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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, é convocada a Assembleia Geral Anual da Mútua dos Pescadores - Mútua de Segu-
ros, C.R.L., com o capital social mínimo de 5.000.000 de Euros, com sede em Lisboa, na Avenida Santos Dumont, nº 57, 
6º, 7º e 8º, 1050-202 Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 16.616, para se reunir 
no dia 30 de Março de 2008, pelas 8 horas e trinta minutos, no Auditório do I.N.I.A.P. (ex-I.P.I.M.A.R.), Avenida Brasília, 
em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1.º - Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal, e respectivas 
conclusões, referentes ao exercício de 2007, incluindo a forma de aplicação dos Resultados;

2.º -  Deliberar sobre a proposta da Direcção para alterar a redacção dos nºs. 1 e 3 do Artº 28º. 
A nova redacção proposta para aqueles números do Artº 28º é a seguinte:
“1. A Direcção é constituída por um presidente e seis vogais efectivos e por três vogais suplentes”
“3. Na primeira reunião a seguir à eleição, a Direcção delibera sobre o regime do exercício da presidência nos 
termos do nº 2, e escolhe o seu presidente de entre os sete membros efectivos. No caso de ter optado pelo regi-
me de presidência rotativa, a escolha do presidente seguinte é feita, do mesmo modo, na última reunião de cada 
período presidencial.”

3.º - Outros assuntos de administração corrente.

Não havendo número legal de cooperadores à hora indicada, a Assembleia reunirá às 9 horas do mesmo dia e no mesmo 
local, nos termos estatutários.

Lisboa, 11 de Março de 2008

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

Enquadramento Económico

1.1 A economia portuguesa
A economia portuguesa registou um bom desempenho no ano de 2007 nalguns aspectos, mas insuficiente noutros, e não 
podemos ignorar o impacto que continua a ter o preço crescente do petróleo nos mercados internacionais, e a recente 
crise nos mercados de fundos imobiliários dos Estados Unidos que estão a arrastar as bolsas mundiais para uma profun-
da crise, cujo fim e dimensão ainda não são controláveis, não se podendo garantir que não tenha impacto na situação 
económica mundial. 

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,9%, quando tinha crescido 1,2% em 2006, e aponta-se uma projecção de cresci-
mento de 2,0% para 2008 (dados do Banco de Portugal).
Porém, este crescimento embora sendo positivo continuou a não ser suficiente para nos aproximar da União Europeia, já 
que o PIB da Zona Euro teve um crescimento de 2,2% e o da UE27 um crescimento de 2,6% no final de 2007.

O Consumo Privado registou em 2007 o mesmo crescimento que teve em 2006, isto é 1,2%, o Consumo Público que tinha 
decrescido -0,7% em 2006, estagnou com uma taxa de 0,0% em 2007, e felizmente a Formação Bruta de Capital Fixo 
(investimento) passou de uma taxa negativa de –1,8% em 2006 para um crescimento de 2,6% em 2007.
A taxa de crescimento das Exportações reduziu de 9,1% para 7,0% nos anos de 2006 e 2007, e a das Importações regis-
tou idêntica tendência, passando de 4,3% para 4,1%.

A inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) teve uma redução, já que passou de 3,0% 
em 2006 para 2,4% em 2007, projectando-se o mesmo valor para 2008.

De registar ainda que embora ao longo de 2007 a taxa de desemprego tenha vindo a decrescer, atingindo no final do ano 
7,8%, o seu nível está acima dos valores registados nos primeiros trimestres de 2006 e é uma taxa alta que exige uma 
atenção especial.

1.2. A actividade seguradora
A actividade seguradora registou um crescimento de prémios em 2007 de 4,7%, mas o Ramo Não-Vida estagnou, regis-
tando uma taxa de 0,1%, tendo o Ramo Vida crescido 6,9%.

Dentro do Ramo Não-Vida, o maior ramo é o Automóvel que diminuiu, -2,7%, os Acidentes de Trabalho também registam 
uma quebra de -1,4%, e, dentro do ramo Transportes, os Cascos perdem –2,5%.
Como se pode verificar os ramos que têm um maior interesse para a Mútua, tiveram em 2007 uma evolução negativa, em 
termos de mercado português de seguros.

1.3. A Pesca
A actividade da pesca em Portugal registou, no ano de 2007, uma evolução positiva porquanto tendo mantido os mesmos 
preços médios  de 2006, 1,65 €/Kg, as estimativas de desembarques apontam para um total de 168.289 ton., represen-
tando um crescimento de 12,5% relativamente ao ano anterior e 9,8% se compararmos com 2005.

De referir que os Desembarques no Continente tiveram resultados muito diferenciados de arte para arte. Assim, enquanto 
o Arrasto perdeu 19,4%, o Cerco cresceu 28,3% e os Polivalentes cresceram 4,2%, tendo no conjunto mais 11,3% que 
em 2006. 
Nos Açores, o crescimento foi 32,5% e na Madeira apenas 1,7%.

Registamos ainda que a sardinha, como a espécie mais pescada em Portugal, registou um crescimento de 17,2% nas 
quantidades desembarcadas e um crescimento do preço médio de 16%.
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QUADRO 1 - ESTIMATIVA DE DESEMBARQUES - Quantidades e Valores (Jan/Dez)

ZONAS

2005 2006 2007

Quantidade 
(toneladas)

Valor      
(mil euros)

Preço 
médio

Quantidade 
(toneladas)

Valor      
(mil euros)

Preço 
médio

Quantidade 
(toneladas)

Valor      
(mil euros)

Preço 
médio

Águas Nacionais 152.490 253.133 1,66 148.935 245.743 1,65 167.530 274.749 1,64
   Continente 136.602 226.759 1,54 129.465 214.912 1,52 144.076 239.166 1,50
   R.A. Açores 9.172 15.226 3,13 11.882 19.724 2,42 15.738 26.125 2,42
   R.A. Madeira 6.716 11.149 1,77 7.588 12.596 1,80 7.717 12.810 2,29
Espanha 700 1.162 2,89 576 956 3,73 407 676 4,45
Norte África 47 78 6,23 47 78 7,39 352 584 2,57

TOTAL 153.237 254.373 1,66 149.558 248.266 1,66 168.290 279.361 1,66

Já quanto à Balança Comercial dos Produtos da Pesca, de Janeiro a Novembro, verificamos um agravamento do saldo 
quer quanto às quantidades quer quanto ao valor, o que não pode deixar de ser tomado em linha de conta quando se 
avalia o valor estratégico da Fileira da Pesca em Portugal.

QUADRO 2 – BALANÇA COMERCIAL DOS PRODUTOS DA PESCA (Jan/Nov)

 
 

ENTRADAS SAÍDAS SALDO

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

QUANTIDADES
(toneladas) 334.416 362.702 383.008 105.078 118.318 123.327 -229.339 -244.384 -259.682

VALOR 
(mil euros) 987.771 1.133.956 1.235.807 322.114 398.573 416.652 -665.656 -735.383 -819.155

FONTE: DATAPESCAS – Direcção Geral das Pescas

A Actividade da  Mútua em 2007

2.1 Resultado
O resultado líquido apurado nas contas de 2007 foi positivo em 474.092€ após impostos.
 
Este valor reflecte diversos movimentos dos quais realçamos:

• O decréscimo dos Prémios Brutos Emitidos de 5% que é explicado pela anulação de recibos de prémio de contratos 
anulados há mais de um ano e que se revelaram incobraveis.
• A redução significativa nos Custos com Sinistros. O ano de 2007 revelou-se um ano com uma sinistralidade menos grave 
principalmente no Ramo Marítimo.
• A criação pela 1.ª vez de uma Provisão para fazer face às nossas responsabilidades futuras para com o Fundo de Aci-
dentes de Trabalho de 459.715€. 
• A redução, nas Outras Provisões Técnicas,  da Provisão para Riscos em Curso no montante de 25.819€;
• A diminuição dos custos de exploração líquidos de comissões de resseguro explicada pelo aumento das comissões 
relativamente ao Ramo Marítimo (ano subscrição de 2006) e pela Profit Commission, do ano de subscrição de 2006, do 
Ramo de  Acidentes Pessoais.

A diminuição, na área Não Técnica, do Ajustamento dos Recibos por Cobrar (ex-Provisão dos Prémios em Cobrança) de 
568.895€ que reflecte as anulações de prémios acima referido.
E o Ajustamento complementar ao Ajustamento para Créditos de Cobrança Duvidosa em 254.810€, como medida pru-
dencial.

Acréscimo da nossa  Situação Líquida, em 2007, de 570.991 Euros, devido a:

• reforço do Capital Social de 5.078.040€ para 5.082.810€, com a subscrição de títulos de capital Série B;
• acréscimo nas Reservas de Reavaliação Regulamentar de 159.757€ resultante das Mais-Valias não Realizadas deduzi-
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das das Menos-Valias não Realizadas quer em Imóveis (101.326€) quer em Títulos (58.431€);
• acréscimo da Reserva Legal por aplicação dos Resultados de 2006;
• decréscimo nas Outras Reservas resultante  do movimento de redução dos Impostos Diferidos Activos e acréscimo 
das Reservas para Educação e Formação de Cooperadores e Negócios com Terceiros por aplicação dos Resultados de 
2006; 
• e ao Resultado Líquido do próprio exercício.

2.2. Produção
O valor de Produção de Seguro Directo ascendeu a 7.680.598€, o que representou um decréscimo de 5% em relação ao 
ano de 2006.

O decréscimo verificado em 2007 é explicado  pela anulação de recibos de prémio de contratos anulados há mais de um 
ano e que se revelaram incobraveis.
Se retirarmos, para análise, as anulações atrás referidas, verificamos que os prémios de seguro registariam um aumento 
global de cerca de 3% com realce para o Ramo Marítimo  com acréscimo de 7%. O único ramo que apresentaria decrés-
cimo seriam os Acidentes Pessoais com -6%.
  

QUADRO 3  - PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS POR RAMOS

Ramos
Valores em euros variação %

2006 2007 2007/2006

Acidentes de Trabalho 4.424.908 4.176.464 -6%
Acidentes Pessoais 924.422 783.560 -15%
Marítimo 2.520.549 2.552.751 1%
Fogo 7.517 7.230 -4%
Multi-Riscos 171.118 160.593 -6%

Total em euros 8.048.514 7.680.598 -5%

Os Acidentes de Trabalho apresentaram um decréscimo de -5,6% e os Acidentes Pessoais um decréscimo de -15,2%

O Multi-Riscos apresenta também um decréscimo de -6,1%.

O Ramo Marítimo, no seu global, cresce 1,3%.
Neste ramo a Pesca manteve-se estável.
Os seguros da Náutica de Recreio e da  Marítimo Turística contribuíram com um crescimento de 5%. 
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A Náutica de Recreio e Marítimo Turística representam 10% do total dos prémios.

Pelo Gráfico 2 verificamos que o crescimento tem sido bastante significativo neste segmento, apresentando desde 2006 
um  relativo abrandamento.
A estrutura da nossa carteira manteve um perfil similar ao do ano anterior.

Os Acidentes de Trabalho representam 54% da Produção logo seguido de Marítimo 33%, com um acréscimo no peso, já 
que em 2006 representava 31%, os Acidentes Pessoais  representam 10% e os Ramos Incêndio e Multi-Riscos represen-
tam 2% dos  prémios.

Estas alterações na estrutura reflectem também as anulações já referidas. 
Retirando este movimento , a estrutura manter-se-ia semelhante à do ano anterior com um pequeno decréscimo do peso 
dos Acidentes Pessoais e em contrapartida um aumento do peso do Ramo Marítimo.

2.3. Sinistralidade
A taxa de sinistralidade Bruta Global apresentou um decréscimo significativo relativamente a 2006, situando-se em 74%.

Apesar deste valor se situar no intervalo entre 60%-80%,  o que representa o comportamento usual da nossa sinistralida-
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de, podemos afirmar que o ano de 2007 registou uma diminuição significativa na sinistralidade, principalmente no Ramo 
Marítimo.

Análise por ramo:

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

Este ano a taxa de sinistralidade surge com valores superiores ao ano anterior por duas razões:
• A anulação já referida dos prémios de seguro,  que causou um decréscimo de cerca 6% nos Prémios Brutos Emitidos;
• A constituição de uma  Provisão para fazer face às responsabilidades futuras para com o Fundo de Acidentes de Traba-
lho ( FAT).
 
Os Acidentes Pessoais reflectem principalmente os sinistros de Morte ocorridos na Pesca. 
No Ramo Marítimo, a sinistralidade situou-se muito abaixo dos  parâmetros habituais.
Realçamos a menor gravidade nos sinistros.
No Multi -Riscos  a taxa mantêm-se instável devido essencialmente à dimensão da carteira.

Gráfico 5 - Evolução das Taxas de Sinistralidade por Ramo
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QUADRO 4 - TAXAS DE SINISTRALIDADE BRUTAS

 2006 2007

Acidentes de Trabalho 99,18% 110,93%
Acidentes Pessoais 37,67% 20,34%
Marítimo 66,01% 31,77%
Fogo 0,00% 0,00%
Multi-Riscos 55,73% 68,96%
Todos os Ramos 80,71% 74,39%

Os Custos com Sinistros:

QUADRO 5 - CUSTOS COM SINISTROS 2007 (em euros)

 Ac.Trabalho Ac.Pessoais Fogo Multi-Riscos Marítimo Total

Mont.Pagos 2.668.531 75.618 0 72.254 1.346.937 4.163.340
Var.Prov.Sin. 1.145.618 51.219 0 9.114 -712.320 493.631
Resseguro -163.828 -51.629 0 -124.814 -491.963 -832.234
Imp.Custos 818.778 32.516 0 29.382 176.292 1.056.968
Total em euros 4.469.100 107.724 0 -14.064 318.946 4.881.706

2.3.1. Sinistros em Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais

2.3.1.1. Acidentes de Trabalho

Em 2007 retomou-se a  tendência de redução do nº. de sinistros que se tem vindo a  verificar desde 2003, com uma pe-
quena inflexão em 2006.
Registaram-se 1316 sinistros, -55 sinistros do que em 2006. 

A sinistralidade em AT continua bastante elevada. 

Esta ano pelas razões já apontadas a taxa de sinistralidade bruta é superior a 100%.
A Provisão constituída para fazer face às nossas responsabilidades futuras com o FAT tem como base de cálculo a 
nossa responsabilidade de 0,85% incidindo sobre o capital de remição das pensões em pagamento existentes à data de 
31.12.2007.
Esta Provisão está incluída na Provisão Matemática e ascende a 459.716€.
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Procedemos ainda a um reforço da Provisão Matemática  em 265.000€ para fazer face a eventuais desvios nas IPP Pre-
sumíveis.
 
Se analisarmos separadamente o ano de ocorrência de 2007, a taxa de sinistralidade situa-se em 89,4%.

Em 2007 registaram-se, em Acidentes de Trabalho, 3 acidentes mortais, todas na actividade da pesca, o que muito la-
mentamos.
Manifestamos aos familiares das vítimas a nossa solidariedade.

Em termos de sinistralidade grave, foram atribuídas 88 incapacidades permanentes, tendo uma vez mais ocorrido sinis-
tros muito graves em trabalhos com os guinchos das embarcações, o que deve motivar cuidados e medidas preventivas 
redobradas.

QUADRO 6 -ACIDENTES DE TRABALHO - Montantes Pagos

 2006 2007

Enfermagem e Fisioterapia 66.207 69.971
Consultas, Diagnósticos, Int.Cirúrgicas 562.799 388.240
Medicamentos e Próteses 60.131 70.159
Transportes/Hospedagem 84.088 74.964
Assistência Vitalícia 32.225 9.551
Outras Despesas 119.118 89.380

Sub-Total A 924.568 702.264
Salários 685.301 750.819
Subsídios (Morte e Funeral) 71.522 18.166

Sub-Total B 1.681.392 1.471.249
Pensões e Remições 1.221.396 1.199.678

Total em € 2.902.788 2.670.927

Analisando o quadro 6 verificamos que, globalmente, registou-se um decréscimo nos montantes pagos de -8%.

Em termos de Despesas, apresentamos um decréscimo de -12,5% em relação a 2006, com forte contributo da descida 
verificada nas rubricas Assistência Vitalícia, Consultas, Diagnósticos e Intervenções Cirúrgicas e Outras Despesas.

 Em contrapartida na rubrica Salários houve um acréscimo de 9,6%.

Nas Pensões e Remições a redução foi de -1,8%. 
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Se analisarmos o comportamento dos Montantes Pagos (Despesas e salários) de 2001 a 2006, verificamos o acréscimo 
esperado pela aplicação da nova Lei, e, a partir de 2004 uma tendência para uma ligeira redução nas despesas, mais 
nítida em 2007, que reflecte a tendência de diminuição do nº. de sinistros e um maior controlo da sinistralidade. 

2.3.1.2. Acidentes Pessoais

QUADRO 7 – SINISTROS DE ACIDENTES PESSOAIS

2006 2007

Coberturas N.º Valor N.º Valor

Morte 7 304.758 5 164.190
Outras 17 7.089 17 12.406

Total 24 311.846 22 176.596

O Quadro  7  resume o número de sinistros e o valor das Provisões respeitantes aos processos de AP abertos nos anos 
de 2006 e 2007.

    
Houve uma ligeira redução no número de sinistros mas em termos de montantes o decréscimo foi significativo . 
Houve 5 Mortes em Acidentes Pessoais, todos na actividade da pesca. Apenas 3 tinham seguro de Acidentes de Trabalho.
Os valores dos processos respeitantes a outras coberturas apresentam um acréscimo relativamente ao ano de 2006.
Neste ramo o comportamento da taxa de sinistralidade foi positiva apresentando um rácio de 20,3%.

2.3.2. Sinistros em Marítimo
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Pela análise do gráfico verificamos uma estabilidade no nº. de sinistros na Pesca e também  no segmento de Recreio e 
Marítimo - Turística.
A taxa de sinistralidade em Marítimo Pesca, Recreio e Marítimo Turística e PH e PS, apresentou um decréscimo acentu-
ado em relação a 2006 passando de  66% para 32%.

QUADRO 8  - SINISTROS MARÍTIMOS POR NATUREZA

NATUREZA DO SINISTRO
2006 2007

Nº VALOR Nº VALOR

Perdas Totais 6 336.667 4 72.893
Incêndio 5 18.121 4 95.768
Colisões 70 145.360 74 202.205
Cabos no hélice 29 70.841 50 48.042
Encalhes 0 0 6 55.077
Reboques/Gastos de Salvamento 82 40.621 88 88.793
Submersões 14 576.791 11 58.623
Abalroamentos 23 82.242 14 28.632
Furto ou Roubo 20 36.869 16 39.833
Sinistros com Lanchas 0 0 1 1.419
Mau Tempo 26 65.475 29 57.723
Responsabilidade Civil 14 33.775 9 125.864
Estaleiro 0 0 0 0
Outras Causas 4 3.205 8 21.650

Total 293 1.409.967 314 896.522
Perda Haveres e Perda de Salários 8 5.000 6 14.689

As naturezas com maior peso foram as colisões que representaram 24% do valor total de provisões e a Responsabilidade 
Civil com 14%.
Verifica-se que houve diminuição em praticamente todas as rubricas ( destaque para as “Perdas Totais” e “Submersões”)  
com excepções como  “Incêndio” ,  “Colisões” e “Responsabilidade Civil”.
Esta ultima rubrica reflecte o peso  do seguro obrigatório de Responsabilidade Civil de Recreio na nossa carteira. 

2.3.3 Sinistros em Incêndio e Multi-Riscos
Houve um decréscimo bastante  significativo no número de sinistros abertos de 74 para 47.
O decréscimo ocorre em Inc/Multi-Riscos – Lar e no Multi-Riscos – PME.
Em Multi-Riscos Condomínio registámos mais 1 processo do que em 2006.
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QUADRO 9 - SINISTROS POR NATUREZA  -  Incêndio e Multi-Risco 

NATUREZA DO SINISTRO
2006 2007

Nº Valor Nº Valor

Danos por Água 27 45.601 19 18.441
Furto ou Roubo 8 13.341 11 25.278
Incêndio 2 11.679 3 29.021
Tempestades 5 4.513 6 5.183
Riscos Eléctricos 11 3.811 2 560
Aluimentos de terra 1 2.118 1 113
Outras causas 13 3.379 5 17.734

 Total 67 84.442 47 96.330

Em termos de montantes verificou-se um aumento na gravidade dos sinistros.

O “Furto ou  Roubo” e o “Incêndio” representaram mais de 50% do total de Provisões com significativo aumento em rela-
ção a 2006.

Por força de se tratar de uma pequena carteira, a sinistralidade dos ramos de Incêndio e Multi-Riscos é bastante instável 
e altamente influenciada pelo valor de alguns sinistros que ocasionalmente sucedem.

Em 2007 a Taxa de Sinistralidade Bruta em Multi-Riscos foi de 69%.

O Resseguro

QUADRO 10 - CONTAS DE RESSEGURO CEDIDO - 2006-2007 

 2006 2007

Prémios de Resseguro Cedido -2.569.290 -2.644.711
Var. da Prov. Prémios não Adquiridos 31.398 43.286
Comissões de Resseguro Cedido 474.272 821.491
Montantes Pagos 1.283.878 1.371.659
Var. da Provisão Sinistros 166.843 -539.425
Juros s/ Reservas -71.928 -62.268

Saldo em euros -684.827 -1.009.968

O Quadro 10  mostra a situação de  2006/2007 das várias rubricas de Resseguro Cedido.

No ano de 2007 não se verificaram alterações no desenho dos Tratados de Resseguro.
A subida nas Comissões é essencialmente explicada pelo acerto na Comissão do Contrato de Marítimo Quota Parte rela-
tivo ao ano de subscrição de 2006 e à Profit Commission em Acidentes Pessoais também relativa ao ano de subscrição 
de 2006.

O resultado de 2007 revelou-se positivo para os nossos resseguradores, tal como em 2006, sendo reflexo de uma sinis-
tralidade menos grave.

Cobranças
Em 2007 cobrámos cerca de 9 840 mil euros de Prémios Totais o que representou um decréscimo de -7,5% em relação 
ao ano de 2006.

Note-se no entanto que o ano de 2006 foi um ano excepcional,  que retratou a aplicação do Decreto-Lei 122/2005 de 29 
de Julho ,com grande impacto nas nossas cobranças.
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A aplicação do novo Regime conduz a um maior número de anulações de contratos  mas a apreciação global é  bastante 
positiva.

Na Cobrança por Lotas verificou-se um acréscimo de 15,4%, em relação a 2006, o que traduz um significativo crescimento.
A única  zona que apresentou valores negativos foi o Sul  com  -1,2%. Este comportamento adveio dos portos de  Setúbal 
e Sines com -10,7% e 17,7% respectivamente. Sesimbra registou um acréscimo de 14,4%.

A zona Norte, seguida pelos Açores, foram as zonas que apresentaram maior crescimento de  24,7% e 23,8%, 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.

QUADRO 11-CONTA 68 CUSTOS POR NATUREZA

 Dez-06  Dez-07 Dif. DEZ 07/06

Orgãos Sociais 143.737 152.903 6,4%
Despesas Pessoal 1.232.826 1.286.273 4,3%
Electricidade/Combustíveis/Água 49.705 58.655 18,0%
Material Escrit./Jornais/Artigos pª Oferta 44.435 48.205 8,5%
Conservação e Reparação/Rendas e Alugueres 295.842 312.159 5,5%
Comunicações/CTT 99.616 104.451 4,9%
Deslocações e Estadias/Eleições 65.964 80.579 22,2%
Seguros 19.530 17.710 -9,3%
Custo de trabalho indep. 173.773 205.745 18,4%
Publicidade e Propaganda/Publicações 58.075 83.293 43,4%
Despesas Cobrança/Despesas Corresp. 259.756 285.054 9,7%
Formação de Associados/Colaboradores 0 0 0,0%
Amortizações/Juros/Com. Banc./Impostos 269.211 246.266 -8,5%
Despesas Diversas 46.754 33.665 -28,0%

TOTAL 2.759.223 2.914.960 5,6%

Em 2007 as Despesas Gerais registaram um acréscimo de 5,6% em relação a 2006, o que contraria o objectivo fixado.

Destacamos:
• a rubrica de “Despesas com Pessoal” que espelha não apenas o aumento de acordo com o CCT e algumas promoções 
de categoria, mas ainda o esforço de formação que a Mútua oferece aos seus trabalhadores e a contratação de uma 
Estagiária para a Área Social e Cooperativa;
• a rubrica “Electricidade/Combustíveis/Agua” que traduz  o aumento verificado no consumo de electricidade e o aumento 
de alguns plafonds em combustível atribuídos em 2007; 
• a rubrica de “Deslocações e Estadias” que reflecte essencialmente o aumento da frequência das deslocações e ainda re-
lativamente às deslocações ao estrangeiro, as realizadas no âmbito do Resseguro  e da “Rede das Mulheres da Pesca”;
• a rubrica “Custo de Trabalho Independente” que traduz o aumento causado pela entrada de novos avençados - médicos 
e enfermeiros e ainda por trabalhos diversos em várias áreas de serviço da Mútua; 
• a rubrica “Publicidade, Propaganda/Publicações” que reflecte o acréscimo da nossa actividade  promocional e da nossa 
participação em eventos, como a NautiCampo;

O aumento no custo com cobrança de prémios deve-se aos encargos de cobrança em lota. Em 2006, no Continente, 
foram processados encargos no valor de 126.732€ e em 2007 processaram-se 144.537€.

A nossa política de contenção de custos prosseguirá em 2008.
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2.6.2. Resultados Financeiros

QUADRO 12 - PROVEITOS FINANCEIROS

 2006 2007

Terrenos e Edifícios 404.491 455.931
Empréstimos 3.774 3.447
Acções , Obrigações, Tit. e Unid. de Participação 317.696 401.895
Depósitos e Outros 33.841 70.888
Rendimentos 759.802 932.161
Mais e Menos Valias Realizadas 227.526 39.010
Mais e Menos Valias Não Realizadas 811.064 159.757

Total 1.798.392 1.130.928

QUADRO 13 - INVESTIMENTOS

 2006 2007 Evolução

Terrenos e Edifícios 8.190.310 8.319.022 128.712
Empresas Grupo e Associadas 582.532 673.828 91.296
Acções e Outros Rend.Variavel 2.886.784 2.774.923 -111.861
Obrigações e Outros Rend.Fixo 7.929.027 8.462.094 533.067
Empréstimos Hipotecários 7.550 0 -7.550
Depósitos a Prazo 1.680.000 2.750.000 1.070.000
Outros 2.500 2.500 0

Total 21.278.703 22.982.367 1.703.664

O quadro 12  revela um acréscimo nos rendimentos de 2006 para 2007 em cerca de 22,7%.

Em termos de Mais e Menos Valias Realizadas, o resultado de 2007 apresenta valores significativamente inferiores a 
2006. Em 2006 o valor apresentado resultou essencialmente da venda de acções com realização de Mais-Valias. Em 
2007 o movimento realizado com as acções  e unidades de participação apresentaram uma Mais Valia de 66.542€. Em 
contrapartida o  movimento realizado com obrigações apresentou uma Menos Valia de 27.532€.

Mantemos o Contrato de Gestão de Activos com o Banco Português de Gestão com o objectivo de optimizarmos os nos-
sos investimentos.
  
Nas Mais e Menos Valias Potenciais temos em 2007 cerca de 58.000 euros advindas de activos Financeiros e 101.000 
euros  de Imóveis (Terrenos e Edifícios).

Em termos globais (proveitos financeiros), apresentamos um decréscimo  de cerca de 37%.

No quadro 13, pode observar-se um aumento nos Investimentos em cerca de 1.703.664 euros.

O aumento na rubrica Terrenos e Edifícios reflecte as avaliações dos imóveis de Vila do Conde,  Matosinhos,  Sesimbra, 
Sines, Olhão e Horta.
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 positivo.
 
O aumento em Obrigações e Depósitos a Prazo reflecte um maior Investimento nestes activos a par do investimento em 
unidades de participação. Nas Acções houve desinvestimento . 

2.6.3. Outros Proveitos e Outros Custos
A Diferença entre Outros Proveitos e outros Custos é positiva em  607.816€.

Em 2007 houve uma  redução significativa do Ajustamento para Recibos por Cobrar em 568.895€ (ex- Provisão para 
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Prémios em Cobrança) que espelha as anulações de prémios já referidas.
Houve também reforço do Ajustamento para Créditos de Cobrança Duvidosa (ex-Provisão para Devedores Duvidosos) 
no montante de 127.252€.
Neste valor destacamos a criação de um ajustamento complementar para Devedores Duvidosos com recibos em Cobran-
ça à mais de um ano, como medida prudencial.
A receita obtida pela prestação de serviços ao Ponto Seguro e Sagres- Companhia de Seguros foi de 240.870€.

3. Acção Social e Cooperativa

3.1. Intervenção Associativa
Em 2007, o Departamento de Acção Social e Cooperativa (DASC) foi reforçado com mais um quadro, sinal dos desafios 
que esta área tem que enfrentar no futuro da Mútua.

3.2. Responsabilidade Social
No âmbito dos Circuitos e Mecanismos de Audição de Cooperadores e Clientes, que veio formalizar a nossa prática de va-
lorizar a participação dos associados, clientes e demais actores dos segmentos em que actuamos, registaram-se apenas 
duas reclamações escritas, que foram resolvidas a contento dos associados. As duas sugestões recebidas referiam-se à 
composição das farmácias de bordo.

3.3. Atendimento e acompanhamento social
Continuou-se a garantir apoio permanente em caso de sinistro marítimo ou acidente de trabalho grave e a garantir um 
serviço de atendimento e encaminhamento social. Este ano, foi assegurado o acompanhamento de 62.

3.4. Segurança no Mar
A Mútua dedicou um número da Marés ao tema da segurança no mar e interveio activamente no Seminário sobre Repara-
ção dos Riscos Profissionais, realizado em Sesimbra e no Encontro sobre Segurança no Mar, realizado em Vila do Conde. 
Igualmente interviemos no Congresso Internacional dos Riscos Profissionais na Pesca Artesanal, que teve lugar em San-
tiago de Compostela. Participámos também, em Matosinhos, na Conferência Internacional de Salvamento Aquático. 

3.5. Cultura do Mar
O projecto Celebração da Cultura Costeira (CCC), candidatado a financiamento no âmbito do Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu, obteve a sua aprovação e com o co-financiamento da Câmara Municipal de Sines pôde ini-
ciar a sua execução, tendo já realizado um primeiro seminário no Museu de Ílhavo, em Dezembro, e construída a versão 
inicial do manual do inventariante.

3.6. Desenvolvimento Local 
A Mútua continuou, em 2007, a sua prática de estreita ligação às associações e organizações do sector e das comuni-
dades, 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. 

Integrando a parceria do projecto “Mudança de Maré”, demos o nosso contributo até ao seu encerramento, em Setembro, 
na ilha Terceira. Em Março, participámos num seminário sobre os projectos de desenvolvimento local em comunidades 
de pesca brasileiras, juntamente com o SOCIUS do ISEG, passando a Mútua a integrar o embrião de uma futura Rede 
Solidária de Pesca, cujo âmbito são os PALOPs. 

3.7. Fileira da Pesca
A Mútua tomou oportunamente posição na consulta pública sobre o Plano Estratégico Nacional e no Plano Operacional 
para as Pescas 2007 / 2013, centrando a sua atenção particularmente no Eixo 4.
Neste Eixo prioritário do POP prevê-se, pela primeira vez, ajudas para projectos de desenvolvimento local e a Mútua 
considerou como prioritária para o trabalho de intervenção social da empresa a atenção a dar à constituição dos Grupos 
de Acção Costeira. 

Como forma de contribuir para a reflexão em torno desta via de desenvolvimento, o nosso 3º Encontro, este ano orga-
nizado em Sesimbra, em colaboração com a autarquia local, foi dedicado ao “Desenvolvimento Sustentável das Comu-
nidades Ribeirinhas”, tema que foi comum ao Dia Nacional do Mar. Mais de 200 pessoas, oriundas de todo o país e de 
todos os segmentos de actividade do mundo marítimo, participaram nesta iniciativa, que contou com a intervenção dos 
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responsáveis pelo POP e pela Iniciativa Comunitária EQUAL, da Artesanalpesca e do ISEG. Representantes do Colectivo 
Internacional de Apoio à Pesca Artesanal, uma ONG sedeada na Índia, da Prefeitura de Macaé e da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro trouxeram exemplos de boas práticas de desenvolvimento local. 

Já no final do ano, encetámos um trabalho de contactos com organizações representativas da pesca, Câmaras ribeirinhas 
e outras instituições do sector no sentido de alicerçar uma posição sobre o futuro da DOCAPESCA, Portos e Lotas, SA, 
atendendo à intenção manifestada pelo Ministro da tutela de tomar uma decisão no primeiro trimestre de 2008 que pode 
ameaçar a sua existência.

3.8. Rede de Mulheres da Pesca
A Rede foi eleita para integrar o Comité Executivo do Conselho Consultivo Regional do Atlântico Sul, onde tem participado, 
nomeadamente no Grupo de Trabalho das Pescas Tradicionais. 

A Rede participou, ainda, na Irlanda, na Assembleia Geral da Rede Europeia AKTEA, cujo Secretariado continua a integrar 
uma portuguesa, e alguns das suas líderes locais, nomeadamente na Culatra e em Peniche, estão a participar na equipa 
de inventariantes locais do CCC. 

Um grupo de 13 mulheres participou na primeira acção do programa de formação associativa, que decorreu durante dois 
dias na Escola de Pesca. As participantes definiram, a Missão, a Visão, os Valores, as Ameaças, as Oportunidades e os 
Objectivos da sua organização, definindo como lema da Rede “COM O QUE EU SEI MAIS O QUE TU SABES” , que re-
flecte a prática de partilha que caracteriza os 5 anos de trabalho em conjunto, mas que simboliza também a necessidade 
de diálogo entre homens e mulheres da pesca, entre as organizações do sector, entre cientistas e pescadores e entre os 
responsáveis políticos e os representantes do sector. Depois desta primeira acção de formação, a Rede passou a ter um 
nome -  ESTRELA DO MAR (Nem Só No Mar Há Estrelas) – e um padrinho, Jorge Palma. 

3.9. Formação
O programa de formação interna na área dos seguros começou a ser construído. Durante o ano decorreram acções de 
formação descentralizadas sobre “Introdução aos Seguros” e “Multirriscos” (ambas em sistema misto e-learning e presen-
cial) e ainda sobre “Técnicas de Vendas” (presencial). Nestas acções participaram cerca de meia centena de colaborado-
res da Mútua (trabalhadores da Mútua, Ponto Seguro, rede FENACOOP e outros colaboradores). 

Foi construído o draft do programa de formação associativa “Novos Rumos / Novos Horizontes”, que incorporará a uti-
lização das novas tecnologias e que a Mútua tenciona candidatar a financiamento no âmbito do Eixo 3 do POP, cuja 
regulamentação se aguarda.

Desenvolvemos, em parceria com o INSCOOP, um projecto de formação associativa dirigido a responsáveis de coopera-
tivas de pesca na República Popular de Angola, com uma iniciativa já realizada.  

3.10. Informação e 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).

O reforço do departamento permitiu que o site passasse a ser actualizado regularmente e que a news- letter  passasse a 
sair também com regularidade. 
O sítio da Mútua na internet foi reestruturado durante este ano, por forma a servir melhor os objectivos, nomeadamente 
comerciais, da empresa e a transformá-lo num portal aos serviço dos sectores marítimo e da economia social, preven-
do-se que seja tornado público no 1º trimestre de 2008. A nossa nova página incluirá, igualmente, espaços intra-net que 
permitam a sua utilização no plano da formação e da partilha de informação entre parceiros. 

4. Pessoal 
O número de trabalhadores em 31 de Dezembro de 2007 é de 45 pessoas, com uma média de idades de 49 anos, dos 
quais 11 com menos de 45 anos, contando com 23 mulheres no seu quadro de pessoal. 

A empresa cumpre o Contrato Colectivo do sector, garantindo liberdade para a actuação dos sindicatos no local de trabalho. 
A taxa de sindicalização é de 94%, havendo 2 dirigentes e 2 delegados sindicais.

A empresa mantém reuniões mensais com os quadros superiores e intermédios e promove anualmente umas jornadas 
técnico-comerciais que envolvem toda a estrutura na definição dos seus objectivos.
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5. Acontecimentos a destacar
Início do Projecto “Celebração da Cultura Costeira” que se irá prolongar até ao 1º. Trimestre de 2010;
Processo Solvência II,  ao qual temos dado a devida atenção, quer a nível internacional quer nacional participando nome-
adamente no QIS III, inquérito que pretende medir o impacto das medidas a implementar.

6. Acontecimentos subsequentes
O Supremo Tribunal de Justiça, confirmou o sentido das anteriores sentenças do Tribunal Marítimo de Lisboa e do Tribunal 
da Relação de Lisboa, julgando improcedente o pedido de indemnização que o armador do navio de pesca “José Régio” 
movia contra a Mútua.
Este caso remonta a Março de 2004, tendo ocorrido a perda total da embarcação de pesca por afundamento, e vai permitir 
à Mútua encerrar o respectivo processo de sinistro e libertar assim uma reserva de cerca 740.000,00 €. 

7. Governo da Cooperativa 
A Mútua tem vindo a adoptar medidas internas de boa governação. Salientamos a organização dos Serviços dependentes 
do Director Geral, e que nas suas responsabilidades é coadjuvado pelo Comité de Coordenação (CC) pelo Comité de 
Gestão de Riscos e Controlo Interno (CGRCI), Comité de Desenvolvimento do Modelo de Implementação Estratégica 
(CDMIE), Comité de Investimentos (CI) e Comité de Quadros (CQ).
Registamos que no início de 2007 foi aprovado o Código de Conduta da Mútua dos Pescadores de que salientamos: “... 
sendo uma empresa, logo desenvolvendo uma actividade económica, não deixa de ser uma associação de pessoas, é 
exigível aos seus dirigentes, trabalhadores e demais colaboradores, uma conduta ética irrepreensível, em que os valores 
destacados são:
-Humanismo;
-Solidariedade;
-Competência;
-Integridade;
-Especialização;
-Transparência.”

Gestão de Riscos e Controlo Interno
De acordo com a Norma Regulamentar nº. 14/2005 R de 29 de Novembro a Mútua tem vindo a desenvolver trabalhos na 
criação de um Sistema de Gestão de Riscos e de Controlo Interno que lhe permita identificar, avaliar, mitigar e controlar 
os riscos a que empresa se encontra exposta.

Foi criado o Comité de Gestão de Riscos e Controlo Interno, órgão técnico que funciona  junto do Director Geral promo-
vendo e implementando as políticas, os procedimentos e os controlos adequados aos riscos.

Definidas as principais políticas da empresa relativamente às áreas chave e tendo em consideração os riscos técnicos, 
de mercado, de crédito e  o risco operacional, iniciámos o desenho dos principais processos de negócio - diagrama de 
actividades – que se encontram em fase final.
Prosseguimos com a identificação dos riscos presentes nos diversos processos e procedemos à sua hierarquização.
Estão a ser desenvolvidos vários sistemas de controlo necessários ao enquadramento desses riscos dentro dos níveis 
definidos e aceites pela empresa.

O Sistema de Informação e Comunicação tem um papel de relevo no processo de controlo interno através da criação de 
sistemas de monitorização automática e de reporte necessários à detecção atempada de riscos adversos.

A Formação é também vista como uma ferramenta essencial à Gestão de Riscos para uma melhor sensibilização e reco-
nhecimento dos riscos que se apresentem à empresa.

8 . Perspectivas para 2008
Os objectivos estratégicos definidos para 2008 mantêm os quatro vectores:

• Aprofundar a liderança dos seguros da pesca;
• Continuar a crescer na Náutica de Recreio e Actividades Marítimo-Turísticas;
• Afirmar a Mútua como seguradora nas outras actividades do cluster do mar e nas comunidades ribeirinhas, prosseguir 
a internacionalização nesta área;
• Desenvolver a plataforma de seguros para o sector cooperativo e social.
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Serão tomadas ao longo do ano de 2008 de forma planificada e de acordo com os meios disponíveis as medidas concre-
tas que permitirão a concretização dos objectivos estratégicos referidos.

9. Aplicação de Resultados 
O saldo positivo de 474.092,40€ 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 – 54.046,53€
• Excedente Relevante – 420.045,87€

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 84.009,17€;
• 10% para Reserva para Educação e Formação Cooperativa e Mutualista isto é 42.004,59€ (mínimo legal de 1%) 
• O excedente não distribuível proveniente de negócios com Terceiros, igual a 54.046,53€.

II) Juros aos cooperadores que subscreveram pelo menos 100 títulos há pelo menos 6 meses, à taxa de 3%, arredonda-
dos por excesso, isto é  1.831,00€ (artº. 13º. nº.1 dos Estatutos);

III) Para Resultados Transitados:

• O remanescente entre as aplicações atrás referidas e o excedente relevante, isto é 292.201,11€;

Lisboa, 7 de Março de 2008

A Direcção,

José António Bombas Amador – Presidente
Albino Fernandes Cadilhe

Genuíno A. Goulart Madrugo
João da Silva Lopes

Jorge André Ferreira Timóteo

O Comité de Coordenação,

Jerónino 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

Luís Miguel Gomes – Chefe do Serviço de Informática e 
Comunicações
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Balanço em 31de Dezembro de 2007

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

ACTIVO

EXERCÍCIO Exercício 
anterior
Activo

Líquido
Activo
Bruto

Amortizações
e

Provisões

Activo
Líquido 

Imobilizações incorpóreas 146.412 136.046 10.366 510

Investimentos

    Terrenos e edifícios 8.390.231 8.390.231 8.190.310

      De serviço próprio 1.667.196 1.667.196 1.551.046

      De rendimento 6.651.825 6.651.825 6.639.264

      Imobilizações em curso e adiantamentos por conta 71.210 71.210 0

    Investimentos em empresas do grupo e associadas 673.828 673.828 582.532

      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 641.193 641.193 549.897

      Obrigações e outros empréstimos a emp. associadas 0 0 0

    Outros investimentos financeiros 13.989.517 13.989.517 12.505.861

      Acções, outros títulos de rendim. variavel e unidades

         de participação em fundos de investimento 2.774.923 2.774.923 2.886.784

      Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 8.462.094 8.462.094 7.929.026

      Empréstimos hipotecários 0 0 7.550

      Outros empréstimos 0 0 0

      Depósitos em instituições de crédito 2.750.000 2.750.000 1.680.000

      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 2.417.580 2.417.580 2.902.749

    Provisão para prémios não adquiridos 474.756 474.756 431.470

    Provisão matemática do ramo vida 0 0 0

    Provisão para sinistros 1.942.824 1.942.824 2.471.279

    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 8.519.934 5.239.895 3.280.039 4.084.369

    Por operações de seguro directo

      Empresas do grupo 0 0 0

      Empresas participadas e participantes 0 0 0

      Outros devedores 3.540.057 1.040.685 2.499.372 3.075.399

    Por operações de resseguro

      Empresas do grupo 0 0 0

      Empresas participadas e participantes 0 0 0

      Outros devedores 193.153 193.153 103.180

    Por outras operações

      Empresas do grupo 2.858.044 2.856.645 1.399 0

      Empresas participadas e participantes 734.793 734.793 0 0

      Outros devedores 1.184.008 607.772 576.236 897.601

    Subscritores de capital 9.879 9.879 8.189

Outros elementos do activo 1.549.069 908.123 640.946 757.400

    Imobilizações corpóreas e existências 1.094.409 908.123 186.286 157.290

    Depósitos bancários e caixa 454.660 454.660 600.110

    Outros 0 0 0

Acréscimos e diferimentos 822.113 822.113 781.464

    Juros a receber 158.643 158.643 109.894

    Outros acréscimos e diferimentos 663.470 663.470 671.569

Total do Activo 36.508.685 6.284.065 30.224.620 29.805.195

(Valores em euros)
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Balanço em 31de Dezembro de 2007

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

PASSIVO Exercício Exercício 
anterior

Capital próprio 8.312.846 7.741.854

    Capital 5.082.810 5.078.040

    Prémios de emissão 0 0

    Reservas de reavaliação

       Reavaliação regulamentar 2.358.905 2.199.147

       Reavaliação legal 0 0

    Reservas

       Reserva legal 75.540 49.213

       Reserva estatutária 0 0

       Outras reservas 103.686 120.964

    Resultados transitados 217.812 145.917

    Resultado do exercício 474.093 148.573

Passivos subordinados 0 0

Fundo para dotações futuras 0 0

Provisões técnicas 14.223.903 13.739.264

    Provisão para prémios não adquiridos 728.240 652.711

    Provisão matemática do ramo vida 0 0

    Provisão para sinistros

      De vida 0 0

      De acidentes de trabalho 10.840.452 9.746.676

      De outros ramos 2.570.573 3.230.419

    Provisão para participação nos resultados 0 0

    Provisão para desvios de sinistralidade 17.500 16.500

    Outras provisões técnicas 67.138 92.958

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 2.542.970 3.124.572

Credores 4.248.823 4.356.381

    Por operações de seguro directo

      Empresas do grupo 0 0

      Empresas participadas e participantes 0 0

      Outros credores 3.186.851 2.738.985

    Por operações de resseguro

      Empresas do grupo 0 0

      Empresas participadas e participantes 0 0

      Outros credores 55.046 734.148

    Empréstimos bancários

      De empresas do grupo 0 0

      De empresas participadas e participantes 0 0

      Outros credores 0 0

    Estado e outros entes públicos 350.874 340.889

    Credores diversos

      Empresas do grupo 1.399 377

      Empresas participadas e participantes 0 0

      Outros credores 654.652 541.982

Acréscimos e diferimentos 896.078 843.124

Total do Passivo 30.224.620 29.805.195

(Valores em euros)
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Conta de Ganhos e Perdas - Conta Técnica Não Vida

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

(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 7.680.598 8.048.514

      Prémios de resseguro cedido -2.644.711 5.035.887 -2.569.290 5.479.223

      Provisão para prémios não adquiridos (variação) -94.371 -56.767

      Provisão para prémios não adquiridos, parte dos 
      resseguradores (variação) 43.286 -51.085 4.984.803 31.398 -25.369 5.453.855

   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 919.050 919.050 703.468 703.468

      Ganhos realizados em  investimentos 256.817 1.175.867 262.845 966.313

   Mais-valias não realizadas de investimentos 513.940 946.112

   Outros proveitos técnicos, líquidos de resseguro 3.553 1.173

   Proveitos técnicos 6.678.163 7.367.452

   Custos com sinistros, líquidos de resseguro

      Montantes pagos

         Montantes brutos 5.220.309 5.519.766

         Parte dos resseguradores -1.371.659 3.848.650 -1.283.878 4.235.888

      Provisão para sinistros (variação)

         Montante bruto 493.631 976.055

         Parte dos resseguradores 539.425 1.033.056 4.881.706 -166.843 809.212 5.045.100

   Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro (variação) -25.819 -10.185

   Participação nos resultados, líquida de resseguro 0 0

   Custos de exploração líquidos

      Custos de aquisição 488.276 426.141

      Custos de aquisição diferidos (variação) -18.842 -11.332

      Custos administrativos 1.135.027 1.085.842

      Comissões e participação nos resultados de resseguro -821.491 782.971 -474.272 1.026.379

   Custos com investimentos

       Custos de gestão dos investimentos 375.530 290.023

       Perdas realizadas em investimentos 217.807 593.337 35.319 325.341

   Menos-valias não realizadas de investimentos 354.183 135.047

   Outros custos técnicos, líquidos de resseguro 0 21

   Provisão para desvios de sinistralidade (variação) 1.000 1.000

   Custos técnicos 6.587.376 6.522.704

   Resultado da conta técnica do seguro não vida 90.786 844.748
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Conta de Ganhos e Perdas - Conta Não Técnica

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

(Valores em euros)

CONTA  DE  GANHOS  E  PERDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta não técnica

   Resultado da conta técnica do seguro não vida 90.786 844.748

   Resultado da conta técnica do seguro de vida 0 0

   Resultado da conta técnica 90.786 844.748

   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 13.111 13.111 56.334 56.334

      Ganhos realizados em investimentos 13.111 56.334

   Mais-valias não realizadas de investimentos 0 0

   Outros proveitos 251.577 149.565

   Proveitos não técnicos 264.688 205.899

   Custos com investimentos

      Custos de gestão de investimentos 5.818 5.816

      Perdas realizadas em investimentos 0 5.818 0 5.816

   Menos-valias não realizadas de investimentos 0 0

   Outros custos, incluindo provisões 260.073 174.058

   Custos não técnicos 265.891 179.874

   Resultado da actividade corrente 89.584 870.774

   Proveitos e ganhos extraordinários 849.475 182.068

   Custos e perdas extraordinários 236.716 49.555

   Resultado extraordinário 612.759 132.513

   Dotação ou utilização da Reserva de Reavaliação 
   Regulamentar

-159.757 -811.064

   Recuperação de mais e menos-valias realizadas 
   de investimentos

0 0

   Resultado antes de impostos 542.585 192.222

   Imposto sobre o rendimento do exercício 68.493 43.649

   Resultado líquido do exercício 474.092 148.573
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ANEXO AO BALANÇO E CONTA DE GANHOS E PERDAS
3 - Os critérios de valorimetria aplicados às várias rubricas das contas anuais, princípios contabilísticos utilizados e méto-
dos de cálculo 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 em 2007, o método de cálculo da Provisão para Outras Prestações e Custos 
relativamente aos anos anteriores.
As provisões iniciais são calculadas tendo por base o “ Custo médio da lesão” sendo atempadamente ajustadas face a 
uma apreciação casuística do processo. 
Nos casos mais graves é feito de imediato uma avaliação individual.

Relativamente à Provisão para Assistência Vitalícia ela é calculada caso a caso tendo por base a estimativa de custos 
anuais com responsabilidades vitalícias e a idade do pensionista.
Esta provisão é constituída logo que se tem conhecimento dessa responsabilidade.

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 nº 15/2000-R de 23 de Novembro de 2000, considerando-se a Tábua de Mortalidade TV 73-77, uma taxa 
de juro técnica de 4% e Encargos de Gestão de 1%.

Procedemos ainda, pela 1ª vez, à constituição de uma Provisão para fazer face às nossas responsabilidades futuras 
para com o FAT (Fundo de Acidentes de Trabalho).
Esta provisão tem como base de cálculo a nossa responsabilidade de 0,85% incidindo sobre o capital de remição das 
pensões em pagamento à data de 31.12.2007. 
Para o cálculo da Probabilidade de sobrevivência foi utilizada a Tábua de Mortalidade TV 73-77 e para efeitos de actu-
alização dos “Cash flows” a estrutura de prazos das taxas de juro fornecidas pela Comitee of European Insurance and 
Occupational Pensions.
Esta Provisão está incluída na Provisão Matemática e seriada por ano de ocorrência.

Para os Sinistros de Acidentes Pessoais a provisão é definida à data do sinistro e é geralmente igual ao capital seguro.
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.

Na Provisão para Sinistros não Declarados manteve-se o método seguido nos anos anteriores introduzindo-se os cus-
tos de gestão imputados e uma Provisão IBNR – pensões, em AT, que corresponde a uma provisão para presumíveis 
incapacidades Permanentes de processos de sinistro ocorridos mas ainda não declarados que se encontra incluída na 
Provisão Matemática – Presumíveis.

III) 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. 
A Provisão constituída é o resultado do produto da soma dos rácios de custos (Sinistralidade, Cedência e Despesas de 
Exploração), no que excede 100%, pelos Prémios Exigíveis mais os Prémios Emitidos em Janeiro de 2008.

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 Norma Regulamentar nº 30/95-R, de 28 de Dezembro  com as 
alterações introduzidas pelas Normas Regulamentares nºs 6/2006-R, de 2 de Agosto e 16/2006-R,de 28 de Dezembro. 
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1 – Para os recibos por cobrar cujo recebimento é obtido através da dedução de valores nas operações de ven-
dagem ou descarga (Lota), sobre os quais não se aplica o Decreto Lei 122/2005, de acordo com o seu  art. 13º, o 
ajustamento foi calculado sobre os recibos por cobrar, há mais de 30 dias, deduzido do montante dos saldos cre-
dores em conta-corrente para pagamento de dívidas de prémios, ajustado dos excedentes de conta-corrente cujos 
pedidos de devolução foram aceites.
2 – Os recibos por cobrar que aguardam confirmação de cobrança, sobre os quais 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, foram consi-
derados, para efeitos de provisão, como não cobrados.

 
VI) Ajustamento de Créditos de Cobrança Duvidosa

a) 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. 
Foi ainda calculado um ajustamento complementar ao Ajustamento de Recibos por Cobrar, para recibos em co-
brança há mais de um ano e que possam não vir a ser suportados pelo resseguro em caso de não cobrança. Este 
ajustamento pretende, como medida prudencial, ajustar os valores provisionados a 100%.
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. 

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 – (4,66%)
Praça da Alegria, nº 22
1250-004 Lisboa
Resultado Líquido: 1.400.000€; Capitais Próprios = 13.758.732€ 
(Valores estimados para 2007)

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: -1.275€; Capitais Próprios:  - 2.555.256€
(Valores de 2006)

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: 105.461€; Capitais Próprios: 559.704€
(Valores de 2006) 

IV) CONSULINTER – Sociedade de Gestão e Estudos de Investimentos, S.A. - (100%)
Av. Santos Dumont, nº 57 – 7º
1050-202 Lisboa
Resultado Líquido: - 7.183€; Capitais Próprios: 32.635€ 
(Valores de 2002)

V)  REGRAFI – Reprodução Gráfica Computorizada, S.A.
(Em liquidação)
Estrada de Benfica, nº 304-A
1500-098 Lisboa
Resultado Líquido: 13.232€; Capitais Próprios: - 63.084€
(Valores de 2006)
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7 - Pessoal ao Serviço (número médio)

Dirig. e Quadros Superiores 8
Quadros Médios 7
Trab. Altamente Qualificados 5
Trabalhadores Qualificados 22
Trab. Semi-Qualificados 1
Trab. Não-Qualificados 4
           Total 47

8 - Custos com Pessoal
(Valores em euros)

6800 - Dos Orgãos Sociais 132.238
6801 - Do Pessoal 992.972
6802 - Encargos sobre Remunerações 218.445
6803 - Pensões e respectivos Encargos 744
6804 - Prémios + Contrib. para Pensões 10.787
6805 - Seguro Obrigatório 26.252
6806 - Custos de Acção Social 24.641
6807 - Outros Custos com Pessoal 33.097

TOTAL 1.439.176
                     
10 - O Activo Incorpóreo de 146.412€ corresponde a obras efectuadas em anos anteriores, em instalações alugadas e 
amortizadas no ano de 2007 pelo valor de 130.867€. Na Dependência de Setúbal (instalações da Pluricoop) foram exe-
cutadas obras, em 2007, no montante de 15.545€ amortizáveis em 3 anos.

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: 1.502.826€  
Ajustamento: 1.040.685€ 

Devedores por outras Operações/Empresas do Grupo e Associadas
Montante: 3. 592.837€; 
Ajustamento: 3.591.438€

Devedores  por outras Operações/Outros Devedores
Montante: 1.224.270€   
Ajustamento: 607.772€ (a)

(a) Este valor inclui o reforço de 254.810€ relativo ao ajustamento complementar referido na alínea VI) do ponto 3 deste 
documento.

14 - 

Nº Valor nominal
Capital subscrito em 2007 1.404 7.020
Reembolsos (305) (1.525)
Anulação por subscrições não realizadas de  títulos (145) (725)
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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) 16.562 82.810

CAPITAL (A + B) 5.082.810

19 - As responsabilidades com pensões em 31/12/07 são as seguintes:

Responsabilidades com Reformados 562.797€
Responsabilidades por serviços passados com Activos 415.627€

O nível de financiamento em 31/12/2006 era de 102,16% e em 31/12/2007 é de 98,91%.
As responsabilidades que deveriam estar integralmente financiadas, conforme estipulado pelo ISP, apresentavam em 
31/12/2007 um défice de 10.680 € que foi regularizado em Janeiro de 2008.

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.

a) – Carga Fiscal
                       (Valores em euros)   

    2005 2006 2007
IRC Pago 7.225 7.672 0
IRC a Pagar 0 0 68.493

(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. Durante o ano de 2007 foram 
executadas as inspecções aos exercícios de 2004 e 2005. 

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 2007 após recálculo conforme quadro seguinte:

ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS ANOS ANTERIORES 2007 TOTAL
Empresas do Grupo e Associadas 536.398 - -
Rectificações Quadro  2006 72.640
Movimentos 2007 - -64.517 544.521
Outros -24.484 -24.484

TOTAL 584.554 -64.517 520.037

O valor dos Passivos por Impostos Diferidos de 472.817€, manteve-se sem alteração durante o exercício de 2007.

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

23 - Movimentos nas rubricas de Imobilizações –  Ver Anexos 2, 3 e 4
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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 - 2.199 2.199
    Aumentos - 514 514
    Diminuições
        Incorporação Capital Social -
        Outras - 354 354
    Fim do Exercício - 2.359 2.359
Custos Históricos - 20.623 20.623
Reavaliações - 2.359 2.359
Valores Contabilísticos Reavaliados - 22.982 22.982

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

26 - Desdobramento das Contas de Ajustamentos pelas respectivas subcontas 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 1.100.427 - 479.194 621.233
49031 - Acidentes Pessoais 140.433 - 59.037 81.396
49032 - Marítimo 352.794 - 7.135 329.265
49033 - Incêndio/Multiriscos 15.926 - 23.529 8.791

Sub-Total 1.609.580 - 568.895 1.040.685
    491 - Ajustam.Créd.Cobrança Duvid.
  4910 - Empresas do Grupo 2.937.053 - 80.408 2.856.645
  4912 - Outras Empresas Particip. 729.760 5.033 - 734.793
  4913 - Outros Devedores
49130 - Actividade Normal 335.318 254.810 48.141 541.987
49131 - Outros Créditos 69.827 - 4.042 65.785

Sub-Total 4.071.958 259.843 132.591 4.199.210
    492 - Prov. pª Riscos e Encargos - - - -

Total 5.681.538 259.843 701.486 5.239.895
                                                                           
28 - Demonstração dos resultados extraordinários como segue:

(Valores em euros)

CUSTOS E PERDAS
EXERCÍCIOS

PROVEITOS
EXERCÍCIOS

N N-1 N N-1
  69100  Donativos 4.081 3.050 79100  Restituição de Impostos 5.656 1.260
  69102  Desp. Confidenciais - - 79101  Recuper. de Dívidas - -
  69103  Perdas Imobil. Corpóreo   598 106 79102  Redução Amort/Prov. 701.875 154.586
  69104  Ofertas a Clientes - - 79103  Ganhos Imobil. Corpór. 4.773 1.528
  69105  Dívidas Incobráveis 36.122 - 79107  Cor. Rel. Exerc. Anter. 8.639 15.503
691060  Multas Fiscais 987 245 79108  Outros Prov.Ganhos Extr 128.532 9.191
691061  Multas n/Fiscais 323 150
691062  Outras Penalidades 100 -
  69107  Quotizações Diversas 12.932 2.419
  69108  Cor. Rel. Exerc. Anterior. 50.704 40.406
  69109  Outras Perdas Extraord. 130.868 3.179
        83  Result. Extraordinários 612.760 132.513

TOTAL 849.475 182.068 TOTAL 849.475 182.068
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O resultado extraordinário de 612.760€ compõe-se dos Proveitos Extraordinários de 849.475€ menos os Custos Extraor-
dinários de 236.715€.
Nos Proveitos Extraordinários realçamos o valor de 701.875€ resultante da diminuição do Ajustamento de Recibos por 
Cobrar e Ajustamento para Créditos de Cobrança Duvidosa.

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 corrente (Taxa Autónoma) 8.023€
Imposto corrente/Resultados 107.214€
Imposto diferido - 46.744€
Imposto do Exercício 68.493€

Os movimentos nos Activos por Impostos Diferidos do ano de 2007, -64 517€ ( nota 20 alínea b)  incluem rectificações de 
anos anteriores.
 
b) - O resultado antes dos Impostos, 542.585€, é o resultado de 89.584€ de Resultado Corrente mais 612.759€ de Resul-
tados Extraordinários, deduzidos de 159.757€ de Dotação à Reserva de Reavaliação Regulamentar.

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 195.140 39.028 156.112 137.452
  Acidentes Pessoais 82.317 16.463 65.854 62.021
  Incêndio 2.612 - 2.612 2.452
  Multiriscos 83.167 16.634 66.533 64.221
  Marítimo 546.411 109.282 437.129 386.565

Total 909.647 181.407 728.240 652.711
Provisão Matemática - - - -

Total 0 0 0 0
Prov. Pª Riscos em Curso:
  Acidentes de Trabalho - - - -
  Acidentes Pessoais - - - -
  Incêndio - - - -
  Multiriscos - - 63.139 63.387
  Marítimo - - - 29.571

Total 0 0 63.139 92.958

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 em Acidentes de Trabalho verificaram-se nas Provisões Matemáticas, dada a criação 
pela 1ª. vez da Provisão para fazer face às nossas responsabilidades futuras para com o FAT (Fundo de Acidentes de 
Trabalho).
Esta Provisão é seriada por ano de ocorrência e representa relativamente a anos anteriores o valor de 449 909€.
Realçamos o reforço das Provisões Matemáticas relativas a processos de sinistro com IPP Presumíveis, de anos anterio-
res ( 2004, 2005, e 2006). 
Dado a evolução desses sinistros e o seu  longo período de vida considerámos prudente reforçar as Provisões já existen-
tes,  o que se traduziu num  acréscimo de  205.000€. 
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Em Marítimo o reajustamento com significado respeita ao processo MA nº. 88.2473 (Meireles Novo), de 2001, com um 
ajuste negativo no montante de 108.400 Euros, em Junho de 2007. Tal ficou a dever-se ao facto de ter sido aceite em 
tribunal o fundo de limitação de responsabilidade.

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 2007 foi o valor de mercado entendido como cotação a 31/12/2007 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 anterio-
res 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                            (07) 502 882
N-1                         (06) 2.320 4.629
N-2                         (05) 1.298 2.097
N-3                         (04) 48 50
N-4                         (03) 511 662
Anterior                  (02) 0 0

A reserva de reavaliação para os imóveis, que inclui movimentos anteriores por Resultados Transitados, é de 1.797.131€.        

38 - A Provisão Matemática de Acidentes de Trabalho foi constituída conforme Nota 3, alínea ii).    

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 111.678
Acidentes Pessoais 0
Marítimo 18.065

Total 129.743

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 maioria dos Prémios Brutos Emitidos provêm de contratos celebrados em Portugal. No ano de 2007 estendemos a 
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O Técnico de Contas,
António Rosa Zózimo,
Nº 6556

A Direcção,

nossa actividade a França , em Regime de Livre Prestação de Serviços , para a qual foi pedida e concedida autorização 
do ISP. O volume de Prémios Brutos Emitidos neste país foi de 55.972€.
  

Prémios Brutos Emitidos – 2007
Acidentes de Trabalho 4.176.464
Acidentes Pessoais 783.560
Incêndio e Elementos da Natureza 7.230
Multiriscos:
            Mutua-Lar 112.767
            Mutua-Condomínio 6.622
            Mutua-PME 41.204
Marítimo:
             Pesca 1.743.202
             Recreio 572.907
             Marítimo-Turística 180.670
             Marítimo - França 55.972

Total 7.680.598

43 - O montante de Comissões e Encargos de Cobrança relativas ao seguro Directo no exercício de 2007 foi de:
 

Comissão de Mediação 47.042€
Comissão de Cobrança 6.880€
Encargos de Cobrança 280.113€

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 - 7.124 1.196
Investim .em Empresas Grupo e Assoc. - 641 33
Outros Investimentos Financeiros - 13.987 2
Depósitos junto de Empresas Cedentes - - -

Total 0 21.752 1.231

45 - Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da situação financeira e dos resultados da 
empresa de seguros.

1 - A Reserva de Reavaliação Regulamentar está afectada pela inclusão do valor das avaliações de imóveis no valor de 
101.326€ e da valorização dos títulos constantes do Anexo 1, do valor de 58.431€.

2 - O Capital Social da Mútua dos Pescadores em 2006 era de 5.078.040€ passando, em 2007, para 5.082.810€ pela 
subscrição de 7.020 € de títulos da série B, reembolsos no valor de  1.525€ e a anulação por subscrições não realizadas 
de títulos de 725€.
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O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

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 35,88 49,88 801.558,23 39,90 641.193,00

sub-total 16.070 801.558,23 641.193,00

     1.1.5 - Obrigações de empresas associadas

sub-total

     1.1.6 - Outros títulos de empresas associadas

sub-total

sub-total 451.340 2.219.987,98 673.828,00

  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 2.219.987,98 673.828,00

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 61,41% 10.150,54 6.233,45

                      Consolidado-1943                      11.497,29 57,13% 11.497,29 6.568,40

                      Consolidado Cent.-1940                 15.013,81 62,00% 15.013,81 9.308,56

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

                      O.T.-Julho-3,95%-15/07/2009                        952.000,00 100,00% 838.708,06 952.000,00

                      O.T.-Junho-5,375%-23/06/2008                        300.000,08 99,33% 330.105,39 297.990,08

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

                      O.T.-Outubro-3,35%-15/10/2015 220.000,00 100,00% 200.859,27 220.000,00

                      O.T.-Setembro-5,45%-23/09/2013                     264.200,00 100,00% 259.842,62 264.200,00

                      O.T.-Junho-4,375%-16/06/2014                        150.000,00 100,00% 149.146,51 150.000,00

sub-total 2.351.147,85 2.446.300,49

       2.1.1.2 - De outros emissores públicos

sub-total

       2.1.1.3 - De outros emissores

                       Semapa-SGPS - 09/03/2008                       9.975,94 100,00% 9.974,15 9.975,94

                       CGD - Best Of - 01/09 250 1.000,00 1.000,00 250.000,00 1.002,30 250.575,00

                       CGD HF DINÂMICO - 2012 15 10.000,00 9.700,00 145.500,00 13.143,50 197.152,50

                       CGD TRIPLA GARANTIA - 13/04/2013 20 10.000,00 10.000,00 200.000,00 10.800,40 216.008,00

                       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 285 705.165,15 673.711,44

sub-total 285 3.056.313,00 3.120.011,93

     2.1.2 - Títulos de rendimento variável

       2.1.2.1 - Acções

                       BCP - Nom.e Port.Reg.                  57.771 1,00 2,40 138.461,60 2,92 168.691,32

                       Brisa 340 1,00 5,05 1.717,62 10,00 3.400,00

                       Cofina 60.000 0,25 1,22 72.912,24 1,53 91.800,00

                       EDP - Nom.                                4.574 1,00 2,27 10.374,75 4,39 20.079,86

                       GALP Energia - Nom.                      2.500 1,00 5,82 14.547,66 17,92 44.800,00

                       Impresa-SGPS 33.928 0,50 1,55 52.513,69 2,06 69.891,68

                       Jerónimo Martins & Filho-SGPS           12.500 1,00 2,54 31.724,06 5,39 67.375,00

                       Portugal Telecom 5.247 0,03 8,17 42.880,15 8,81 46.226,07

                       PT Multimedia-SGPS                      9.651 0,01 11,54 111.399,57 9,25 89.271,75

                       Avibom-SGPS                                3.800 5,00 16,53 62.800,07 13,64 51.832,00

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

                       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 191.963 579.284,13 653.367,68
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O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

DESIGNAÇÃO Quantidade Montante do 
valor nominal

% do valor
nominal

Preço médio
de aquisição

Valor total
de aquisição

Valor de balanço

Unitário Total

       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 Equilibrada 3.276 5,17 16.921,47 5,77 18.905,14

                       Millennium Acções Portugal                                11.932,13 10,47 124.871,52 22,67 270.446,45

                       Fundimo 3.697 5,59 20.684,24 7,87 29.094,28

sub-total 18.905,13 162.477,23 318.445,87

       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 211.368,13 776.433,83 1.004.241,43

sub-total 211.653,13 3.832.746,83 4.124.253,36

  2.2 - Estrangeiros

     2.2.1 - Títulos de rendimento fixo

       2.2.1.1 - De dívida pública

                      BKO-3,5%-12/09/2008                     200.000,00 99,62% 199.716,60 199.240,00

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

sub-total 355.266,60 348.355,00

       2.2.1.2 - De outros emissores públicos

sub-total

       2.2.1.3 - De outros emissores

                       Banco Bilbao Kutxa - 01/03/2016               100.000,00 96,00% 96.000,00 96.000,00

                       MAPFRE - 24/07/2037               5 50.000,00 50.245,00 251.225,00 48.305,00 241.525,00

                       BBV Intl. Finance, Ltd.- 98/08               20 4.987,98 4.980,01 99.600,10 4.963,04 99.260,80

                       Commerzbank AG - 99/19                    150 1.000,00 998,50 149.775,00 1.005,83 150.874,50

                       Societe Generale Ac.- 24/09/2009                43 10.000,00 9.815,50 422.066,39 9.478,00 407.554,00

                       Societe Generale Ac.- 29/11/49                200 1.000,00 991,30 198.260,00 955,50 191.100,00

                       GE Capital Euro Fdg. - 04/05/2011 20 5.000,00 5.007,50 100.150,00 4.959,50 99.190,00

                       Atlantia Spa FLTG - 09/06/2011 200.000,00 99,72% 201.740,50 199.440,00

                       AIG Float - 06/07/2010                  4 50.000,00 50.432,56 201.730,25 49.296,50 197.186,00

                       KPN - 21/07/2009 325.000,00 99,71% 325.498,00 324.057,50

                       Repsol Intl. Finance - 08/10/2014              200 1.000,00 995,92 199.184,00 937,70 187.540,00

                       GE Capital Euro Fdg. - 21/10/2009 100.000,00 99,67% 100.250,25 99.670,00

                       Deutsche Telekom - 23/11/2009 125.000,00 99,12% 125.505,25 123.900,00

                       Deutsche Telekom - 08/12/2009 150 1.000,00 1.003,20 150.480,25 991,37 148.705,50

                       Bancaja Cap. Cavale - 4,5% - 23/03/2015 200 1.000,00 989,50 197.900,00 716,40 143.280,00

                       PORTEL - 26/03/2012 250.000,00 93,22% 237.500,00 233.050,00

                       MONTPI Float - 03/05/2012 200 1.000,00 997,50 199.500,00 996,87 199.374,00

                       LEH Float - 20/07/2012 350.000,00 92,25% 350.105,00 322.875,00

                       Goldman Sachs - 04/10/2012 200.000,00 99,63% 192.370,35 199.260,00

                       CID Finance Pyramide CPPI - 31/10/2015 3.000 100,00 100,00 300.000,00 86,80 260.400,00

                       Telefónica - 3,75% - 02/02/2011 100 1.000,00 999,50 99.950,00 958,70 95.870,00

                       ERSTE Bank - 19/07/2017 50.000,00 96,24% 49.128,00 48.120,00

                       CPPI Lynx - Boiro - 26/07/2016 200.000,00 80,94% 200.000,00 161.880,00

                       National Australia Bank - 26/12/2049 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00

                       BBVA LT2 FRN - 2016 4 50.000,00 50.000,00 200.000,00 48.050,00 192.200,00

                       CIT - 30/11/2011 100.000,00 85,00% 99.516,21 85.000,00

                       Standard Chartered  - 28/03/2018 50.000,00 96,75% 48.090,00 48.375,00

                       CID Finance “CITIVS” - 04/05/2013 5 50.000,00 50.000,00 250.000,00 47.044,00 235.220,00

                       BNP - 07/09/2017 150 1.000,00 1.009,00 151.350,00 1.018,80 152.820,00

sub-total 4.451 5.246.874,55 4.993.727,30

sub-total 4.451 5.602.141,15 5.342.082,30

     2.2.2 - Títulos de rendimento variável

       2.2.2.1 - Acções

                       BANESTO - Ac.Pref.- 5,5% 200 1.000,00 1.052,50 210.500,00 905,00 181.000,00

                       BASF 520 97,50 50.697,99 101,41 52.733,20

                       E.ON 781 129,49 101.131,98 145,59 113.705,79

                       VIVENDI 3.289 30,51 100.336,54 31,38 103.208,82

                       ROYAL BANK of SCOTLAND - Ac.Pref.- 5,5% 200 1.000,00 1.036,00 207.200,00 914,50 182.900,00

sub-total 4.990 669.866,51 633.547,81

       2.2.2.2 - Títulos de participação

sub-total

       2.2.2.3 - Unidades de participação em fundos de investimento

                       DJ EUROSTOXX 50 2.400 42,31 101.545,65 44,53 106.872,00

                       LYXOR ETF CAC 40 1.655 60,56 100.231,07 56,19 92.994,45

                       OFI  LEADER I FCP 4DEC 64 3.247,90 207.865,79 2.696,43 172.571,52

                       OFI  FLEX I FCP 4DEC 29 5.128,70 148.732,30 1.291,13 37.442,77

                       OFI  PALM. MIDCAP EUR. I FCP 4DEC 1.859 190,41 353.974,29 196,93 366.092,87

                       SCHRODER BRIC CLASSE A 1.925,60 129,85 250.036,95 178,52 343.758,11

                       DB X TRACKERS SHORTDAX ETF 351,00 57,07 20.033,31 56,70 19.901,70

sub-total 8.283,60 1.182.419,36 1.139.633,42

       2.2.2.4 - Outros

sub-total

sub-total 13.274 1.852.285,87 1.773.181,23

sub-total 17.725 7.454.427,02 7.115.263,53

total 229.378 11.287.173,85 11.239.516,89

3 - TOTAL GERAL 680.717,73 13.507.161,83 11.913.344,89
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O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

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 130.867 130.356 15.545 0 0 0 5.690 0 10.366

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 130.867 130.356 15.545 0 0 0 5.690 0 10.366

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

Equipamento administrativo 209.172 168.751 10.353 0 997 0 14.520 788 36.045

Máquinas e ferramentas 27.353 25.408 4.139 0 0 0 1.682 0 4.401

Equipamento informático 440.363 395.324 38.021 0 66.172 0 34.187 66.172 48.873

Instalações interiores 5.469 4.862 0 0 0 0 202 0 405

Material de transporte 295.411 270.332 67.895 0 18.966 33.908 38.630 52.874 54.346

Equipamento hospitalar 51.282 50.996 0 0 0 0 119 0 167

Outras imobilizações corpóreas 28.523 21.350 430 0 0 0 1.597 0 6.006

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 1.057.571 937.022 120.838 0 86.135 33.908 90.937 119.834 150.242

Total 1.188.438 1.067.378 136.383 0 86.135 33.908 96.627 119.834 160.608

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 1.410.365 1.483.919 27.385 88.765 0 67.126 0 0 1.437.750 1.667.196

  De rendimento

       Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       Edifícios 3.241.351 6.706.391 0 12.561 0 -67.126 0 0 3.241.351 6.651.826

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

  Adiantamentos por conta 0 0 0 0

Total 4.651.716 8.190.310 27.385 101.326 0 0 0 0 4.679.101 8.319.022
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A Direcção,

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

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 7.550 0 7.550 0 0

    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 1.680.000 5.140.000 4.070.000 0 2.750.000

    Outros 0 0 0 0 0

 Depósitos junto de empresas cedentes 0 0 0 0 0

Total 1.687.550 5.140.000 4.077.550 0 2.750.000

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 10.035.706 2.075.787 8.585.862 625.943

  INCÊNDIO E OUTROS DANOS 58.546 39.581 16.925 -2.040

  AUTOMÓVEL

    - RESPONSABILIDADE CIVIL 0

    - OUTRAS COBERTURAS 0

  MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 2.882.843 915.694 1.777.868 -189.280

  RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 0

  CRÉDITO E CAUÇÃO 0

  PROTECÇÃO JURÍDICA 0

  ASSISTÊNCIA 0

  DIVERSOS 0

TOTAL 12.977.095 3.031.062 10.380.655 434.622

TOTAL GERAL 12.977.095 3.031.062 10.380.655 434.622
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A Direcção,

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

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 4.960.024 4.931.908 4.792.281 696.155 215.555

    INCÊNDIO E OUTROS DANOS 167.823 164.772 110.750 117.464 -18.850

    AUTOMÓVEL

       - RESPONSABILIDADE CIVIL

       - OUTRAS COBERTURAS

    MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 2.552.751 2.489.547 810.909 790.843 813.263

    RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

    CRÉDITO E CAUÇÃO

    PROTECÇÃO JURÍDICA

    ASSISTÊNCIA

    DIVERSOS

TOTAL 7.680.598 7.586.228 5.713.940 1.604.462 1.009.968

RESSEGURO ACEITE 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL 7.680.598 7.586.228 5.713.940 1.604.462 1.009.968

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 2.744.149 851.294 1.196.837 4.792.281

    INCÊNDIO E OUTROS DANOS 72.254 29.382 9.114 110.750

    AUTOMÓVEL

       - RESPONSABILIDADE CIVIL 0

       - OUTRAS COBERTURAS 0

    MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 1.346.937 176.292 -712.320 810.909

    RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 0

    CRÉDITO E CAUÇÃO 0

    PROTECÇÃO JURÍDICA 0

    ASSISTÊNCIA 0

    DIVERSOS 0

TOTAL 4.163.340 1.056.968 493.631 5.713.940

 RESSEGURO ACEITE 0 0 0 0

TOTAL GERAL 4.163.340 1.056.968 493.631 5.713.940
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Conselho Fiscal

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Cooperadores:

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 2007, 
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 2007;

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

Lisboa, 12 de Março de 2008

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 anexas da MÚTUA DOS PESCADORES, MÚTUA DE SEGUROS, CRL, 
as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2007, (que evidencia um total de balanço de 30.224.620 
euros e um total de capital próprio de 8.312.846 euros, incluindo um resultado líquido de 474.093 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 que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e a 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 materialmente 
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 referidas demonstrações financeiras 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 2007, o resultado das operações no exercício findo naquela data, em conformidade com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites para o sector segurador em Portugal.

Linda-a-Pastora, 12 de Março de 2008

MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – SROC
representada por:

José Martins Correia – ROC
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Plano de Actividades de 2008

1. INTRODUÇÃO – CONTEXTO

A nível mundial, 2007 confirmou o falhanço da política da liderança dos EUA, mantendo a ameaça de usar a força 
militar contra o Irão, pelo prosseguimento do seu plano nuclear, tendo como consequência mais visível novos recordes 
dos preços do petróleo, atingindo valores muito próximos dos 100 dólares o barril (lembremos que há um ano falávamos 
de recorde a um valor à volta dos 80 dólares, logo aumentos de mais de 20%) e provocando novos choques nas mais 
diversas economias, apenas favorecendo os países produtores e as grandes companhias petrolíferas.

A situação de descontrole no Iraque prossegue, e o número de vítimas não para de aumentar já se tendo banalizado 
(como é possível?) o seu anúncio, ao mesmo tempo que a liderança dos EUA vai ficando ainda mais isolada, com os seus 
aliados a reconhecer a mentira que então foi usada.
 
A economia dos EUA revela uma das suas mais fragilizadas situações, com a queda constante do valor do dólar em face 
do euro, o colapso dos fundos imobiliários e as ondas de choque que tem provocado na restante economia.

“A nível internacional, o ano de 2007 foi marcado a partir de meados do ano por uma significativa turbulência nos mer-
cados financeiros internacionais, associada a uma alteração abrupta da percepção de risco dos investidores.” (Textos de 
Economia Portuguesa – Outono de 2007 Banco de Portugal)

A União Europeia teve em 2007 as presidências alemã e portuguesa do Conselho Europeu que cumpriram as suas me-
tas, especialmente no que diz respeito à aprovação de um Tratado que substituísse a nado-morta “Constituição Europeia”, 
apenas faltando saber se os diversos povos da Europa Comunitária se reconhecem nesse Tratado. 

1.3. “A recuperação da economia portuguesa em 2007 tem-se caracterizado por uma clara aceleração do investimento 
empresarial e por uma expansão significativa das exportações de bens e serviços, num contexto em que a situação no 
mercado de trabalho se continuou a deteriorar. Adicionalmente, a economia portuguesa retomou em 2007 o processo de 
ajustamento do desequilíbrio das contas externas.
Para esta evolução têm contribuído, por um lado, a continuação do processo de consolidação orçamental, superando 
mesmo os compromissos assumidos no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento”
“Apesar de um crescimento da economia portuguesa mais próximo do observado na área do euro e na União Europeia, 
importa sublinhar que este continua a ser particularmente baixo, nomeadamente face ao registado nas economias com 
níveis de rendimento per capita comparáveis.” (Idem)

1.4. Os seguros não-vida reflectem muito directamente o ambiente económico que se vive, e conjugando este factor com 
uma concorrência extremada, que tem conduzido a uma redução de taxas difícil de suportar tecnicamente, assiste-se a 
uma diminuição de –0,3% dos prémios nos primeiros 3 trimestres do ano, comparado com igual período de 2006. Refira-
se ainda que o maior ramo, o automóvel, regista uma diminuição de –2,7%, os acidentes de trabalho uma diminuição de 
–1,9%, os acidentes pessoais um crescimento de 4,4%, e os seguros de embarcações marítimas e de responsabilidade 
civil ligada às mesmas cresceram 7,7%.
Como os seguros vida cresceram 5,9%, o conjunto do sector segurador cresceu 3,8%, o que revela contudo um abran-
damento significativo relativamente aos anos anteriores.
Tendo em linha de conta que as regras de solvência que estão a ser preparadas vão exigir maiores garantias das compa-
nhias, a evolução recente do mercado parece contraditória. É possível que se acentuem as tendências de concentração, 
e que o mercado, visto numa mera perspectiva neo-liberal, se restrinja a um número muito limitado de actores, o que em 
definitivo não favorece a escolha dos consumidores nem defende os seus interesses, permitindo a cartelização da activi-
dade, como se conhece da história de outros países e do nosso noutros sectores de actividade.

1.5. Quanto à pesca os números conhecidos dos 3 trimestres apontam para um crescimento de 3,3% das quantidades 
desembarcadas e um crescimento do preço médio de 2,41%, o que significa uma melhoria de 5,76% da produção. Porém, 
se nos lembrarmos que os combustíveis estão com um crescimento dos custos na ordem dos 20%, simplificadamente 
pode dizer-se que o crescimento dos proveitos de 5,76% é absorvido só por este aumento dos combustíveis, se estes 
representarem 28,8% dos proveitos, o que se aproximará da realidade média do sector. Isto é, mesmo sem aumentos de 
custos dos outros factores de produção, o aumento dos proveitos esgota-se no aumento do custo dos combustíveis. 
Por outro lado se recuarmos a 2005, então vemos que os proveitos da pesca diminuíram desse ano para 2006, –3,64%  
(sempre reportando aos 3 primeiros trimestres e usando os dados do DATAPESCA), logo o crescimento de 5,76% de 
2007 comparado com 2006 só representa um crescimento de 1,90% se comparado com 2005, tudo isto a preços cor-
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rentes. Mas se convertermos tudo a preços fixos, temos uma perda real de –4,0%, se tivermos em conta que o Índice de 
Preços Médios cresceu 3,3% de 2005 para 2006 e 2,7% de 2006 para 2007.

Entretanto vai passado um ano sobre a entrada do novo quadro comunitário de apoio e ainda não se conhece nenhu-
ma regulamentação, pelo que na melhor das hipóteses começarão a chegar apoios financeiros a projectos talvez no 2º 
semestre de 2008, logo um ano e meio depois do que deveria.
Mas há que dizer também que o PO Pescas tem novidades positivas e abre oportunidades a projectos que podem ajudar 
o sector e as comunidades ribeirinhas a combater as dificuldades que se vivem, devendo os mais diversos actores definir 
os seus contributos e parcerias para atingir tal objectivo. A Mútua está já a trabalhar nesta direcção.

Recentemente foi publicado um “Estudo para a avaliação da comercialização de pescado fresco e refrigerado em Portugal 
Continental”, vulgarmente conhecido por estudo para a Docapesca, encomendado pelo MADRP. 
A Mútua desenvolverá de imediato um alargado trabalho de consultas antes de definir a sua posição final, já que con-
sidera este processo como absolutamente estratégico para o sector da pesca, para os milhares de pequenos e médios 
armadores (mais de 3.000), para os milhares de pescadores (mais de 15.000), para os milhares de pequenos e médios 
comerciantes compradores de pescado em lota (mais de 4.000), para os muitos mais milhares de vendedores de peixe e 
restaurantes, sem esquecer todos os trabalhadores destas actividades, que assentam a sua actividade económica num 
circuito estável e credível, com um produto de qualidade incontestável e insubstituível.
Sem preconceitos, sem ideias feitas, partindo da história e da realidade existente com as suas riquezas e fragilidades, 
considerando o estudo realizado uma peça relevante do processo, mas não única, nem indiscutível, considerando que 
todos os actores com responsabilidade e interesses no sector estão convocados para encontrar a solução mais adequa-
da.
É por isso que a Mútua não deixará de intervir, qualquer que seja o cenário, na defesa dos interesses do sector da pesca, 
dos milhares de armadores e pescadores seus Associados, e da própria Instituição que tem servido de forma exemplar as 
pescas nacionais, como foi reconhecido pelo próprio Governo ao atribuir a 1ª Medalha de Honra das Pescas em 2000.

1.6. A Mútua dos Pescadores não vai atingir em 2007 os seus objectivos de crescimento da produção, pelo contrário veri-
fica-se uma redução dos prémios emitidos, mas em compensação, até este momento, a sinistralidade apresenta valores 
mais reduzidos que o habitual.
Manteve-se um esforço no controlo das despesas gerais, cujo crescimento andará próximo da taxa de inflação.
Registamos portanto um desempenho globalmente positivo, e atendendo à conjuntura aceitável. Naturalmente que não 
cruzamos os braços perante as dificuldades, e trabalharemos para encontrar os antídotos que permitam ultrapassar as 
barreiras.
As dificuldades do mercado segurador, e a situação da pesca em Portugal e na UE, exigem que aceitemos novos desafios 
e que saibamos dar novas respostas. A Mútua iniciou em 2007 o seu processo de internacionalização, tendo obtido do 
Instituto de Seguros de Portugal e da Autoridade de Seguros de França a autorização para iniciar a exploração de seguros 
da pesca em França, tendo dado os primeiros passos no estabelecimento de uma parceria com um corretor especializado 
na área marítima e subscrito já os primeiros contratos naquele País. 
É ainda com satisfação que uma vez mais vemos um estudo independente, da Revista “EXAME”, com a colaboração da 
Consultora “DELOITTE”, que classifica as melhores empresas, atribuir à Mútua o 2º lugar no ranking das Seguradoras 
Não Vida, depois de nos anos anteriores ocupar respectivamente o 3º, 6º e 4º.

2. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

2.1. Consideramos fundamental manter uma visão ambiciosa, mas realista, uma estratégia clara, uma gestão rigo-
rosa assente nos princípios e valores cooperativos e uma equipa de Dirigentes, Colaboradores e Trabalhadores 
qualificada e dedicada.

O cluster do mar é o ambiente natural da Mútua, e o conhecimento, especialização, identificação, proximidade que os 
outros actores reconhecem à Mútua, é um capital insubstituível.
Os seguros da pesca, que a Mútua lidera e que representam perto de 80% da actividade económica desta cooperativa de 
seguros, continuarão a ser a sua prioridade.
A náutica de recreio e actividades marítimo-turísticas representam já 11% do total de prémios e os milhares de apó-
lices subscritas demonstram que estamos no bom caminho e que este é um rumo certo e seguro, tendo que dar novos 
passos e reforçar a posição neste sector.
Mas há muitas outras actividades no cluster do mar em que a oferta de seguros da Mútua ainda é incipiente e nas 
próprias comunidades ribeirinhas o caminho a percorrer é imenso. Este é um desafio que ainda não teve as respostas 
adequadas, e que exige maior atenção, perseverança e audácia.
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A internacionalização nesta área apenas teve o seu início, e o caminho a percorrer é imenso e certamente exigente, mas 
há que prosseguir.

Mas a Mútua é a 1ª e única cooperativa de seguros portuguesa, o que nos dá especial responsabilidade em relação ao 
sector cooperativo e social.
Um dos princípios do cooperativismo é a intercooperação, cuja materialização no nosso caso pressupõe que a Mútua 
esteja atenta e disponível para apoiar as outras cooperativas e entidades de carácter social nas suas necessidades de 
seguros, bem como pela parte da Mútua dar preferência aos seus serviços e produtos.
A Mútua e a mediadora Ponto Seguro têm vindo a desenvolver uma parceria importante com a FENACOOP e cooperati-
vas associadas estabelecendo uma plataforma de seguros para as entidades e seus cooperadores.
Esta é também uma linha de trabalho que tem que ser prosseguida, aprofundada e continuamente alargada.

2.2. Iniciámos em 2007 um ambicioso programa de formação, cuja vertente interna desenvolveu já acções importantes 
tendo iniciado a utilização de uma plataforma de e-learning, isto é, utilizado a internet como instrumento de ensino à 
distância.
Iremos dar continuidade a este trabalho, pois são os recursos humanos a base da cooperativa, e os desafios têm que ser 
ganhos pelas equipas.

O processo de implementação do Sistema de Gestão de Riscos e Controlo Interno, deu passos em 2007, mas ele 
apenas está no seu início, e é um processo sem fim, ou seja, tem que ser permanente e de toda a empresa. 
Certamente que em 2008 conhecerá novas e importantes fases e ajudará a fortalecer a estrutura da Mútua, dando maio-
res garantias a todos os seus Associados, Clientes e entidades com quem se relaciona.

Igualmente demos início a um Modelo de Implementação Estratégica, que precisa de ser continuado e melhorado para 
nos permitir seguir passo a passo o cumprimento dos objectivos qualitativos e quantitativos que traçamos.

Vamos abandonar os objectivos de certificação, que se considera não serem prioritários e que iriam mobilizar recursos 
necessários para os outros objectivos.

Daremos maior importância à dinamização da actividade cooperativa, estimulando a vida associativa aos diversos 
níveis e locais, já que o desenvolvimento da Mútua como cooperativa implica a vertente económica e a vertente associa-
tiva.

Empenhar-nos-emos na criação de uma entidade sem fins lucrativos, para o desenvolvimento de acções de carácter 
formativo, cultural e social.

3. ÁREAS TÉCNICA, COMERCIAL E MARKETING

3.1. Defender e reforçar a posição de liderança nos seguros da pesca.
Desenvolver uma campanha de subscrição de seguros de Responsabilidade Civil para embarcações de pesca.
Na náutica aumentar a capacidade de captação de riscos, designadamente no universo de embarcações novas e de 
média dimensão.

Elaboração de produtos que sirvam as necessidades de sectores específicos do cluster do mar, como é o caso dos Ope-
radores de Mergulho e Pescadores Desportivos.

Prosseguir a internacionalização iniciada em 2007, através da subscrição de riscos de barcos de pesca em França.

Oferecer uma plataforma de seguros que sirva o Sector Cooperativo e 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 garantia de uma oferta alargada, especializada e acima 
de tudo humanizada.

Prosseguir e reforçar a parceria já existente com a FENACOOP.

3.2. Prosseguir na implementação de uma política tarifária baseada nos rácios de sinistralidade de cada risco e/ou grupo 
de riscos.
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Prosseguir o trabalho de melhorar o controlo dos sinistros de Acidentes de Trabalho e combater a fraude, reactivando a 
figura do Director Clínico no sentido de melhorar a coordenação de toda a rede clínica e tornar mais eficaz os elevados 
níveis de serviços de assistência e recuperação dos acidentados de trabalho.

Manter, e sempre que possível melhorar a rapidez na regularização dos processos de sinistro.

No Marítimo, desenvolver os mecanismos de controlo de risco dos navios mais importantes, em função da realidade e 
características de cada risco.

3.3. Melhorar a capacidade de subscrever seguros em Acidentes de Trabalho em actividades fora da pesca, através, de-
signadamente de uma nova tarifa elaborada na base dos Códigos de Actividade Económica (CAE).
Prosseguir o desenvolvimento da plataforma de Simuladores já implantada na Intranet, no sentido de simplificar aos nos-
sos colaboradores a tarefa de subscrição.

3.4. Iniciar o processo de venda cruzada, tentando que cada Associado ou Cliente encontre na Mútua e suas parcerias 
todas as soluções para a cobertura dos seus riscos.

4. ACÇÃO SOCIAL E COOPERATIVA

4.1. Responsabilidade Social
Depois de implementada em 2007 a Norma sobre os Mecanismos e Circuitos de Audição e Participação de Colaborado-
res, Clientes e Partes Interessadas, tentaremos, em 2008, dar mais um passo na afirmação da Mútua como Empresa de 
Responsabilidade Social. Assim, procurar-se-á implementar um instrumento de reporte que permita, no final do ano, a 
elaboração de um primeiro Balanço Social. 

4.2. Reforçar a base associativa
Passados que foram 4 anos desde que a Mútua passou a ser estatutariamente uma empresa de tipo cooperativo e um 
ano desde que a Assembleia Geral aprovou a redução do número de títulos ao mínimo legalmente exigido para obter a 
condição de cooperador, é possível concluir que, tendo os tomadores de seguros e os segurados deixado de adquirir au-
tomaticamente o estatuto de cooperadores, se está a verificar uma grande discrepância entre o número de novos clientes 
e de novos cooperadores.

Por outro lado, estando a empresa a abrir novos horizontes de intervenção, procurando tornar-se a seguradora já não só 
da pesca como de todo o cluster do mar, a seguradora das comunidades ribeirinhas e a plataforma de seguros do sector 
cooperativo e social, importará reflectir sobre a forma de motivar os clientes destes novos sectores para que assumam 
também a condição de cooperadores. 

Procurar os caminhos para fazer aproximar a base associativa da Mútua ao universo de pessoas que nos confiam os seus 
seguros, será um grande desafio que se põe a toda a empresa durante os próximos anos. Neste sentido, procurar-se-á, 
reforçar a nossa ligação institucional e a nossa influência junto dos sectores não pesca, através do nosso trabalho social 
e cultural.

Continuar a estudar a oportunidade e possibilidade de constituir uma entidade de tipo associativo para a frente de inter-
venção social, cultural, formativa e cooperativa, que pudesse adquirir o estatuto de utilidade pública.

4.3. Rede de Mulheres da Pesca
Será dada continuidade à acção de formação associativa realizada este ano, durante a qual as líderes da Rede de Mulhe-
res da Pesca/AKTEA Portugal deram um passo significativo para a formalização da sua estrutura.

 A Rede continuará a participar na rede europeia AKTEA, cujo Secretariado inclui uma representante portuguesa, no Con-
selho Consultivo Regional da Pesca do Atlântico Sul, integrando o Comité Executivo e o Grupo de Trabalho das Pescas 
Tradicionais, e no projecto Celebração da Cultura Costeira, de que é parceiro. 

4.4. Jovens
No plano interno e tendo em vista a renovação inevitável dos quadros da empresa, procuraremos criar mecanismos para 
envolver os jovens trabalhadores da Mútua, que não integram, ainda, os órgãos intermédios de gestão. 

Será dado o mesmo tipo de atenção aos cooperadores jovens ao nível associativo, como forma de reforçar a sua partici-
pação na vida da Mútua, em particular nos Órgãos Sociais. 
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4.5. Intervenção Social  
Continuação do trabalho de atendimento, encaminhamento e acompanhamento social de associados.

Continuação do acompanhamento dos casos de sinistro e acidentes de trabalho mais graves. 

Continuar os esforços para que as evacuações sanitárias sejam assumidas pelo Estado, seja no âmbito do Serviço de 
Busca e Salvamento (adoptando as Emendas à Convenção SAR), seja no âmbito das competências atribuídas ao INEM 
no accionamento dos meios de socorro e no transporte para as unidades de saúde adequadas.

O desenvolvimento sustentável das comunidades ribeirinhas foi o tema do nosso 3º Encontro anual, realizado em Se-
simbra. Será dada continuidade à prática de trabalho em parceria com outras organizações e organismos dos sectores 
marítimo e cooperativo e das comunidades.

A Mútua dará atenção às perspectivas de trabalho que possam decorrer dos Eixos 3 e 4 do POPesca 2007 / 2013. quer 
através da intervenção dos Grupos de Acção Costeira (GAC) quer através de projectos concretos de desenvolvimento.

Estaremos também atentos às possibilidades de cooperação com países terceiros, nomeadamente com países de língua 
portuguesa, reforçando os laços de intercâmbio com o Brasil, através do projecto Redes Solidárias da Pesca, e com An-
gola, onde tivemos em 2007 a primeira experiência de cooperação na formação de dirigentes cooperativos da pesca. 

4.6. Cultura
O desenvolvimento do projecto “Celebração da Cultura Costeira” (CCC), que conta com o financiamento do Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu e da Câmara Municipal de Sines e integra uma parceria de 6 organizações 
locais, 2 universidades portuguesas e 3 parceiros internacionais, será a principal prioridade. 

A Mútua estará disponível para participar noutros projectos de tipo cultural, como promotor ou como parceiro. 

Continuar a ser instituição de acolhimento da investigação no sector marítimo.

4.7. Informação
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.

Implementação da nova página da internet (site), que foi construído em 2007, com a adequação a novos conteúdos, no-
meadamente um directório dos sectores estratégicos da Mútua, a Base de Dados do CCC e o acesso a uma plataforma 
de intranet, com potencialidades ao nível da formação.
 
Remodelar a nossa newsletter, aumentando a sua distribuição via correio electrónico.  

4.7.  Formação
Continuar o processo de formação contínua dos colaboradores da Mútua, iniciado em 2007, construindo novos módulos 
no programa  “Técnica de Seguros” e alargando o número de formandos nos módulos já disponíveis.  

Dar continuidade ao programa de Formação Associativa “Novos Rumos / Novos Horizontes” iniciado em 2007 com a Rede 
de Mulheres e alargá-lo a outros públicos-alvo.  
Neste sentido, procurar-se-á, reforçar a nossa ligação institucional e a nossa influência junto dos sectores não pesca, 
através do nosso trabalho social e cultural.

5. MEIOS

5.1. Meios humanos
A prioridade é a formação, o que exige a combinação de disponibilidade da Mútua, mas sobretudo dos trabalhadores, 
colaboradores e dirigentes intervenientes.

Por outro lado tem que se actuar planificadamente ao nível da renovação, garantindo que novas gerações assumam fun-
ções e responsabilidades, sem rupturas, mas garantindo qualidade e inovação.
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5.2. Meios logísticos
Em 2007 foi possível melhorar a instalação do Balcão da Horta e mudar o Balcão de Setúbal para instalações renovadas 
na Loja da Pluricoop (junto ao Tribunal), mas não se efectuou a intervenção prevista na Dependência de Sesimbra, o que 
acontecerá em 2008.
Continua sem solução a instalação do Balcão de Viana do Castelo, mantendo-se essa preocupação.

5.3. Informática e Comunicações
Conclusão da  configuração de simuladores (Multi-Riscos Lar, PME e Condomínio e AT Conta Própria)  com funcionalida-
des de criação de proposta e recibo provisório.

Automatização do processo de criação de relatórios e ficheiros com informação do sistema GIS. Este automatismo assen-
ta numa plataforma denominada OCS.Net que permite que o próprio utilizador obtenha esses dados sem necessidade de 
os requerer ao Dep. Informática.

Melhoria dos relatórios da Análise Comercial (Datamart Comercial) com a  criação de novos conceitos Apólices e Prémios 
Anulados e Apólices Activas.

Configuração de Recibos Provisórios e Contencioso no sistema central GIS.

Desenvolvimento de plataforma de CRM (Customer Relationship Manager) para a Pontoseguro.

Formação:  Administração de Sistemas e Redes,  Programação .NET,  SQLServer,  Gestão de Projectos.
Integração das Coberturas de Acidentes Pessoais nas Apólices de Recreio e Marítimo-Turística.

Desenvolvimento de Sítio de Gestão de Pedidos de Suporte Informático.

6. ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

6.1.  Área Administrativa
Prosseguir a política de controlo das Despesas Gerais.

Implementação do novo Plano de Contas das Entidades Seguradoras (PCES), com todas as implicações nomeadamente 
ao nível dos sistemas de informação e na área dos investimentos.

Prosseguimento das Auditorias visando o controlo interno: cumprimento das normas e procedimentos administrativos, 
melhoria nos circuitos, reduzindo tempo e custos.

Desenvolvimento e implementação do módulo “ Fluxos de Caixa “.

Implementação do novo programa informático para a Gestão de Pessoal.

6.2.  Investimentos e meios financeiros
Prosseguir a política de rentabilização dos investimentos representativos das Provisões Técnicas bem como de todos os 
activos, procurando as melhores aplicações.

Prosseguir o estudo e preparação para o novo Regime de Solvência para as Empresas de Seguros.

6.3.  Cobranças
Prosseguir o esforço de cobrança atempada dos prémios.

Reforçar a análise e o controlo periódico das contas correntes, privilegiando o contacto directo com os segurados.
Melhor aproveitamento da área de Contencioso.

6.4.  Resseguro
Informatização dos contratos de “excesso de perda”.
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ORÇAMENTO DE PROVEITOS E CUSTOS
(Valores em  euros)

2006
Real

2007
Orçamento

2007
Estimado

2008
Orçamento

Prémios Emitidos 8.048.514 8.152.279 7.187.040 8.258.607
Prémios Ress. Cedido -2.569.290 -2.656.080 -2.470.404 -2.882.130
Prémios não Adquiridos -25.369 -52.189 -25.432 -26.031
Proveitos de Investimentos 1.022.647 908.416 1.129.519 1.025.576
Outros Proveitos 807.078 812.453 1.747.799 1.034.526

Total 7.283.580 7.164.879 7.568.522 7.410.548
Custos com Sinistros 5.045.100 4.901.841 3.870.254 4.738.256
Custos de Exploração 1.500.652 1.488.073 1.536.355 1.523.453
Custos com Investimentos 331.157 337.800 540.084 516.125
Outros Custos 223.634 256.736 669.157 272.983
Outras Provisões -9.186 21.000 434.000 100.000

Total 7.091.357 7.005.451 7.049.850 7.150.817
RESULTADO 192.222 159.428 518.672 259.731

ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTOS - 2008
(Valores em  euros)

RECURSOS

     Saldo Operações Correntes 1.046.870
     Títulos de Capital n.d.
     Alienação de Investimentos 760.000 1.806.870

APLICAÇÕES

     Títulos de crédito 711.870
     Remição de pensões 650.000
     Melhorias em instalações 100.000
     Mobiliário e equipamento 145.000 1.606.870
     Segurança de Tesouraria 200.000 1.806.870

A Direcção
Lisboa 4 de Dezembro de 2007
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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 2008 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 Acti-
vidades destaca o reforço da posição de liderança da Mútua nos seguros de pesca, uma campanha de subscrição de 
seguros, a elaboração de produtos que sirvam as necessidades de sectores específicos do cluster do mar, a continuação 
da internacionalização iniciada nesta área em 2007; 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 um ambicioso programa de 
formação, a continuação do processo de implementação do sistema de gestão de riscos e controlo interno, dando cum-
primento às normas do ISP, a implementação de diversas aplicações informáticas, a continuação do estudo e preparação 
para o novo regime de solvência paras as empresas de seguros, o esforço para a cobrança atempada dos prémios.

Relativamente  aos Orçamentos apresentados, o Conselho considera que, não obstante a actual conjuntura, as previsões 
neles constantes se afiguram adequadas, tendo em consideração os pressupostos utilizados na sua elaboração e as ac-
ções 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 2008.

Lisboa, 6 de Dezembro 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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