversas aplicações informáticas, a redução dos prazos médios da regularização dos processos de 
sinistros e o prosseguimento do esforço de cobrança atempada dos prémios.

Relativamente aos Orçamentos apresentados, o Conselho considera que, não obstante a conjuntura desfavorável, as 
previsões neles constantes se afiguram adequadas, tendo em consideração os pressupostos utilizados na sua elaboração 
e as acções previstas de dinamização e diversificação da produção preconizadas no Plano de Actividades.

Nestas condições, propomos à Assembleia Geral a aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2007.

Lisboa, 9 de Dezembro de 2006

O CONSELHO FISCAL

Presidente: Joaquim José Mota

Vogal: MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – SROC
Representada por:
José Martins Correia – ROC

Vogal: Jorge Serafim Silva Abrantes








