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ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, é convocada a Assembleia Geral da Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros, 
C.R.L., com o capital social variável de 5.000.000 de Euros (em 31/12/2003), com sede em Lisboa na Av. Santos Dumont, 
nº 57, 6º, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 16.616, para se reunir no dia 22 de Março 
de 2009, pelas 8 horas e trinta minutos, no I.P.I.M.A.R., sito na Avenida Brasília, em Lisboa, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:

1º - Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal, e respectivas 
conclusões, referentes ao exercício de 2008, incluindo a forma de aplicação dos Resultados;

2º - Outros assuntos de administração corrente.

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

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2009

                                      

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

1. Enquadramento Económico

1.1 A economia portuguesa
“A actividade económica em algumas das principais economias avançadas evidenciava já uma tendência de desace-
leração desde o final de 2006 decorrente, em certa medida, do aumento do preço das matérias -primas nos mercados 
internacionais e do ajustamento em baixa dos preços nos mercados de habitação em vários países. A crise financeira 
que eclodiu em meados de 2007 acelerou esta tendência, nomeadamente pelo impacto negativo nas expectativas dos 
agentes económicos e na sua situação financeira, e deverá contribuir quer para uma recessão nas principais economias 
avançadas quer para uma significativa desaceleração da actividade nas economias de mercado emergentes e em desen-
volvimento, as quais vinham registando ritmos de crescimento superiores aos tendenciais.
Uma pequena economia aberta plenamente integrada em termos económicos e financeiros como a economia portuguesa 
tende a ser afectada por estes desenvolvimentos, em particular atendendo ao seu elevado nível de endividamento.”
Esta sumária caracterização que o Banco de Portugal (BP) fez no seu relatório de Inverno de 2008, aponta que a crise se 
vinha revelando desde finais de 2006 ao nível da desaceleração da actividade económica e eclodiu em meados de 2007 
em termos financeiros.
George Soros, reputado economista, especulador bolsista com créditos e proveitos reconhecidos e por isso um dos ho-
mens mais ricos da humanidade, escreveu no seu recente livro « O novo paradigma para os mercados financeiros – a 
crise de crédito de 2008 e as suas implicações », que « a eclosão da actual crise financeira ficou oficialmente datada em 
Agosto de 2007. Foi por esta altura que os bancos tiveram de intervir de modo a produzir liquidez para o sistema bancá-
rio.» Depois de analisar como « a crise foi lenta a chegar, mas podia ter sido prevista com vários anos de avanço. Teve as 
suas origens no rebentar da bolha da Internet no final de 2000 », e explica como o « dinheiro barato originou uma bolha 
imobiliária, uma explosão de aquisições com recurso a dívidas e outros excessos », para concluir que « ao longo das 
últimas décadas, os Estados Unidos têm vindo a superar grandes crises financeiras, …, mas a crise actual é de um tipo 
completamente diferente,…, isto está a impedir o normal funcionamento do sistema financeiro e é provável que venha a 
ter consequências de longo alcance para a economia real.
Estamos de facto em plena crise, que muitos já identificaram como sendo a mais grave desde a grande crise nos finais 
dos anos 20 do século XX, e que se manifesta nos mais diversos campos, financeiro, económico e social, tem impacto 
mundial e será de longa duração.
Pela primeira vez a crise revela um acumular de problemas ao nível das próprias instituições internacionais e nacionais, 
que se mostram incapazes de garantir o normal e regular funcionamento do sistema que tinham por missão defender.
Voltando ao relatório do BP vemos que “As perspectivas para a economia portuguesa no período 2009-2010 são marca-
das por um quadro de interacção entre uma crise sem precedentes nos mercados financeiros internacionais e um forte 
abrandamento da actividade económica à escala global, sendo expectável a ocorrência de um cenário recessivo na ge-
neralidade das economias avançadas e um baixo crescimento nas economias de mercado emergentes. Assim, as actuais 
projecções para a economia portuguesa apontam para uma contracção da actividade económica em 2009, seguida de 
uma recuperação moderada em 2010, num contexto em que a persistência de um conjunto de fragilidades de natureza 
estrutural continuará a condicionar o desempenho da economia.”
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Quadro 1 – Relatório do Banco de Portugal

PROjECçõES DO BANCO DE PORTuGAL 2009-2010
Taxa de variação, em percentagem

Projecção 
actual

BE Outono
2008

BE Verão
2008

Pesos 2007 2008 (e) 2009 (p) 2010 (p) 2008 (e) 2008 (p) 2009 (p)

Produto Interno Bruto 100 0.3 -0.8 0.3 0.5 1.2 1.3

Consumo Privado 65.0 1.4 0.4 0.6 1.4 1.3 0.7
Consumo Público 20.3 0.2 -0.1 -0.2 0.2 -0.2 0.0
Formação bruta de capital fixo 21.8 -0.8 -1.7 -0.3 -0.8 1.0 1.2
Procura interna 107.6 1.0 0.0 0.3 1.0 1.0 0.7
Exportações 32.6 0.6 -3.6 1.8 1.4 4.4 4.0
Importações 40.1 2.4 -1.0 1.5 2.6 3.3 2.1

Contributo para o crescimento do PIB (em p.p.)
Exportações líquidas -0.8 -0.8 0.0 -0.6 0.1 0.5
Procura interna 1.1 0.0 0.3 1.0 1.0 0.8
do qual: Variação de existências 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0

Balança corrente e de capital (em % do PIB) -9.0 -7.9 -9.4 -8.9 -10.6 -11.1
Balança de bens e serviços (em % do PIB) -8.0 -7.0 -7.5 -8.0 -7.8 -7.5

IHPC 2.7 1.0 2.0 2.8 3.0 2.5
Fonte: Banco de Portugal
Nota: (e) - estimado (p) - projectado. Para cada agregado apresenta-se a projecção correspondente à projecção central (entendida como o seu valor mais provável condicional ao 
conjunto de hipóteses consideradas). Conforme desenvolvido na secção 7 deste artigo, as distribuições de probabilidade atribuídas aos valores possíveis do agregado poderão 
ser assimétricas, pelo o que a probabilidade de se observar um valor abaixo da projecção central pode ser diferente da probabilidade de se observar um valor acima da projecção 
central.

Aqui registamos as estimativas do BP para 2008 e projecções para 2009 e 2010, que certamente são indicativas de ten-
dências, que se admitia no final de 2008, poderem ter alguma probabilidade de concretização. Se em 2007 as projecções 
para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2008 apontava um valor de 2% e as estimativas em Dezembro 
apontam para um valor de 0,3%, por aqui se pode ver como Portugal não está imune à crise. Quanto às projecções des-
tacamos a quebra do PIB em 2009, logo uma fase de recessão, seguida de uma fase de estagnação em 2010. É ainda 
relevante a projecção de quebras na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) nos anos de 2009 e 2010 e o crescimento 
dos pesos dos défices da Balança corrente e de capital e da Balança de bens e serviços no PIB.
Finalmente uma palavra para o aspecto socialmente mais relevante que a crise certamente acarreta, que é o crescimen-
to do desemprego e tudo o que daí decorre, em termos dos desempregados em primeiro lugar, das suas famílias, mas 
também do impacto social. 

1.2 A actividade seguradora
A actividade seguradora no total cresceu em termos de prémios 11,2% em 2008, mas tal é devido ao forte crescimento dos 
Ramos Vida, com um crescimento de 17,3%, já que os Ramos Não Vida tiveram um decréscimo de -2,1%.
De salientar ainda que nos Ramos Não Vida os maiores ramos, que são o Automóvel e os Acidentes de Trabalho regis-
taram respectivamente descidas de -6,9% e -2,8%. Igualmente importa reter que nos Transportes, os Cascos desceram 
-3,2%. 

1.3 A Pesca
A Pesca em 2008 viveu momentos de sinal contraditório, por um lado o sufoco que o crescimento dos preços dos combus-
tíveis, levando a que algumas embarcações e empresas interrompessem a sua actividade. O combustível como factor de 
produção alcançou um peso na estrutura de custos nunca anteriormente alcançado. Por outro lado e com efeito contrário 
as capturas atingiram valores imprevisíveis, e, os desembarques registaram um crescimento em toneladas de 4,5%, isto 
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depois de um crescimento de 12,7% em 2007. Isto é, o pescado desembarcado em 2008 foi 18% mais que o pescado de 
2006, ou seja, 176 contra 149 mil toneladas.
Isto conjugado com um ligeiro crescimento do preço médio do pescado de 0,61%, proporcionou um resultado positivo 
para muitas embarcações, empresas e sub-sectores. De notar que os valores apresentados no Datapesca do 4º trimestre 
de 2008 revêem os preços médios de 2006 e 2007, bem como outros dados, relativamente ao Datapesca do 4º trimestre 
de 2007.
É também certo que persistem demasiadas dificuldades, para que se possa falar de um quadro optimista e seguro, para 
as Pescas, pelo que não se devem fazer leituras simplificadoras e apressadas.

Quadro 2 – ESTIMATIVA DE DESEMBARQUES – Quantidades e Valores (Jan/Dez)

ZONAS

2006 2007 2008

Quantidade
(toneladas)

Valor
(mil 

euros)

Preço
médio

Quantidade
(toneladas)

Valor
(mil 

euros)

Preço
médio

Quantidade
(toneladas)

Valor
(mil 

euros)

Preço
médio

Águas Nacionais 148.935 245.743 1,65 167.735 275.085 1,64 175.596 289.733 1,65
      Continente 129.465 196.787 1,52 144.870 217.305 1,50 157.324 187.216 1,19
      R.A. Açores 11.882 31.844 2,68 15.738 38.086 2,42 11.532 35.403 3,07
      R.A. Madeira 7.588 13.658 1,80 7.128 16.252 2,28 6.739 16.376 2,43
Espanha 576 2.148 3,73 407 1.811 4,45 236 1.390 5,89
Norte de África 47 347 7,39 352 905 2,57 655 1.467 2,24
TOTAL 149.558 248.239 1,65 168.495 277.801 1,65 176.486 292.591 1,66

Fonte: Direcção Geral das Pescas e Aquicultura

Quanto à Balança Comercial dos Produtos da Pesca, há que referir que se verificaram em 2008 melhorias, quer no saldo 
das quantidades quer quanto ao valor, embora permaneçam fortemente negativos.

QUADRO 2.1 - BALANÇA COMERCIAL DOS PRODUTOS DA PESCA (Janeiro/Outubro)
 ENTRADAS (1) SAÍDAS (1) SALDO
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

QUANTIDADES
(toneladas) 329.535 351.255 329.712 104.214 109.148 112.358 -225.321 -242.107 -217.354

VALOR 
(mil euros) 1.024.506 1.124.702 1.126.261 350.079 368.963 426.706 -674.427 -755.739 -699.555

(1) - Dados provisórios

2. A Actividade da Mútua em 2008

2.1 Resultado negativo
O resultado líquido apurado nas contas de 2008 foi negativo em 940.719€ após impostos.
Este valor reflecte diversos movimentos dos quais realçamos:
4A aplicação do novo Plano de Contas para as Empresas de Seguros a partir de janeiro de 2008 que introduziu alte-
rações significativas nas Políticas Contabilísticas explicadas, em detalhe, nas Notas ao Balanço e Conta de Ganhos e 
Perdas;
4O reconhecimento de imparidade nos Activos Financeiros, de acordo com a IAS 39, no valor de 1 382 879 €, onde está 
incluída a imparidade das obrigações da Lehman Brother dado a empresa se ter apresentado à falência;
4O acréscimo dos Prémios Brutos Emitidos em 15% com destaque no Ramo Marítimo para a inclusão da carteira de França;
4A redução nos Custos com Sinistros. Este ano o maior contributo verificou-se nos Acidentes de Trabalho;
4A transferência da Provisão para fazer face às responsabilidades futuras para com o FAT para a Conta de Débitos ao 
Estado o que alivia a taxa de sinistralidade em Acidentes de Trabalho, sem alterar os custos totais.
4O aumento , no montante de 17.285€, nas Outras Provisões Técnicas, relativamente à Provisão para Riscos em Curso 
bem como o ajustamento da Provisão para responsabilidades futuras para com o Fundo de Acidentes de Trabalho. Em 
31.12.2008 esta última Provisão ascende a 478.308€;
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4Registámos ainda em 2008 uma diminuição dos custos de exploração líquidos de comissões de resseguro dado o 
aumento das comissões relativamente ao Ramo Marítimo (ano subscrição de 2007);
4Na área Não Técnica, o Ajustamento dos Recibos por Cobrar (ex - Provisão dos Prémios em Cobrança) foi de 81.082€. 
Em 31.12.2008 o montante global da Provisão é de 1.121.767€. 

Consideramos importante realçar o seguinte:
• Antes do reconhecimento das imparidades  o Resultado do Exercício antes de Impostos  era positivo em 339.306€.
• Após esse reconhecimento o Resultado do Exercício antes de Impostos  passa a negativo em 693.502€.
• Para efeitos fiscais as imparidades bem como as Menos Valias não Realizadas registadas nos Resultados além de 
outros itens não são aceites como custo fiscal.
• Assim, partindo de um Resultado negativo de 693.502€ estimamos um Lucro Tributável de cerca de 1.076.436€ do 
qual resulta o valor estimado de IRC de 267.910€. 
• Face ao exposto o Resultado Líquido do Exercício é negativo em 940.719€.

Em 2008 registámos um decréscimo significativo da nossa Situação Líquida, de 1.268.349€ euros, reflexo de:
4Ligeira diminuição do Capital Social de 5.082.810€ para 5.075.085€, pela retoma de títulos de capital Série B;
4Decréscimo na Reserva de Reavaliação Regulamentar de 2.616.452€ explicado pela transferência dos valores a 
31.12.2007 de acordo com o novo Plano para Resultados Transitados (1.857.038€) bem como pelas Mais e Menos 
Valias não realizadas de títulos classificados como disponíveis para Venda e de Imóveis de uso próprio (759.415€)
4Aumento da Reserva Legal por aplicação dos Resultados de 2007;
4Aumento nas Outras Reservas pelo movimento de acréscimo dos Impostos Diferidos Activos e acréscimo das Reser-
vas para Educação e Formação de Cooperadores e Negócios com Terceiros por aplicação dos Resultados de 2007; 
4Aumento dos Resultados Transitados resultante das transferências efectuadas pela aplicação do novo Plano - Transi-
ção IAS (1.857.038€) bem como pela aplicação dos Resultados de 2007;
4E do Resultado Liquido do próprio exercício.

2.2. Produção: Crescimento de 15%
O valor de Produção de Seguro Directo ascendeu a 8 864 419€, o que representou um crescimento de 15,4% em relação 
ao ano de 2007.

O crescimento verificado em 2008 é transversal a todos os ramos, com especial destaque para o ramo Marítimo com a 
inclusão da carteira de França em LPS.
Note-se no entanto que em 2007 procedemos à anulação de recibos de prémio de contratos anulados há mais de um ano 
e que se revelaram incobráveis.
Se ao efectuarmos a análise comparativa com o ano transacto, expurgámos as anulações extraordinárias então efectua-
das, registamos um crescimento global de 6,7%.
Nesta comparação realçamos o Ramo Marítimo com um crescimento de 15,4% e o Multi Riscos com um crescimento de 16,7%.
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QUADRO 3 - PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS POR RAMOS 

Ramos
Valores em euros Variação %

2007 2008 2008/2007
Acidentes de Trabalho 4.176.464 4.681.049 12%
Acidentes Pessoais 783.560 880.867 12%
Marítimo 2.552.751 3.089.048 21%
Incêndio 7.230 6.859 -5%
Multi-Riscos 160.593 206.596 29%
Total em euros 7.680.598 8.864.419 15%

Os Acidentes de Trabalho apresentaram um crescimento de 12% e os Acidentes Pessoais de 12,4%.
Em Acidentes Pessoais está incluída uma pequena carteira em França que totaliza 6.599€ (Prémios Brutos Emitidos).
Em Multi-Riscos o acréscimo foi de 28,6%, o que espelha o esforço de crescimento neste ramo.
O Ramo Marítimo, no seu global, cresce 21%.
A Pesca manteve-se estável.
A carteira em França atingiu o volume de prémios de 437.196€.
Os seguros da Náutica de Recreio e da Marítimo Turística contribuíram com um crescimento de 12,4%. 

A Náutica de Recreio e Marítimo Turística representam 10% do total dos nossos prémios.

Pelo Gráfico 3 verificamos que o crescimento, neste segmento, tem sido bastante significativo.
Dado o início da nossa actividade em França, em regime de LPS, consideramos necessário olhar os nossos prémios por 
segmento de negócio e geográfico, como segue:

Ramos Portugal França Total
Acidentes de Trabalho 4.681.049 4.681.049
Acidentes Pessoais 874.268 6.599 880.867
Marítimo 2.651.852 437.196 3.089.048
Incêndio 6.859 6.859
Multi-Riscos 206.596 206.596
Total em euros 8.420.624 443.795 8.864.419

Como se observa a nossa actividade em França representa 14% dos Prémios Brutos Emitidos para o Ramo Marítimo e 
5% da nossa actividade global.
A estrutura da nossa carteira manteve um perfil similar ao ano anterior mas, observando os últimos anos, o peso das 
actividades fora da pesca foi evoluindo lentamente até aos actuais 10% do total.
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Os Acidentes de Trabalho reduzem o seu peso para 53% da nossa Produção por via do Marítimo que apresenta um 
acréscimo de 33% para 35%. 
Os Acidentes Pessoais representam 10% dos nossos Prémios e os Ramos Incêndio e Multi Riscos mantêm-se com 2%
Em 2007 as alterações na estrutura reflectiram as anulações extraordinárias que efectuámos. 
Em 2008 o aumento de peso do ramo Marítimo, em Particular do Marítimo Pesca, reflecte essencialmente a carteira de 
França. 

2.3. Sinistralidade
A taxa de sinistralidade Bruta Global apresentou um decréscimo significativo relativamente a 2007, situando-se em 59%.
Esta tendência de decréscimo já se tinha sentido em 2007, em virtude da diminuição da sinistralidade no Ramo Marítimo. 
Este ano o decréscimo verificado é explicado pela diminuição significativa na sinistralidade do Ramo de Acidentes de 
Trabalho.
A sinistralidade Global situa-se este ano pouco abaixo do limite inferior do intervalo 60%-80% que representa o compor-
tamento usual da nossa sinistralidade.
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Análise por ramo:

A sinistralidade em AT é habitualmente alta, muito próxima dos 100%.
Em 2007 a taxa de sinistralidade surgiu com valores superiores a 100% essencialmente por duas razões:

1. As anulação extraordinárias nos prémios de seguro, que causou um decréscimo de cerca 6% nos Prémios Brutos 
Emitidos em relação a 2006;
2. A constituição de uma Provisão para fazer face às responsabilidades futuras para com o Fundo de Acidentes de Tra-
balho (FAT).

Em 2008 temos:
1. Crescimento de prémios em relação a 2007 de 12%;
2. A Provisão para fazer face às responsabilidades futuras para com o FAT transferida para a conta de débitos ao Esta-
do, deixando assim de afectar a taxa de sinistralidade do Ramo.
3. E a própria sinistralidade do ano que apresentou valores menos graves.

 
Estes factores explicam a redução significativa do rácio de sinistralidade em Acidentes de Trabalho.
Os Acidentes Pessoais reflectem principalmente os sinistros de Morte ocorridos na Pesca. 
No Ramo Marítimo, a sinistralidade apresenta um acréscimo relativamente a 2007 situando-se em 56,6%.
Em 2008 registou-se uma sinistralidade grave com 3 Perdas Totais em França, 3 no Marítimo Pesca em Portugal e 3 em 
Recreio e Marítimo Turística.
No Multi - Riscos a taxa de sinistralidade não apresentou grande alteração em relação a 2007.

QuADRO 4 - TAXAS DE SINISTRALIDADE BRuTAS

2007 2008

Acidentes de Trabalho 110,9% 68,0%

Acidentes Pessoais 20,3% 17,1%

Marítimo 31,8% 56,6%

Incêndio 0,0% 0,0%

Multi-Riscos 69,0% 70,3%

Todos os Ramos 74,4% 59,0%
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Os Custos com Sinistros:
 

QUADRO 5 - CUSTOS COM SINISTROS

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

Mont.Pagos 2.768.912 55.682 0 59.636 1.778.322 4.662.552
Var.Prov.Sin. -437.036 54.269 0 45.941 -248.771 -585.597
Resseguro -81.021 -51.062 0 -69.858 -1.110.641 -1.312.582
Imp.Custos 851.763 40.888 0 39.597 219.504 1.151.752
Total em euros 3.102.618 99.777 0 75.316 638.414 3.916.125

2.3.1. Sinistros em Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais

2.3.1.1. Acidentes de Trabalho

Em 2008 manteve-se o mesmo número de sinistros abertos relativamente ao ano anterior – 1 316 participações de sinistro.
Em 2007 por razões já explicadas a taxa de sinistralidade bruta foi superior a 100%.
A Provisão constituída para fazer face às nossas responsabilidades futuras com o FAT estava incluída na Provisão Mate-
mática e ascendeu a 459.716€.

Procedemos ainda a um reforço da Provisão Matemática em 265.000€ para fazer face a eventuais desvios nas IPP Pre-
sumíveis.
Em 2008, tal como já referimos, a Provisão para fazer face às responsabilidades futuras para com o FAT foi transferida 
para a conta de débitos ao Estado.

A sinistralidade do ano apresentou-se menos grave.
Se analisarmos separadamente o ano de ocorrência de 2008 verificamos uma melhoria nos rácios comparativamente a 
2007.
Em 2008 registaram-se, em Acidentes de Trabalho, 2 acidentes mortais, o que muito lamentamos.
Manifestamos aos familiares a nossa solidariedade.
Em termos de sinistralidade grave, foram atribuídas 83 incapacidades permanentes. 
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QUADRO 6 -ACIDENTES DE TRABALHO - Montantes Pagos

 2007 2008

Enfermagem e Fisioterapia 69.971 88.341
Consultas, Diagnósticos, Int.Cirúrgicas 388.240 495.115
Medicamentos e Próteses 70.159 90.658
Transportes/Hospedagem 74.964 85.558
Assistência Vitalícia 9.551 7.534
Outras Despesas 89.380 69.017

Sub-Total A 702.264 836.222
Salários 750.819 807.178
Subsídios (Morte e Funeral) 18.166 24.046

Sub-Total B 1.471.249 1.667.445
Pensões e Remições 1.199.678 1.101.466

Total em € 2.670.927 2.768.911

Analisando o quadro 6 verificamos que, globalmente, registou-se um acréscimo nos montantes pagos de 3,7% em relação 
a 2007.
Nas Despesas, apresentamos um aumento global de 19,1% em relação a 2007.
Este aumento verifica-se em praticamente todas as rubricas com excepção da “Assistência Vitalícia” e “Outras Despesas”.
Na rubrica “Salários” o acréscimo foi de 7,5%.
Nas Pensões e Remições a redução foi de 8,2%. 
A contribuição para este decréscimo foi a diminuição das Pensões Remidas em cerca de 14%.

2.3.1.2. Acidentes Pessoais
 

QUADRO 7 – SINISTROS DE ACIDENTES PESSOAIS

2007 2008

Coberturas N.º Valor N.º Valor

Morte 5 164.190 2 100.000
Outras 17 12.406 36 20.735

Total 22 176.596 38 120.735
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O Quadro 7 resume o número de sinistros e o valor das Provisões respeitantes aos processos de AP abertos nos anos 
de 2007 e 2008.

Houve 2 Mortes em Acidentes Pessoais, todos na actividade da pesca que abrangeram simultaneamente o seguro de 
Acidentes de Trabalho.
O número de sinistros abertos relativamente às Outras coberturas registou um aumento significativo reflectindo, essen-
cialmente, o maior número de apólices em outras modalidades de acidentes pessoais, fora da pesca, como seja o recreio 
e a Marítimo Turística. Em termos médios os valores dos processos respeitantes a outras coberturas apresentam um 
decréscimo relativamente ao ano de 2007.

2.3.2. Sinistros em Marítimo
Pela análise do gráfico verificamos um aumento no nº. de sinistros na Pesca e uma ligeira diminuição no segmento de 

Recreio e Marítimo - Turística.
No segmento da Pesca estão incluídos os sinistros respeitantes à carteira de França que ascenderam a 29 processos no 
decurso de 2008.
A taxa de sinistralidade em Marítimo Pesca, incluindo França, Recreio, Marítimo Turística e PH e PS, apresentou um au-
mento em relação a 2007 passando de 32% para 57%.
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QUADRO 8  - SINISTROS MARÍTIMOS POR NATUREZA

NATUREZA DO SINISTRO
2007 2008

Nº VALOR Nº VALOR
Perdas Totais 4 72.893 9 1.131.790
Incêndio 4 95.768 3 22.694
Colisões 74 202.205 83 329.765
Cabos no hélice 50 48.042 21 99.362
Encalhes 6 55.077 5 17.130
Reboques/Gastos de Salvamento 88 88.793 119 47.409
Submersões 11 58.623 10 61.511
Abalroamentos 14 28.632 19 78.175
Furto ou Roubo 16 39.833 15 15.421
Sinistros com Lanchas 1 1.419 0 0
Mau Tempo 29 57.723 30 77.242
Responsabilidade Civil 9 125.864 6 17.864
Estaleiro 0 0 3 297.603
Outras Causas 8 21.650 21 140.196

Total 314 896.522 344 2.336.161
Perda Haveres e Perda de Salários 6 14.689 18 43 447

Em 2008 o grande destaque vai para o número de Perdas Totais ocorridas e para os seus montantes.
Ocorreram 3 Perdas Totais em França, que totalizaram 653.679€, 3 no Marítimo Pesca em Portugal cujo montante foi de 
441.235€ e 3 em Recreio e Marítimo Turística com um valor de 36.875€.
As colisões e os sinistros nos “Estaleiros” apresentam valores importantes que representaram 27% do valor total de provisões. 

2.3.3 Sinistros em Incêndio e Multi-Riscos
Registámos um aumento no nº. de sinistros abertos de 47 para 62.
Este acréscimo ocorre essencialmente na modalidade Multi – PME.
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QUADRO 9 - SINISTROS POR NATUREZA  -  Incêndio e Multi-Risco 

NATUREZA DO SINISTRO
2007 2008

Nº Valor Nº Valor
Danos por Água 19 18.441 15 22983
Furto ou Roubo 11 25.278 17 15582
Incêndio 3 29.021 4 55161
Tempestades 6 5.183 9 6257
Riscos Eléctricos 2 560 5 3508
Aluimentos de terra 1 113 2 240
Outras causas 5 17.734 7 886

 Total 47 96.330 59 104.617

O “Incêndio” representou em 2008 mais de 50% do total de Provisões com significativo aumento em relação a 2007, logo 
seguido dos “ Danos por Água” com 22% do Total.
Dada a dimensão da nossa carteira, a sinistralidade dos ramos de Incêndio e Multiriscos apresenta-se bastante  instável.
Em 2008 a Taxa de Sinistralidade Bruta em Multi-Riscos foi de 70%.

2.4 O Resseguro
QuADRO 10 - CONTAS DE RESSEGuRO CEDIDO - 2007-2008

 2007 2008
Prémios de Resseguro Cedido -2.644.711 -2.951.331
Var. da Prov. Prémios não Adquiridos 43.286 39.417
Comissões de Resseguro Cedido 821.491 1.050.357
Montantes Pagos 1.371.659 1.554.895
Var. da Provisão Sinistros -539.425 -242.312
juros s/ Reservas -62.268 -52.383

Saldo em euros -1.009.968 -601.357

No ano de 2008 verificaram-se alterações na estrutura dos Tratados de Resseguro de Acidentes de Trabalho, Incêndio e 
Multi Riscos.
Em Acidentes de Trabalho houve alteração na protecção dada pelo Contrato de Excesso de Perda que passou a cobrir só 
Provisões Matemáticas. Procedemos em simultâneo ao aumento da nossa protecção para 5.000.000€.
Em Incêndio e Multi Riscos completámos a cobertura existente com um contrato de Excedente a partir de 1.6.2008, au-
mentando assim a nossa capacidade de subscrição.
Realçamos ainda a melhoria das condições no Tratado de Resseguro para Acidentes Pessoais com aumento nas comissões.
A subida nas Comissões é explicada pelo acerto na Comissão do Contrato de Marítimo Quota Parte relativo ao ano de 
subscrição de 2007. 
O resultado de 2008 revelou-se positivo para os nossos resseguradores, tal como em 2007.
Destacamos o encerramento de um sinistro de Marítimo de 2004 (ano de subscrição de 2003) – “ José Régio” Perda 
Total sem qualquer responsabilidade para a Mútua e ainda a decisão do Supremo Tribunal de Justiça num processo de 
abalroamento de 2001 (ano de subscrição de 2000) - “Meireles Novo”, em que a indemnização fixada foi inferior ao valor 
provisionado.

2.5 Cobranças
Em 2008 cobrámos cerca de 9 439 mil euros de Prémios Totais, líquidos de estornos e anulações, o que representa um 
acréscimo de 7,7% em relação a 2007.
No Movimento de Lotas verificou-se um acréscimo de 3,5 % em relação a 2007 o que traduz um ligeiro aumento. O bom desem-
penho que se vinha registando nos primeiros 9 meses do ano foi prejudicado com os valores registados no último trimestre.
As zonas que apresentaram valores negativos foram o Centro com -1,7% e os Açores com -2,7%. 
Na zona Centro as descidas mais significativas registaram-se nos portos da Figueira da Foz e Peniche. O porto da Nazaré 
apresentou um crescimento de 13,2%.
Nos Açores os decréscimos registaram-se nos portos da Horta e Ponta Delgada.
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As zonas Norte, Sul, Algarve e Madeira, apresentaram crescimento de descontos em lota.
Destacamos os portos de Aveiro (+26%), Matosinhos (+7,6%), Sesimbra (+17,9%), Portimão (+33,2%) e Funchal (+8,2%).

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
 2007 2008 Dif. 08/07

Orgãos Sociais 152.903 156.119 2,1%
Despesas Pessoal 1.286.273 1.529.925 18,9%
Electricidade/Combustíveis/Água 58.655 65.340 11,4%
Material Escrit./Jornais/Artigos pª Oferta 48.205 49.666 3,0%
Conservação e Reparação/Rendas e Alugueres 312.159 167.650 -46,3%
Comunicações/CTT 104.451 105.239 0,8%
Deslocações e Estadias/Eleições 80.579 84.567 4,9%
Seguros 17.710 17.864 0,9%
Custo de trabalho indep. 205.745 182.798 -11,2%
Publicidade e Propaganda/Publicações 83.293 108.056 29,7%
Despesas Cobrança/Despesas Corresp. 285.054 225.137 -21,0%
Formação de Associados/Colaboradores 0 0 0,0%
Amortizações/juros/Com. Banc./Impostos 246.266 318.212 29,2%
Despesas Diversas 33.665 36.720 9,1%

TOTAL 2.914.960 3.047.291 4,5%

Em 2008 apresentamos um acréscimo, nas Despesas Gerais, de 4,5% em relação a 2007.

Destacamos:
4A rubrica de “Despesas com Pessoal” reflecte um conjunto de movimentos:

• O aumento do número de trabalhadores, o aumento salarial de acordo com o CCT e algumas promoções de cate-
goria, que representa um acréscimo de 11,4% em relação a 2007. 

• A elevada comparticipação para o Fundo de Pensões que em 2008 foi de cerca de 140.000€ em comparação com 
o montante 10.787€ registado em 2007.

• E ainda a diminuição verificada na rubrica “Custo de trabalho independente”.
4A grande redução na rubrica “Conservação e Reparação/Rendas e Alugueres” reflecte o não processamento de ren-
das próprias de acordo com o novo PCES.
4A rubrica “Publicidade, Propaganda/Publicações” reflecte o acréscimo da nossa actividade promocional e da nossa 
participação em eventos.
4A diminuição nos custos com cobrança de prémios reflecte a diminuição dos encargos de cobrança em lota, por re-
ajustamento da comissão cobrada. Em 2007, no Continente, foram processados encargos no valor de 144.537€ e em 
2008 processaram-se 75.959€.
4O acréscimo na rubrica “Amortizações/juros/Com. Bancárias e Impostos” resulta essencialmente das amortizações 
respeitantes a imóveis de uso próprio de acordo com as novas regras contabilísticas. 

Manteremos a nossa política de controlo de custos em 2009.

2.6.2. Resultados Financeiros
O ano de 2008 foi marcado por uma crise sem precedentes nos mercados financeiros internacionais e uma rápida desa-
celeração económica a nível global.
Esta situação tem reflexos nos nossos resultados em particular a nível financeiro.
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1. Rendimentos
 

QUADRO 12 - RENDIMENTOS FINANCEIROS
 2007 2008

Terrenos e Edifícios 455.931 311.524
Empréstimos 3.447 4.654
Acções , Obrigações, Tit. e unid. de Participação 401.895 434.568
Depósitos e Outros 70.888 109.972

Rendimentos 932.161 860.718

Os decréscimos nos Rendimentos registam-se nos “Terrenos e Edifícios” e advêm das rendas dos imóveis de uso pró-
prio cujo registo deixou de ser efectuado de acordo com as novas regras contabilísticas. Note-se que houve também um 
decréscimo nas despesas pelo não processamento das rendas próprias o que torna este movimento nulo, em termos de 
resultado.

2. Mais e Menos Valias Realizadas e não Realizadas
    Reconhecimento de Imparidade
Houve alteração da política contabilística nos termos do novo PCES (Norma 4/2007 de 27 de Abril).
As mais e menos valias não realizadas são directamente registadas na Reserva de Reavaliação quando respeitam a 
títulos classificados como “disponíveis para venda” e Imóveis de uso Próprio.
Directamente a Ganhos e Perdas são levadas as mais e menos valias não realizadas respeitantes a títulos classificados 
para negociação e Imóveis de Rendimento. 
São ainda registadas em Ganhos e Perdas as imparidades reconhecidas nos seus activos.
Esse reconhecimento deve ser efectuado, de acordo com a IAS 39, quando se verifica “ um declínio significativo ou pro-
longado no seu justo valor “ e/ou se existir “prova objectiva de imparidade”.
Os critérios seguidos pela Mútua são descritos em pormenor nas Notas ao Balanço e Conta de Ganhos e Perdas.
Registámos como Perdas por Imparidade os seguintes valores: 
Relativamente a Obrigações -518.364€
Relativamente a Acções e unidades de Participação -864.515€.
As Obrigações da Lehman Brother , dado a empresa se ter apresentado à falência, estão a valor zero após registo de 
imparidade.
Os restantes títulos, mantêm-se na nossa carteira de activos, classificados como “disponíveis para Venda” valorizados ao 
“justo Valor”.

Temos assim:
QUADRO 13 - MAIS E MENOS VALIAS - GANHOS E PERDAS - ANO 2008

 Títulos Imóveis Total
Mais e Menos Valias Realizadas -385.187 0 -385.187
Mais e Menos Valias Não Realizadas -65.470 -389.654 -455.124
Imparidades -1.382.879 0 -1.382.879

 -1.833.536 -389.654 -2.223.190

QUADRO 14 - MAIS E MENOS VALIAS - RR - ANO 2008
 Títulos Imóveis Total

Mais e Menos Valias Não Realizadas -814.991 55.576 -759.414
 -814.991 55.576 -759.414

(RR - Reserva de Reavaliação)

3. Investimentos
O quadro 15 mostra a valorização da carteira global da Mútua em 31 de Dezembro dos anos em comparação 
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QUADRO 15 - INVESTIMENTOS
 2007 2008 Evolução

Terrenos e Edifícios 8.319.022 7.974.600 -344.422
Empresas Grupo e Associadas 673.828 32.635 -641.193
Acções e Outros Rend.Variavel 2.774.923 2.561.985 -212.938
Obrigações e Outros Rend.Fixo 8.462.094 7.822.482 -639.612
Empréstimos Hipotecários 0 40.146 40.146
Depósitos a Prazo 2.750.000 2.885.000 135.000
Outros 2.500 2.500 0

Total 22.982.367 21.319.348 -1.663.019

As diferenças encontradas traduzem as alterações na composição da carteira de investimentos e as grandes desvaloriza-
ções dos títulos no mercado financeiro onde se destaca a falência da Lehman Brothers Holdings Inc.
Em Terrenos e Edifícios a desvalorização mais significativa ocorreu com o Imóvel da Estrada de Benfica aquando da 
avaliação efectuada em Dezembro de 2008.
De acordo com as novas regras contabilísticas a nossa participação na Companhia de Seguros Sagres SA foi retirada da 
classificação “Empresas do Grupo e Associadas” para “Acções e Outros Títulos de Rendimento Variável”.
Em 2008 mantivemos o Contrato de Gestão de Activos com o Banco Português de Gestão que rescindimos para 2009.
  
2.6.3. Outros Proveitos e Outros Custos
A Diferença entre Outros Proveitos e outros Custos é negativa em 275.066€.
Houve decréscimo nos “Outros Proveitos” explicado pela não verificação em 2008 das condições que deram origem à 
redução significativa no Ajustamento para Recibos por Cobrar ocorrido em 2007 resultado das anulações extraordinárias 
de prémios.
Registámos ainda um Acréscimo nos “Outros Custos” devida à transferência da Provisão para com o FAT para a conta 
de débitos ao Estado.

3. Acção Social e Cooperativa
Em 2008, a Mútua recebeu com tristeza a notícia do falecimento inesperado do dirigente do Conselho Regional do Algarve 
josé júlio (ilha Culatra).
Foi com satisfação, pela justiça que o acto encerra, que vimos o  saudoso trabalhador da Mútua Agostinho Rodrigues ser 
condecorado, a título póstumo, pela Câmara Municipal de Sines.
Dois homens com uma vida empenhada no reforço do associativismo, a quem aproveitamos para renovar a nossa home-
nagem.
Durante o ano de 2008, foram desenvolvidos dois dossiers de grande impacto para o sector da pesca e para as comuni-
dades piscatórias, e que foram considerados estratégicos pela Mútua, mobilizaram muitos esforços: o dossier Docapesca, 
a abrir o ano, e o dossier GACs (Grupos de Acção Costeira), a fechá-lo. 

3.1. Docapesca
Perante a ameaça governamental de regionalização e privatização da Docapesca, a Mútua empenhou-se num programa 
de trabalho a nível nacional no sentido de auscultar a sensibilidade das associações do sector e das autarquias sobre o 
futuro da Docapesca e de cimentar uma tomada de posição da Mútua sobre este assunto. Em consequência das reuniões 
e contactos desenvolvidos, a Mútua liderou, com outras associações representativas da pesca, um movimento nacional 
de defesa da Docapesca como empresa de âmbito nacional e de capital maioritariamente público, de que resultou a apre-
sentação ao Governo e à Presidência da República de um documento comum subscrito por 40 organizações representa-
tivas. Tratou-se de um facto histórico no sector, que levou o Governo a recuar na sua intenção de privatizar e regionalizar 
a Docapesca, comprovando, assim, a importância de o sector se unir e organizar como lóbi. 

3.2. Grupos de Acção Costeira
Como empresa socialmente responsável e fortemente ligada às comunidades, a Mútua tem, de há muito, dedicado aten-
ção e esforços a projectos, próprios ou promovidos por terceiros, ligados ao desenvolvimento local. O nosso 3º Encontro 
Nacional (2007) foi mesmo dedicado a esta temática. Deste modo, resulta clara a estratégia de envolvimento no processo 
de constituição dos Grupos de Acção Costeira (GACs), cuja primeira fase de candidatura decorreu de 20 de Setembro a 
31 de Dezembro. Os GACs serão as estruturas intermédias de gestão e animação dos projectos de desenvolvimento local 
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a financiar no âmbito do Eixo 4 do PROMAR (desenvolvimento sustentável das zonas dependentes da pesca). A Mútua 
integrou todas as parcerias candidatas, à excepção da do Sotavento Algarvio (liderada pela Câmara Municipal de Olhão), 
e que são as seguintes: Litoral Norte (liderado pela Valimar, Comunidade urbana), da Ria de Aveiro (liderado pela Comu-
nidade Intermunicipal da Região de Aveiro e Baixo Vouga – CIRA), do Mondego Mar (liderado pela AD ELO, Associação 
de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego), do Oeste (liderado pela ADEPE, Associação de Desenvolvimento de 
Peniche), Além Tejo (liderado pelas associações de desenvolvimento local do litoral alentejano – ADL – e da península de 
Setúbal – ADREPES) e do Barlavento do Algarve (liderado pela Agência de Desenvolvimento desta região).  

3.3. Comunidades ribeirinhas e desenvolvimento local
Ainda no âmbito do desenvolvimento local, a Mútua participou no 3º Seminário da Rede Solidária da Pesca, que decorreu 
em Alter-do-Chão, na Amazónia brasileira. 
A Mútua continuou, em 2008, 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. 

3.4. Cluster do mar
A Mútua,  representou a CONFECOOP no grupo de trabalho do Conselho Económico e Social (CES) que elaborou o pa-
recer sobre “O Mar e as Políticas Marítimas”, participando no debate e elaborando contributo escrito. 
Prosseguindo a política de apoio à investigação da Mútua, começou-se a apoiar, em 2008, uma doutoranda da Universi-
dade Nova de Lisboa na construção de uma tese sobre o cluster do mar. 
É de referir, neste ponto, a participação de diversos quadros da Mútua no Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, 
criado este ano no contexto da Estratégia Nacional para o Mar e da Comissão Interministerial que acompanha a sua 
implementação. 

3.5. Sector Cooperativo e Social e acção Associativa
A definição do Sector Cooperativo e Social como um novo campo de intervenção estratégico para a Mútua, o aprofunda-
mento da nossa participação nas estruturas federativas do cooperativismo nomeadamente na presidência da CONFECO-
OP  e no Conselho Fiscal da FENACOOP vieram, naturalmente, trazer novos desafios. De igual forma a participação no 
Conselho Fiscal da APS (Associação Portuguesa de Seguros) e presidência da ACISCP (Associação Comercial, Industrial 
e Serviços de Peniche), são de grande responsabilidade.
Foi criada uma imagem especialmente dirigida para o Sector Cooperativo e Social, que foi utilizada nos materiais de fim 
de ano da Mútua e lançada na Feira Mundial das Cooperativas. A realização desta feira em Lisboa, organizada pela ACI – 
Aliança Cooperativa Internacional, permitiu que o nosso país fosse palco, paralelamente, de diversas reuniões de relevo, 
como a da OCPLP (organização cooperativista dos povos de língua portuguesa) e a da ESMED (Rede Euromediterrânea 
de Economia Social). A Mútua recebeu a visita de uma delegação de alto nível de cooperativistas da Malásia.  
A nível internacional a Mútua participou em diversas iniciativas, nomeadamente, IUMI (International Union of Maritime 
Insurance) no Canadá e na Noruega, CoopEuropa na Bélgica, EFICA (European Fishing Insurance Companies Associa-
tion) na Noruega, ACI (Aliança Cooperativa Internacional) em Itália, AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance 
Cooperatives in Europe) na Finlândia, Seminário Europeu da Juventude Cooperativa na Bulgária, no 27º Congresso do 
CIRIEC (Centro Internacional de Investigação e Informação sobre a Economia Política, Social e Cooperativa) em Espanha 
e Parlamento Europeu – Solvência II na Bélgica.
Em 2008, cessou funções como presidente do INSCOOP (Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo) o Dr. Manuel 
Canaveira de Campos, cuja competência, disponibilidade, empenho e coerência salientamos, e a quem publicamente 
agradecemos a relação que estabeleceu com a Mútua.

3.6. Atendimento e acompanhamento social
Foram acompanhadas numa perspectiva social as situações de sinistro marítimo e os casos de acidente de trabalho de 
maior gravidade, prestando apoio e desenvolvendo as acções de assistência necessárias, nomeadamente no que refere 
ao repatriamento de náufragos, à evacuação sanitária das vítimas, ao acompanhamento de pescadores deslocados do 
seu porto de residência e à reinserção profissional e social dos sinistrados com incapacidade permanente para o trabalho 
habitual. 
Continuou-se a garantir o serviço de atendimento e encaminhamento social a associados. No total, foram abertos ou deu-
se continuidade a 106 processos de serviço social durante o ano. 
Interviemos sobre os regimes de protecção social dos pescadores no Encontro em “Defesa do Sector da Pesca”, que 
decorreu em Matosinhos, promovido pelo Conselho Sindical Inter-Regional Galiza – Norte de Portugal, e no Encontro de 
Bivalves da Ria de Aveiro, realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Norte, com o apoio da Câmara da 
Murtosa e da Associação dos Amigos da Ria de Aveiro. 
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3.7. Segurança e saúde no mar
Foi apresentado publicamente o estudo sobre “As Causas e Circunstâncias dos Acidentes de Trabalho em Portugal” 
(Faculdade de Ciências e Tecnologia / universidade Nova e Instituto Superior Técnico), que, no que refere ao sector da 
pesca, contou com o apoio da Mútua dos Pescadores. A revista MARÉS continuou a publicar artigos dedicados à sal-
vaguarda da vida humana no mar, visando informar e consciencializar a comunidade piscatória para a necessidade da 
prevenção de riscos. 
A Mútua participou activamente no Seminário “No Mar e em Terra, Prevenção de Riscos e Trabalho em Segurança”, na 
Figueira da Foz, promovido pelo SINDEPESCAS / uGT. 

3.8. Rede de Mulheres da Pesca
Participámos na Assembleia Geral e no III Encontro da Rede Europeia AKTEA, em França. Uma Dirigente da Mútua voltou 
a ser eleita para o órgão directivo da AKTEA. 
Uma delegação da Rede Portuguesa de Mulheres da Pesca integrou, também, a delegação europeia que foi recebida 
pela Sub-Comissão das Pescas do Parlamento Europeu e pela Direcção Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(D.G.Mahre) da EU, em Bruxelas.
A Rede participou nos trabalhos do Comité Executivo e do Grupo de Trabalho das Pescas Tradicionais do CCR-S (Con-
selho Consultivo Regional do Atlântico Sul). 
A convite do Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal e no âmbito da iniciativa Março Mulher 2008, fomos respon-
sáveis pela Conferência “As Mulheres Pescadoras da Carrasqueira”. 
Colaborámos na elaboração de um estudo para o Parlamento Europeu sobre as mulheres da pesca e apoiámos a Se-
cretária Geral da AKTEA no trabalho de investigação social no terreno do projecto europeu SeaCase sobre aquacultura 
extensiva (rias de Aveiro e Formosa). 

3.9. Cultura do mar
O nosso esforço na vertente cultural centrou-se no desenvolvimento do projecto Celebração da Cultura Costeira (CCC), 
de que a Mútua é o promotor e que é co-financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e pela 
Câmara Municipal de Sines. 
Consolidou-se a rede de cerca de 30 inventariantes locais, que integra desde pescadores a professores universitários e 
que, nos territórios dos parceiros a que pertencem, estão a aprender e a trabalhar em conjunto para alimentar uma Base 
de Dados sobre o património marítimo indexado geograficamente. 
No âmbito deste processo de aprendizagem, realizaram-se 3 seminários em Peniche (parceiro ADEPE), Rabo de Peixe 
(parceiro Organização de Produtores Porto de Abrigo) e Culatra (parceiro Rede de Mulheres da Pesca Estrela do Mar), 
onde participaram para além dos parceiros locais do projecto, também as 2 universidades (Nova e Lusófona) e os parcei-
ros internacionais (Museu de Barcelona / Espanha e Museu Noord e Universidade de Tromsoe / Noruega. 
A convite do Ecomuseu da Câmara Municipal do Seixal, o CCC foi apresentado no Fórum sobre “Património Marítimo do 
Mediterrâneo”. 
Ainda neste domínio, há a salientar o apoio à edição do livro “Culturas Marítimas em Portugal” (coordenação Francisco 
Oneto, editora Âncora) e à Associação Portuguesa do Património Marítimo, de que a Mútua é sócio fundador.
Foi convidado o historiador Álvaro Garrido - professor da Faculdade de Economia da universidade de Coimbra, director 
do Museu Marítimo de Ílhavo e investigador de reconhecido mérito da organização corporativa da pesca antes do 25 de 
Abril - para investigar a história da Mútua, prevendo-se a publicação do seu estudo por ocasião do 70º aniversário da 
Mútua, em 2012.
A cultura do mar ficou mais pobre este ano, com o falecimento do escritor açoriano Dias de Melo e do investigador vila-
condense Monteiro dos Santos.   

3.10. Ambiente e Gestão dos Recursos
Em 2008, a Mútua deu mais alguns passos para estreitar relações de cooperação com universidades, organismos de 
investigação e organizações ambientalistas. Apoiámos e participámos em Sines na Conferência Internacional sobre o 
Percebe, organizada pelo CIEMAR (Laboratório de Ciências do Mar) da Universidade de Évora e em Sesimbra no 7º 
Congresso Internacional de especialistas em linguados e solhas, organizado pela Faculdade de Ciências da universidade 
de Lisboa. Interviemos no Seminário com que a GEOTA (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 
Nacional) encerrou a 18ª Campanha Coastwatch, um projecto europeu de monitorização do litoral.
A revista MARÉS tem valorizado a colaboração de cientistas e investigadores do ambiente e da gestão dos recursos ma-
rinhos e divulgado os debates mais importantes nesta matéria, nomeadamente a Conferência da FAO sobre a pequena 
pesca, que decorreu em Bangkok, o trabalho produzido pelo Conselho Regional do Atlântico Sul (CCR-S), a cuja Assem-
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bleia Geral a Mútua pertence, as experiências de gestão partilhada dos recursos no Brasil ou as novas quotas de pesca 
aprovadas pela uE para 2009. 
Dentro da prática de cooperação com os organismos e organizações dos sectores marítimo e cooperativo, o DASC apoiou 
uma equipa da Direcção Geral das Pescas no desenvolvimento de um estudo sobre a pequena pesca. 

3.11. Formação
Foi construído um curso de formação descentralizada sobre os seguros de Acidentes de Trabalho, a realizar em 2009. 
Em processo conjunto com a FENACOOP, foi apresentada candidatura a financiamento no âmbito do QREN para acções 
de formação comportamental - formação associativa para dirigentes e colaboradores e formação sobre técnica de vendas 
e atendimento difícil para comerciais e trabalhadores ao balcão.
Dez trabalhadores da empresa frequentaram 19 acções de formação externa, num total de 23 participações e 278,5 horas 
de formação, das quais 154,5 em horário laboral. 
Em 2008, a Mútua acolheu 5 jovens de diferentes estabelecimentos de ensino e escolas de formação, que efectuaram 
estágio em contexto de trabalho na sede (sectores técnico e financeiro) e nas dependências de Vila do Conde e Olhão.       

3.12. Informação e Comunicação
Publicaram-se 4 números da revista MARÉS. O primeiro teve, como matéria de capa, o 3º Encontro Mútua sobre desen-
volvimento sustentável das comunidades ribeirinhas. O segundo foi um Especial Pesca, que contou com uma entrevista 
exclusiva do Ministro da tutela e procurou reflectir as várias problemáticas e os vários pontos de vista num momento 
particularmente tumultuoso vivido pelo sector, que culminou com uma paralisação nacional e total da frota. O terceiro foi 
dedicado ao movimento cooperativo e o quarto foi um número especial sobre os Açores. 
Foi assegurada a actualização do conteúdo informativo do nosso site na internet e a construção do novo site, que já está 
on line e que, para além de uma imagem mais apelativa, está concebido para servir melhor os objectivos, nomeadamente 
comerciais, da empresa e para que ele se possa vir a transformar-se num portal aos serviço dos sectores marítimo e do 
sector cooperativo e social, incluindo espaços intra-net, que permitam a sua utilização no plano da formação e da partilha 
de informação entre parceiros, e a oferta de novos serviços de apoio (boletim meteorológico, legislação, directório).

3.13. Sistema de Audição de Cooperadores e Clientes
No âmbito do Sistema de Audição de Cooperadores e Clientes, registaram-se três reclamações escritas (Funchal, Setú-
bal, Nazaré), que foram tratadas seguindo os procedimentos previstos na lei e nas normas internas e tidas em linha de 
conta para a correcção de procedimentos e a melhoria do trabalho.

4. Pessoal 
O número de trabalhadores em 31 de Dezembro de 2008 é de 47 pessoas, com uma média de idades de 50 anos, dos 
quais 11 com  menos de 45 anos.
As mulheres representam 49% do quadro de pessoal.
Em 2008 foram admitidos dois trabalhadores, tendo em conta as necessidades de reforço de qualificação na área técnica 
e na área financeira e actuarial bem como da necessária renovação de quadros. Iniciou-se ainda uma reestruturação de 
serviços, a fim de adequar a estrutura da empresa com a aproximação da idade de reforma de alguns trabalhadores.
A empresa mantém reuniões mensais com os quadros superiores e intermédios e continua a promover anualmente as 
Jornadas Técnico - Comerciais, envolvendo toda a estrutura na definição dos seus objectivos.

5. Acontecimentos a destacar

6. Acontecimentos subsequentes
A contribuição para o Fundo de Acidentes de Trabalho prevista na alínea b) do art.º 3º. do Decreto Lei 142/99 de 30 de 
Abril poderá ver o seu cálculo modificado por alteração na interpretação sobre a sua base de incidência.
Estimamos um acréscimo de custo de cerca de 30 000 € anuais.

7. Governo da Cooperativa 
Em Março aproveitou-se a Assembleia Geral ordinária para alterar os Estatutos da Mútua, alargando a composição da 
Direcção da Cooperativa de 5 para 7 membros efectivos, mantendo-se o nº de 3 suplentes.
Esta alteração permite, numa lógica de continuidade directiva, ir renovando alguns Directores, tendo assim a vantagem 
de juntar a experiência do passado com a inovação trazida por novos Directores.
Em termos dos órgãos de direcção técnica, fruto da reestruturação de serviços que se está a processar, o Comité de Co-
ordenação (CC) foi alargado a mais dois Directores de Serviços, e o Comité de Investimentos (CI) deu lugar ao Comité de 
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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

Gestão e Investimentos (CGI), mantendo a mesma composição, Director Geral mais os dois Directores Coordenadores, 
mas passando a reunir quinzenalmente, para assegurar uma gestão corrente mais integrada.

8.Perspectivas para 2008
Do Plano de Actividades aprovado para 2009 respigamos: “Quanto à actividade da Mútua em 2009, e atendendo ao mo-
mento que se vive, resistir é a prioridade, o que significa aproveitar este tempo para reanalisar / redefinir / reestruturar / 
reorganizar. A crise deve ser também vista como um desafio e uma oportunidade e portanto aproveitada para melhorar 
processos, efectuar um intenso programa de formação, aos mais diversos níveis, e, consequentemente obter maior efi-
cácia.”
Naturalmente que prosseguiremos o esforço de desenvolvimento da Mútua nos 4 vectores estratégicos definidos, com 
ritmos, medidas e meios adequados às respectivas características.
A eleição dos Órgãos Sociais para o novo quadriénio, que ocorrerá em Março, será sem dúvida um momento de vivência, 
renovação e aprofundamento das práticas democráticas, que deve ser aproveitado como estímulo à vida associativa da 
nossa Cooperativa. 

9. Aplicação de Resultados 
Propomos que o saldo negativo de Ganhos e Perdas no valor de 940.719€ seja transferido para a conta de Resultados 
Transitados.

Lisboa, 4 de Março de 2009
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Balanço em 31de Dezembro de 2008

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

(Valores em euros)

Notas  
do Anexo Balanço

Exercício

Exercício 
anteriorValor bruto

Imparidade,  
depreciações/ 

amortizações ou 
ajustamentos

Valor 
Líquido

ACTIVO

3/8/11/30 Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem 99.616 0 99.616 454.660

7/11 Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 32.635 0 32.635 32.635

3/6/11 Activos financeiros detidos para negociação 0 0 0 833.174

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor 
através de ganhos e perdas 0 0 0 0

Derivados de cobertura 0 0 0

3/6/11 Activos disponíveis para venda 10.523.418 0 10.523.418 11.206.180

Empréstimos e contas a receber 2.969.691 0 2.969.691 2.750.000

     Depósitos junto de empresas cedentes 0 0 0

3//6/11      Outros depósitos 2.929.545 2.929.545 2.750.000

3/6/11      Empréstimos concedidos 40.146 40.146 0

  Contas a receber 0 0 0

  Outros 0 0 0

Investimentos a deter até à maturidade 0 0 0

3/6/9/11 Terrenos e edíficios 7.974.600 100.396 7.874.204 8.262.007

     Terrenos e edíficios de uso próprio 2.979.034 100.396 2.878.638 2.914.220

     Terrenos e edifícios de rendimento 4.995.566 0 4.995.566 5.347.787

3/4.1/10/11 Outros activos tangíveis 1.205.094 932.937 272.157 150.243

3 Inventários 39.976 0 39.976 36.043

Goodwill 0 0 0 0

3/12 Outros activos intangíveis 15.545 10.360 5.185 10.366

3 Provisões técnicas de resseguro cedido 2.211.899 0 2.211.899 2.417.580

Provisão para prémios não adquiridos 514.173 0 514.173 474.756

Provisão matemática do ramo vida 0 0 0 0

Provisão para sinistros 1.697.726 0 1.697.726 1.942.824

Provisão para participação nos resultados 0 0 0 0

Provisão para compromissos de taxa 0 0 0 0

Provisão para estabilização de carteira 0 0 0 0

Outras provisões técnicas 0 0 0 0

Activos por benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo 0 0 0 0

3 Outros devedores por operações de seguros e outras operações 8.724.276 5.351.020 3.373.256 3.092.755

3.3/4.1/13 Contas a receber por operações de seguro directo 3.676.447 1.121.767 2.554.680 2.499.372

Contas a receber por outras operações de resseguro 531.680 0 531.680 193.153

4.1/13 Contas a receber por outras operações 4.516.149 4.229.253 286.896 400.230

Activos por impostos 1.298.001 0 1.298.001 707.320

     Activos por impostos correntes 183.794 0 183.794 187.284

     Activos por impostos diferidos 1.114.207 0 1.114.207 520.036

Acréscimos e diferimentos 129.375 0 129.375 143.433

Outros elementos do activo 0 0 0 0

Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais 
descontinuadas 0 0 0 0

   TOTAL ACTIVO 35.224.126 6.394.713 28.829.413 30.096.396
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Balanço em 31de Dezembro de 2008

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

(Valores em euros)

Notas  
do Anexo Balanço Exercício Exercício anterior

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 

PASSIVO

3/4 Provisões técnicas 13.771.978 14.223.904

Provisão para prémios não adquiridos 790.079 728.240

Provisão matemática do ramo vida 0 0

Provisão para sinistros 12.878.975 13.411.025

De vida 0 0

De acidentes de trabalho 10.419.182 10.840.452

De outros ramos 2.459.793 2.570.573

Provisão para participação nos resultados 0 0

Provisão para compromissos de taxa 0 0

Provisão para estabilização de carteira 0 0

Provisão para desvios de sinistralidade 18.500 17.500

4.5.1 Provisão para riscos em curso 84.424 67.139

Outras provisões técnicas 0 0

Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguros e de contratos de 
seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos de investimento 0 0

Outros passivos financeiros 2.477.642 2.542.970

Derivados de cobertura 0 0

Passivos subordinados 0 0

3.1.3 Depósitos recebidos de resseguradores 2.477.642 2.542.970

Outros 0 0

Passivos por benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo 0 0

3 Outros credores por operações de seguros e outras operações 3.581.800 3.897.948

Contas a pagar por operações de seguro directo 3.049.555 3.186.851

Contas a pagar por outras operações de resseguro 202.590 55.046

Contas a pagar por outras operações 329.655 656.051

Passivos por impostos 1.575.602 823.691

     Passivos por impostos correntes 1.102.785 350.874

     Passivos por impostos diferidos 472.817 472.817

Acréscimos e diferimentos 377.895 423.261

Outras Provisões 0 0

Outros Passivos 0 0

Passivos  de um grupo para alienação classificado como detido para venda 0 0

   TOTAL PASSIVO 21.784.917 21.911.774

CAPITAL PRÓPRIO

25 Capital 5.075.085 5.082.810

(Acções Próprias) 0 0

Outros instrumentos de capital 0 0

26 Reservas de reavaliação -257.547 501.868

Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros -899.089 -84.097

Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio 641.542 585.965

Por revalorização de activos intangíveis 0 0

Por revalorização de outros activos tangíveis 0 0

Por ajustamentos no justo valor de instrumentos de cobertura em coberturas de fluxos de caixa 0 0

Por ajustamentos no justo valor de cobertura de investimentos líquidos em moeda estrangeira 0 0

De diferenças de câmbio 0 0

24.7/26 Reserva por impostos diferidos 620.697 47.219

26 Outras reservas 308.154 132.007

26 Resultados transitados 2.238.826 2.074.850

Resultado do exercício -940.719 345.868

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 7.044.496 8.184.622

TOTAL PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 28.829.413 30.096.396
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Conta de Ganhos e Perdas

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

(Valores em euros)

Notas  
do Anexo Conta de Ganhos e Perdas

Exercício

Exercício  
anteriorTécnica                      

Vida
Técnica 

 Não-Vida Não Técnica Total

Prémios adquiridos líquidos de resseguro 0 5.875.182 0 5.875.182 4.984.803

2.5 Prémios brutos emitidos 0 8.864.419 8.864.419 7.680.598

Prémios de resseguro cedido 0 -2.951.331 -2.951.331 -2.644.711

Provisão para prémios não adquiridos (variação) 0 -77.323 -77.323 -94.371

Provisão para prémios não adquiridos, 
parte resseguradores (variação) 0 39.417 39.417 43.286

Comissões de contratos de seguro e operações 
considerados para efeitos contabilísticos como contratos de 
investimento ou como contratos de prestação de serviços

0 0 0 0

4.6 Custos com sinistros, líquidos de resseguro 0 3.916.124 0 3.916.124 4.933.437

Montantes pagos 0 4.259.409 0 4.259.409 3.900.381

21/22 Montantes brutos 0 5.814.304 5.814.304 5.272.040

Parte dos resseguradores 0 -1.554.895 -1.554.895 -1.371.659

Provisão para sinistros (variação) 0 -343.285 0 -343.285 1.033.056

Montante bruto 0 -585.597 -585.597 493.631

Parte dos resseguradores 0 -242.312 -242.312 539.425

4.5.1 Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro 0 18.285 18.285 -24.819

Provisão matemática do ramo vida, líquida de resseguro 0 0 0

Montante bruto 0 0 0

Parte dos resseguradores 0 0 0

Participação nos resultados, líquida de resseguro 0 0 0 0 0

21/22 Custos e gastos de exploração líquidos 0 650.603 0 650.603 849.376

Custos de aquisição 0 492.409 0 492.409 506.723

Custos de aquisição diferidos (variação) 0 -15.484 0 -15.484 -18.842

Gastos administrativos 0 1.224.035 0 1.224.035 1.182.986

15 Comissões e participação nos resultados de resseguro 0 -1.050.357 0 -1.050.357 -821.491

16 Rendimentos 0 830.632 30.086 860.718 932.161

De juros de activos financeiros não valorizados ao justo 
valor por via de ganhos e perdas 0 489.700 6.086 495.786 392.073

De juros de passivos financeiros não valorizados ao justo 
valor por via de ganhos e perdas 0 0 0 0 0

Outros 0 340.932 24.000 364.932 540.088

21/22 Gastos financeiros 0 331.105 15.029 346.134 391.435

De juros de activos financeiros não valorizados ao justo 
valor por via de ganhos e perdas 0 0 0 0

De juros de passivos financeiros não valorizados ao justo 
valor por via de ganhos e perdas 0 0 0 0

Outros 0 331.105 15.029 346.134 391.435
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Conta de Ganhos e Perdas

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

(Valores em euros)

Notas do 
Anexo Conta de ganhos e perdas

Exercício

Exercício 
anteriorTécnica                      

Vida
Técnica               

Não-Vida Não Técnica Total

17/18 Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros não 
valorizados ao justo valor através ganhos e perdas 0 -85.211 -385.821 -471.032 30.660

De activos disponíveis para venda 0 -81.378 -81.378 30.660

De empréstimos e contas a receber 0 0 0 0

De investimentos a deter até à maturidade 0 0 0 0

De passivos financeiros valorizados a custo amortizado 0 0 0 0

De outros 0 -3.833 -385.821 -389.654 0

17/18 Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros 
valorizados ao justo valor através ganhos e perdas 0 -369.279 0 -369.279 8.351

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros detidos 
para negociação 0 -369.279 0 -369.279 8.351

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros 
classificados no reconhecimento inicial ao justo valor 
através de ganhos e perdas

0 0 0 0 0

Diferenças de câmbio 0 0 0 0 0

Ganhos líquidos pela venda de activos não financeiros 
que não estejam classificados como activos não correntes 
detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas

0 0 0 0 0

6.17/18 Perdas de imparidade (líquidas reversão) 0 1.382.879 0 1.382.879 0

De activos disponíveis para venda 0 1.382.879 0 1.382.879 0

De empréstimos e contas a receber valorizados a custo 
amortizado 0 0 0 0 0

De investimentos a deter até à maturidade 0 0 0 0 0

De outros 0 0 0 0 0

Outros rendimentos/gastos técnicos, líquidos de resseguro 0 -300.739 0 -300.739 3.553

13 Outras provisões (variação) 0 0 111.124 111.124 259.843

Outros rendimentos/gastos 0 0 136.797 136.797 864.106

Goodwill negativo reconhecido imediatamente em ganhos 
e perdas 0 0 0 0 0

Ganhos e perdas de associadas e empreendimentos 
conjuntos contabilizados pelo método da equivalência 
patrimonial

0 0 0 0 0

Ganhos e perdas de activos não correntes (ou grupos 
para alienação) classificados como detidos para venda 0 0 0 0 0

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE IMPOSTOS 0 -348.411 -345.091 -693.502 414.361

24 Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos cor-
rentes 0 134.596 133.314 267.910 115.237

24 Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos 
diferidos 0 -10.396 -10.297 -20.693 -46.744

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 0 -472.611 -468.108 -940.719 345.868
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Notas 
do Anexo Demonstração de variações do capital próprio Capital 

social
Acções 
próprias

Outros instrumentos de capital Reservas de reavaliação

Instrumentos 
financeiros 
compostos

Prestações 
suplementares Outros

Por 
ajustamentos 
no justo valor 

de
 investimentos 

em filiais, 
associadas 

e 
empreendimentos 

conjuntos

Por
ajustamentos 
no justo valor 

de activos 
financeiros 
disponíveis 
para venda

Por 
revalorização 
de terrenos 
e edifícios 

de uso próprio

Por 
revalorização 

de activos 
intangíveis

Balanço a 31 de Dezembro n-1 (balanço de abertura) 5.082.810 0 0 0 0 205.549 356.225 1.797.131 0

Correcções de erros (IAS 8)

26.2/35 Alterações políticas contabilísticas (IAS 8) 0 0 0 0 0 -495.804 -150.068 -1.211.165 0

Balanço de abertura alterado 5.082.810 0 0 0 0 -290.255 206.157 585.966 0

25 Aumentos/reduções de capital -7.725

Transacção de acções próprias

Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor de 
filiais, associadas e empreendimentos conjuntos

26.2 Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor de 
activos financeiros disponíveis para venda -814.991

26.2 Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorização de 
terrenos e edíficios de uso próprio 55.576

Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorizações 
de activos intangíveis

Ganhos líquidos por ajustamentos por revalorizações 
de outros activos tangíveis

Ganhos líquidos por ajustamentos de instrumentos de 
cobertura em cobertura de fluxos de caixa

Ganhos líquidos por ajustamentos de instrumentos 
de cobertura de investimentos líquidos em moeda 
estrangeira

Ganhos líquidos por diferenças por taxa de câmbio

24 Ajustamentos por reconhecimento de impostos 
diferidos
Aumentos de reservas por aplicação de resultados

Distribuição de reservas

Distribuição de lucros/prejuízos

Alterações de estimativas contabilísticas

Outros ganhos/ perdas reconhecidos directamente 
no capital próprio

Transferências entre rubricas de capital próprio 
não incluídas noutras linhas

Total das variações do capital próprio -7.725 0 0 0 0 0 -814.991 55.576 0

Resultado líquido do período

Distribuição antecipada de lucros

Balanço a 31 de Dezembro n 5.075.085 0 0 0 0 -290.255 -608.834 641.542 0

Demonstração de variações do capital próprio
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Reservas de reavaliação

Reserva por 
impostos 
diferidos

Outras reservas

Resultados 
transitados

Resultado 
do exercício TOTAL

Por 
revalorização 

de activos 
intangíveis

Por 
revalorização 
de outros acti-
vos tangíveis

De 
instrumentos 
de cobertura 

em coberturas
 de fluxos 
de caixa

De  
cobertura de 
investimentos 

líquidos 
em moeda 
estrangeira

De 
diferenças de 

câmbio
Reserva legal Reserva 

estatutária
Prémios de 

emissão
Outras 

reservas

0 0 0 0 0 47.219 75.540 0 0 56.467 217.812 474.093 8.312.846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.857.037 -128.225 -128.225

0 0 0 0 0 47.219 75.540 0 0 56.467 2.074.849 345.868 8.184.621

-7.725

0

0

-814.991

55.576

0

0

0

0

0

573.478 573.478

84.009 96.051 -180.060 0

-3.913 -3.913

163.977 -163.977 0

0

0

-1.831 -1.831

0 0 0 0 0 573.478 84.009 0 0 92.138 163.977 -345.868 -199.406

-940.719 -940.719

0 0

0 0 0 0 0 620.697 159.549 0 0 148.605 2.238.826 -940.719 7.044.496

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

Demonstração de variações do capital próprio
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NOTAS AO BALANÇO E CONTA DE GANHOS E PERDAS
1. Informações gerais

1.1.1 Domicílio: Avenida Santos Dumont, 57-6º, 7º, e 8º Dtº, 1050 – 202 Lisboa;

1.1.2 Forma jurídica: Cooperativa de responsabilidade limitada

1.1.3 País de registo: Portugal

1.1.4 Endereço da sede registada: o mesmo do domicílio.

1.2.1 Exploração de seguros não – vida, ramos Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais, Embarcações marítimas, 
lacustres e fluviais (designado por “Marítimo” na prestação de contas), Incêndio e Outros Danos em Coisas (Multiriscos 
na Prestação de Contas).
Não comercializa contratos de investimento ou de prestação de serviços.

1.2.2 A cooperativa especializou-se em seguros da pesca e da náutica de recreio, cobrindo ainda riscos das comunidades 
ribeirinhas e estando a desenvolver uma plataforma de seguros para o Sector Cooperativo e Social.
Concorre no mercado com as empresas seguradoras que exploram os mesmos ramos nos mesmos segmentos económicos. 
O essencial do negócio é feito em Portugal. Há uma pequena carteira em França principalmente em Marítimo, barcos de pesca.
O negócio está dependente das capturas de pescado e do seu preço de venda nas lotas, bem como da situação econó-
mica geral, nomeadamente nas coberturas da náutica de recreio e restantes.
 
2. Informação por segmentos

Modalidades incluídas em cada segmento de negócio:

2.1 Acidentes de Trabalho
• Trabalhadores por Conta de Outrem
• Trabalhadores Independentes
• Subscritores da Caixa Geral de Aposentações
• Transferência de Pensões

2.2 Acidentes Pessoais
• Individual/Grupo, Escolar, Formandos, Bombeiros, Autarcas
• Lazer, Viagem, Mergulho, Pesca Desportiva

2.3 Seguros Patrimoniais
• Incêndio
• Multirriscos (Habitação, Condomínio, PME)
• Aquacultura

2.4 Marítimo
• Cascos - Embarcações de Pesca
• Cascos - Embarcações de Marítimo/Turística e de Recreio
• Cascos - Embarcações Tradicionais

2.5 A produção de prémios por segmentos, de negócio e geográfico, consta do quadro abaixo. O negócio principal está 
em Portugal e a operação em França representa apenas 5% do total.

(euros)
Ramos Portugal França Totais

A. Trabalho 4.681.049 4.681.049
A. Pessoais 874.268 6.599 880.867
Marítimo 2.651.852 437.196 3.089.048
Incêndio 6.859 6.859
Multiriscos 206.596 206.596
Totais 8.420.624 443.795 8.864.419
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3. Base de preparação das demonstrações financeiras e das políticas contabilísticas

3.1 Bases de mensuração

3.1.1 As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o Plano de Contas para as Empresas de Seguros 
com o objectivo de proporcionar informação acerca da posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de cai-
xa, de forma compreensível para os utentes e com utilidade determinada pela relevância, fiabilidade e comparabilidade.
As demonstrações financeiras estão elaboradas em respeito aos pressupostos do regime do acréscimo, da consistência 
da apresentação, da materialidade e agregação e da continuidade com vista à apresentação de uma imagem verdadeira 
e apropriada do património, da situação financeira e dos resultados da empresa de seguros.

3.1.2  Nos activos a base da mensuração das disponibilidades, empréstimos e contas a receber, outros activos intangí-
veis, inventários e outros devedores, é o valor histórico. A base para os activos tangíveis é o valor histórico, sendo as 
respectivas amortizações calculadas conforme a tabela do Decreto Regulamentar 2/90.
Os investimentos financeiros, excepto os relativos às participações financeiras mencionadas no ponto i, da alínea b) da 
Nota 6.12 do presente Anexo, estão contabilizados ao justo valor, o mesmo acontecendo com os terrenos e edifícios de 
rendimento e de uso próprio.
As Provisões Técnicas de Resseguro cedido são calculadas com a mesma base das provisões técnicas de seguro directo.

3.1.3 Nos passivos as provisões técnicas têm por base o referido no parágrafo 4.1.
Os depósitos recebidos dos resseguradores têm por base o valor histórico, o mesmo acontecendo com os restantes 
passivos.
As rubricas do capital próprio resultam das várias base de mensuração utilizadas.

3.2 Descrição das alterações nas políticas contabilísticas
• Primeiro ano de amortização dos imóveis, o que fizemos para os de uso próprio com base na vida útil remanescente à 
resultante do Decreto Regulamentar 2/90.
• Atribuição do justo valor aos imóveis através de avaliação por avaliador independente ao fim de 3 anos, e não 5 como 
no anterior plano de contas.
• Os activos e passivos por impostos diferidos estão classificados em sub-rubrica da conta 46-Activos e Passivos por 
impostos e Taxas e não da conta 48 – Acréscimos e Diferimentos, como aconteceu até Dezembro de 2007.
• Transferência da provisão FAT para fazer face às responsabilidades futuras, de cerca de 459.000€, da Provisão Ma-
temática para a conta 46 0331 – Taxa para o FAT. Para não afectar nem os resultados nem o movimento das provisões 
técnicas, o valor reduzido foi também lançado como custo extraordinário em contrapartida da conta Estado.
• Foram registadas imparidades conforme referência na nota 6.17 alínea c) e 18. 
• Como resultado das novas regras contabilísticas os juros decorridos dos investimentos financeiros de taxa de juro são 
registados nos investimentos.

3.3 As estimativas contabilísticas referentes às provisões para sinistros usam custo médio do sinistro para o respectivo 
cálculo ou avaliação por perito. Uma alteração significativa destes valores estimados tem impacto significativo nas provi-
sões a pagar.
A taxa de juro técnica da provisão matemática é de 4% e uma baixa significativa na taxa de rendimento dos investimentos 
a representar esta provisão impacta fortemente no seu valor.
O ajustamento para prémios em cobrança tem implícita a hipótese de devolução de 54% dos saldos credores em conta 
corrente. uma maior taxa de devolução implica menores valores para cobrança e consequentemente maior volume de 
recibos de prémio por cobrar.

3.4 A empresa aplicou o novo PCES a partir de 1 de janeiro de 2008, conforme Normas 4/2007-R, de 27 de Abril e 
20/2007-R, de 31 de Dezembro do ISP. A nova versão do plano de contas introduz alterações significativas nas políticas 
contabilísticas nomeadamente nos seguintes aspectos:
• Classificação e mensuração dos investimentos em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IAS 32 e 39)
• Transferência dos valores registados em 31 de Dezembro de 2007 em Reserva de Reavaliação Regulamentar, resultan-
tes das mais e menos valias não realizadas, para as reservas de reavaliação por ajustamentos no justo valor dos activos 
financeiros detidos para venda, para as reservas de reavaliação por ajustamentos no justo valor por revalorização de 
terrenos e edifícios de uso próprio e para resultados transitados.
• A Companhia de Seguros Sagres, SA deixou de ser considerada empresa associada por não cumprir os requisitos da 
Norma Internacional de Contabilidade 28. Desta forma, a participação que, em anos anteriores, se encontrava valorizada 
pelo método da equivalência patrimonial, foi contabilizada ao custo de aquisição (valor existente em 31-12-2007). Da aná-
lise efectuada não foram apuradas imparidades por não existirem dados disponíveis em 31 de Dezembro de 2008.
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4. Natureza e extensão das rubricas e dos riscos resultantes de contratos de seguros e activos de resseguro

4.1 Identificação e explicação das quantias constantes das demonstrações financeiras resultantes de contratos de seguro, 
nomeadamente:
a) Políticas contabilísticas adoptadas relativamente a contratos de seguro e a activos, passivos, rendimentos e custos ou 
gastos relacionados:

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, 
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 2008, 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.
• 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 re-
gularizar.

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 2009.

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   
Manteve-se o cálculo do Ajustamento de Recibos por Cobrar, conforme Norma Regulamentar nº 30/95-R, de 28 de De-
zembro com as alterações introduzidas pelas Normas Regulamentares nºs 6/2006-R, de 2 de Agosto e 16/2006-R,de 28 
de Dezembro.
Para os recibos por cobrar cujo recebimento é obtido através da dedução de valores nas operações de vendagem 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, seja qual for a data devida, deduzido do montante dos saldos credores em conta-
corrente para pagamento de dívidas de prémios ajustado dos excedentes de conta-corrente cujos pedidos de devolução 
foram aceites.
Os recibos por cobrar que aguardam confirmação de cobrança, sobre os quais se aplica o novo regime previsto no De-
creto Lei 122/2005 de 29/7, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 199/2005 de 10/11, são considerados, para 
efeitos de provisão, como não cobrados 40 dias após a data devida.

vi. Ajustamento de Créditos de Cobrança Duvidosa 
Ajustamento de Créditos de Cobrança Duvidosa das Empresas e Outros calculado com base na Norma nº 30/95-R, do 
ISP, de acordo com a mora do crédito e que inclui desde 2005 saldos devedores em conta-corrente sem movimento há 
mais de 1 ano. 
Foi ainda calculado um ajustamento complementar ao Ajustamento de Recibos por Cobrar, para recibos em cobrança 
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%.

vii. Imobilizações e Existências
• Os activos imobilizados, estão contabilizados ao custo histórico, excepto se reavaliados legalmente.
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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.
• Imobilizações Incorpóreas ao custo histórico.
• Existências, contabilizadas ao custo histórico.

b) Pressupostos adoptados e resumo das principais hipóteses consideradas no cálculo da Provisão Matemática relativa 
ao seguro de Acidentes de Trabalho:

i. Em termos de Provisão Matemática o seu valor foi calculado de acordo com a Norma 15/2000 de 23 Novembro, 
considerando-se a Tábua de Mortalidade TV 73-77, uma taxa de juro técnica de 4% e Encargos de Gestão de 1%.

ii. Provisão para o Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT)

Em 2007 e pela 1ª vez, foi constituída a Provisão para fazer face às nossas responsabilidades futuras para com o FAT 
(Fundo de Acidentes de Trabalho).
Para o cálculo da Probabilidade de sobrevivência foi utilizada a Tábua de Mortalidade TV 73-77 e para efeitos de actuali-
zação dos “Cash flows” a mesma taxa de 4% utilizada nas provisões matemáticas.
A provisão tem como base de cálculo a nossa responsabilidade de 0,85% incidindo sobre o capital de remição das pen-
sões em pagamento à data de 31.12.2008.
Por recomendação do ISP, deixou de ser considerada na Provisão Matemática e foi transferida para a conta 46 0331 – 
Taxa sobre o FAT. 
Na Provisão para Sinistros não Declarados manteve-se o método seguido nos anos anteriores com a inclusão dos custos 
de gestão imputados e uma Provisão IBNR – pensões, em AT, que corresponde a uma provisão para presumíveis incapa-
cidades permanentes de processos de sinistro ocorridos mas ainda não declarados que se encontra incluída na Provisão 
Matemática – Presumíveis.

c) Não aplicável

d)Efeito de alterações nos pressupostos usados para mensurar activos e passivos por contratos de seguro
No ponto 3.3 referem-se as estimativas contabilísticas de maior impacto. A alteração dos seus pressupostos mais signifi-
cativos, teria o seguinte impacto nos custos do exercício:

(Valores em milhares de euros)

ESTIMATIVA ALTERAçãO IMPACTO 

Provisão para sinistros – Custo médio 
ou peritagem (ano 2008)

Acréscimo 25% +568

Provisão Matemática -Taxa juro técnica Descida de 4% para 3% +904

Provisão para Prémios em cobrança
Aumento da taxa de devolução de 54% para 
65% nos saldos credores em conta corrente. +181

Nota: O acréscimo de 25% foi considerado em Acidentes de Trabalho (Provisão para Outras Prestações e Custos) e em 
Acidentes Pessoais, MultiRiscos e Marítimo para a totalidade da Provisão para Sinistros, respeitantes ao ano de ocorrên-
cia de 2008. Não foram considerados os Custos de Gestão. 

e) Reconciliações de alterações nos passivos.

i. Explicitação de reajustamentos relevantes na Provisão para Sinistros (Anexo 2) e discriminação dos Custos com Sinis-
tros (Anexo 3)

Acidentes de Trabalho
• Retirada a provisão para responsabilidades futuras com o FAT no valor de 459.000€, por orientação do ISP;
• Encerramento de processos de pensão com Incapacidades Parciais Permanentes (IPPs) Presumíveis sem responsabilidade;
• Outros ajustamentos em IPPs Definidas ou Presumíveis.
• Sinistralidade menos grave com encerramento mais célere tendo impacto nos custos com sinistros e gestão.
   
Marítimo
• Na provisão de sinistros para o Ramo Marítimo, foram anuladas provisões de processos em tribunal com decisão fa-
vorável para a Companhia (Processo da embarcação “josé Régio”) e redução da indemnização a liquidar (embarcação 
“Meireles Novo”).

ii. Não aplicável
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4.2 Natureza e extensão dos riscos específicos de seguros, nomeadamente:

a) Objectivos, políticas e processos de gestão de riscos de contratos de seguro, métodos de gestão, processos de acei-
tação, avaliação, monitorização e controlo:
A nossa política de Gestão de Riscos assenta nas Políticas que definem a actuação da empresa nomeadamente, na 
Política de Subscrição, Política de Resseguro, Política de Gestão de Sinistros, Política de Provisionamento, Política de 
Investimentos e Política de Informação e Segurança de Dados.
Estas políticas foram, formalizadas em documento específico fazendo parte integrante do nosso Sistema de Gestão de 
Riscos e Controlo Interno.
Este sistema tem ainda por base um conjunto de Normas Internas que orientam e enquadram os procedimentos nas di-
versas áreas e no desenho dos principais processos de negócio – diagramas de actividade. 

i. Aceitação de riscos
Acidentes de Trabalho
• Tarifário definido por tipo de actividade e dentro da actividade piscatória por tipo de pesca.
• São estabelecidos salários mínimos mensais por pessoa segura, consoante o tipo de pesca.
• Os limites de subscrição (limitação ao capital a segurar) são estabelecidos para fora da Pesca e são atribuídos plafonds 
para a rede comercial, para as chefias do departamento técnico, para o Director Técnico e para o Director Coordenador.
• A cobertura de despesas no estrangeiro, em qualquer actividade profissional, fica dependente de consulta e aceitação 
expressa por parte do Departamento Técnico.
• Esta informação é difundida por toda a rede externa através de circulares.

Acidentes Pessoais
• Tarifário definido consoante o risco da actividade.
• Os limites de subscrição são estabelecidos para os capitais por Morte /pessoa e são atribuídos plafonds para a rede 
comercial, para as chefias do departamento técnico, para o Director Técnico e para o Director Coordenador.

Multi Riscos (Habitação, Condomínio e Empresas)
• Tarifário definido para os riscos base de cada uma destas coberturas e o prémio e franquias na cobertura do risco de 
fenómenos sísmicos está de acordo com o estudo feito pela Associação Portuguesa de Seguradores.
• Não fazemos cobertura de Riscos Industriais.
• A aceitação de seguros de Multi Riscos e Incêndio com capitais a segurar superiores a 250.000€, de edifícios com mais 
de 20 anos de idade de construção ou de actividades de risco agravado (estabelecido em circular), fica obrigatoriamente 
dependente de consulta e aceitação expressa por parte do Director Técnico ou Chefe de Secção de Produção.

Marítimo
Pesca, Recreio e Marítimo-Turística
• A aceitação do risco é precedida do conhecimento do proprietário da embarcação, da situação económica da empresa 
de pesca e da vistoria efectuada à embarcação quando o montante de capital a segurar e coberturas pretendidas o exigi-
rem. Para o seguro de embarcações em França é sempre efectuada vistoria prévia.
• Dentro do tarifário e das regras definidas há competência da rede externa para a aceitação do risco. 
• Limites de subscrição para o Ramo Marítimo, estabelecidos em circular específica.

ii. Procedimentos de Controlo
• No final de cada anuidade as condições de cada contrato são, de acordo com os resultados de exploração desse mesmo 
contrato, analisadas e decididas pela Chefia do Sector de Produção e/ou pelo Director Técnico da Mútua.
• A denúncia de qualquer contrato por iniciativa da Mútua, desde que não resulte de falta de pagamento de prémio, é es-
sencialmente motivada pela avaliação do risco, como sejam as condições de segurança, as condições de navegabilidade 
e conservação da embarcação e ainda o risco moral.  
• Esta responsabilidade é da estrita competência do Director Técnico da Mútua.

b) Sobre o risco específico de seguros (antes e após resseguro), análises de sensibilidade efectuadas, concentrações de 
risco e sinistros efectivos comparados com estimativas anteriores:

i. Risco de Prémio
• A fim de aferir a adequação e suficiência dos prémios praticados em relação aos vários ramos em análise é tomado 
em consideração todos os proveitos e custos, nomeadamente custos com sinistros, custos de aquisição, custos admi-
nistrativos, custos com a gestão de investimentos, resultados decorrentes dos tratados de resseguro celebrados e ainda 
resultados financeiros afectos aos vários ramos.
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• São analisadas as contas técnicas para cada um dos ramos, antes e depois de resseguro, procedendo à comparação 
entre os custos técnicos afectos ao ramo e os proveitos técnicos correspondentes.
• É analisada a necessidade de constituição ou não de provisão para riscos em curso como aferidor da adequação tarifária 
de cada ramo.

ii. Risco de Provisões
No âmbito do nosso Sistema de Gestão de Riscos e Controlo Interno a Mútua formalizou em documento específico a sua 
Política de Provisionamento. Na nota 4.1 detalham-se os métodos de cálculo das provisões.

iii. Análises de sensibilidade
É efectuada uma análise de sensibilidade ao aumento das Provisões para sinistros:
• Acidentes de Trabalho Outras Prestações e Custos;
• Diminuição da taxa técnica de juro utilizada para o cálculo das Provisões Matemáticas.
Verificam-se os seus impactos ao nível da Conta Técnica e da Provisão para Riscos em Curso.

SIMULAÇãO PARA ACIDENTES DE TRABALHO (em milhares de euros)

Impactos
Variação nas Provisões PRC (ano ocorrência 2008) Conta Técnica (ano 2008)

Cenário 1 904 93%
resultado negativo  
significativo > 500

Cenário 2 1.090 97%
resultado negativo  
significativo >700

Cenário 1 - Descida da Taxa de juro Técnica de 4% para 3%.
Impacto na Provisão Matemática de AT
Cenário 2 - Descida da taxa de juro Técnica de 4% para 3% no cálculo das Provisões Matemáticas e acréscimo na Provisão para Outras Prestações e 
Custos, em 25% para o ano de sinistro de 2008.

Comparação das estimativas para as provisões técnicas com as estimativas no exercício anterior:
Foi feita a comparação entre as estimativas obtidas este ano com as de 2007 e verificou-se não existirem alterações 
significativas.
Esta comparação diz respeito a Acidentes de Trabalho, indemnizações pagas (Montantes pagos – Indemnizações por 
incapacidades temporárias e despesas).
Não foram incluídos os custos imputados de gestão com sinistros e as despesas com assistência vitalícia.
É efectuada a análise da provisão para sinistros relativa a sinistros ocorridos em exercícios anteriores e dos seus reajus-
tamentos.
Ponto 4.1 alínea e) i. (Anexo2)

4.3 Prestação de informação quantitativa e qualitativa acerca do risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e 
risco operacional. 
Dada a natureza do nosso negócio – Não Vida – e do grande peso do Ramo de Acidentes de Trabalho, a grande rele-
vância dentro do risco de mercado é o risco de taxa de juro sentido neste ramo (responsabilidades pagas sob a forma de 
renda - pensões de AT).
A avaliação do risco de taxa de juro é feita através da análise do impacto na nossa provisão matemática de variações 
(Choques) da taxa de juro - Análise de Sensibilidade.
O risco de crédito prende-se com os tomadores de seguro e com os resseguradores.
Relativamente aos tomadores de seguro a Mútua aplica o Decreto-lei nº. 122/2005 de 29/7, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-lei 199/2005 de 10/11 no que respeita ao regime de Prémios, tendo no entanto a excepção prevista na 
lei para o caso de  pagamento de prémios através de descontos efectuados sobre a venda de pescado em lota.
Os procedimentos de controlo estão informatizados.
Relativamente aos resseguradores e de acordo com a política da Mútua a sua escolha tem em linha de conta a sua solidez 
financeira, imagem no mercado e o seu “Rating”.
A par desta política é privilegiada, nos nossos contratos de resseguro, a participação a 100% na Provisão para Sinistros 
para os sinistros abrangidos pelos tratados, o que se verifica em Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais e Marítimo.
O risco operacional está a ser abordado com base no desenho dos principais processos de negócio ainda em fase de 
desenvolvimento.

4.4 Perdas por imparidade reconhecida e revertida relativamente a activos de resseguro.
As situações indicadas não se verificaram.
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4.5 Prestação de informação qualitativa relativamente à adequação dos prémios e à adequação das provisões:

4.5.1.Adequação dos prémios
• Não foi necessário constituir Provisão para Riscos em Curso em Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais e Marítimo 
e a soma dos rácios melhorou relativamente a 2007.
• Constituída provisão por insuficiência de tarifa em Incêndio e Outros elementos da Natureza - Riscos múltiplos. 

4.5.2 Adequação das provisões
• Em Acidentes de Trabalho, a provisão é adequada tendo sido reforçada em 2008 para “outras prestações e custos”.
• Em Marítimo a provisão foi reforçada, após comparação entre os valores estimados pelo método “chain ladder” e a 
provisão caso a caso, e é a adequada.
• Em Acidentes Pessoais e em Incêndio e Multi-riscos, as provisões são suficientes.

4.6 Rácios 

ANO CONTABILÍSTICO 
Sem dedução de Resseguro Cedido

Ramos Ac.Trabalho Ac.Pessoais Incêndio Multi-Riscos Marítimo Total
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Rácio Sinistralidade 111% 68% 20% 17% 0% 0% 69% 70% 32% 57% 74% 59%
Rácio de Despesas 6% 5% 59% 54% 41% 44% 71% 64% 31% 27% 21% 19%
Rácio Combinado 117% 73% 79% 72% 41% 44% 140% 135% 63% 84% 95% 78%

Estes rácios foram calculados sobre os Prémios Brutos Emitidos.
Verifica-se globalmente uma melhoria nos rácios de sinistralidade com destaque para Acidentes de Trabalho (ver Relató-
rio de Gestão).
O acréscimo registado em Marítimo reflecte essencialmente o número de Perdas Totais ocorridas em 2008.

Os rácios abaixo indicados são calculados sobre os Prémios Adquiridos Líquidos de Resseguro e respeitam ao ano de 
ocorrência do sinistro.
Estes rácios são os utilizados para o cálculo da Provisão para Riscos em Curso.

ANO DE OCORRêNCIA (PRC)

Ramos Ac.Trabalho Ac.Pessoais Incêndio Multi-Riscos Marítimo
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Rácio Sinistros 90% 82% 18% 13% 0% 0% 33% 38% 14% 28%
Rácio Cedência 6% 4% 51% 49% 70% 70% 80% 78% 73% 71%
Rácio de Despesas 6% 5% 31% 32% 27% 29% 57% 55% 9% 1%
Rácio Operacional 100% 89% 96% 92% 95% 97% 168% 169% 94% 98%

4.7 Sinistros reembolsáveis
ACIDENTES DE TRABALHO

Ano de ocorrência Montantes recuperáveis
1998 98.670
2006 6.408
2007 18.311
2008 11.482
Total 134.871

MARÍTIMO
Ano de ocorrência Montantes recuperáveis

2007 15.589
2008 40.257
Total 55.846

5. Passivos por contratos de investimento
Não aplicável.
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6. Instrumentos financeiros

6.1  Inventário das participações financeiras
Ver Anexo 1 a estas Notas.

6.2 Empréstimos e contas a receber ao Justo valor – Não aplicável.

6.3 Passivos financeiros ao Justo valor – Não aplicável.

6.4 Com referência a 1 de Julho de 2008 foram reclassificados “Activos financeiros detidos para negociação” em “Activos 
financeiros disponíveis para venda”, assumindo os resultados registados em ganhos e perdas até àquela data.

6.5 Desreconhecimento de activos financeiros – Não aplicável.

6.6 Garantias colaterais – Não aplicável.

6.7 Produtos derivados e operações de reporte e empréstimo de valores – Não aplicável.

6.8 Instrumentos financeiros compostos, com derivados embutidos – Não aplicável.

6.9 Incumprimento em empréstimos a pagar – Não se verificou.

6.10 Os activos financeiros estão valorizados ao justo valor;
Não foram emitidos instrumentos de dívida.

6.11 Descrição relativa ao apuramento do justo valor
a) O justo valor dos activos financeiros foi definido pelas cotações mínimas de fecho em mercado regulamentado, para 
os instrumentos financeiros.
Nos terrenos e edifícios o justo valor foi atribuído por avaliação efectuada por avaliador independente, através da utiliza-
ção do Método do Rendimento e do Método Comparativo de Mercado. 
b) Avaliações com pressupostos não suportados em preços de transacções no mercado – Não aplicável.
c) Reconhecimento se a diferença entre o justo valor inicial e o preço de transacção traduz alteração de factores relevan-
tes para o mercado – Não aplicável.

6.12 Para as classes de activos financeiros e passivos financeiros não valorizados a justo valor:
a) Indicação da causa da não divulgação nos casos que não podem ser mensurados com fiabilidade – Não aplicável.
b) Não foram mensurados ao justo valor:

i. Activos financeiros
C.S. Sagres S.A. 641.193€
Avibom, SGPS 51.832€

As acções destas duas empresas estão valorizadas ao valor de equivalência patrimonial em 31-12-2007. Não foram con-
siderados valores materialmente relevantes para uma avaliação económica.
Em 1.1.2008 o critério utilizado é o do custo que igualámos ao valor de balanço em 31 de Dezembro de 2007.

ii. Passivos financeiros
Os depósitos recebidos dos resseguradores estão valorizados ao valor histórico:

Depósitos recebidos de Resseguradores   2.477.642€

c) Não há mercado para os instrumentos anteriores. As acções da Companhia de Seguros Sagres S.A. não são para 
alienar. As acções da Avibom poderão ser alienadas.
d) Não foram efectuados desreconhecimentos de activos financeiros, mas as obrigações LEH Float 2012 estão a valor 
zero após registo de imparidade.

6.13 Contabilidade de cobertura – Não aplicável.

6.14 Idem.
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6.15 Idem.

6.16 Informação qualitativa para avaliar a natureza e a extensão dos riscos de instrumentos financeiros, nomeadamente:
a) Os instrumentos financeiros estão expostos aos riscos de mercado, riscos de crédito e risco de concentração, tal como 
no exercício anterior. Não temos exposição ao risco cambial.
b) Os objectivos, políticas e procedimentos de gestão de riscos e os métodos usados para os gerir não sofreram altera-
ções no período.
A política de investimentos encontra-se definida em Norma Interna de acordo com o art.º 9 da Norma Regulamentar 
13/2003 –R de 17 de Julho do ISP.
A sua monitorização é efectuada pelo Comité de Investimentos.

6.17 Informação quantitativa para avaliar a natureza e a extensão dos riscos de instrumentos financeiros para cada tipo 
de risco, nomeadamente:
a) A exposição ao risco está dividida em 50,6% em liquidez (Depósitos a prazo), obrigações e respectivos juros a receber.
Os riscos provêm da evolução desfavorável da cotação por razões de mercado dos títulos representativos de dívida, a que 
estão sujeitos 37% do valor total, correspondendo a 7,9 milhões de euros (obrigações e juros).
Os títulos com rendimento variável (acções, títulos de participação e unidades de participação) estão também sujeitas aos ris-
cos de evolução desfavorável da cotação. Nesta classificação temos 2,6 milhões de euros que representam 12,3% do total.
Os imóveis correspondem a 37,1% do total com cerca de 8 milhões de euros, valor exposto ao risco de diminuição das 
avaliações. Nenhum imóvel tem avaliações com mais de 3 anos. 

CARTEIRA GLOBAL DA MÚTUA EM 31.12.2008

Total Carteira  
em 31/12/2008 

Peso na  
Carteira Sem 

Risco 

Peso na  
Carteira Total

LIQUIDEZ  (Mercado Monetário) 2.929.545 26,9% 13,6%
Depósitos a Prazo 2.885.000 26,5% 13,4%
juros a receber 44.545 0,4% 0,2%
MERCADO OBRIGACIONISTA 7.958.933 73,1% 37,0%
Dívida Pública 3.262.735 30,0% 15,2%
Obrigações Diversas 4.559.747 41,9% 21,2%
juros a receber 136.451 1,3% 0,6%
TOTAL MERCADO MONETARIO + MERCADO OBRIGACIONISTA 10.888.478 100,0% 50,6%

Total Carteira  
em 31/12/2008 

Peso na  
Carteira Sem 

Risco 

Peso na  
Carteira Total

ACÇÕES NACIONAIS 1.087.246 41,2% 5,1%
ACÇÕES ESTRANGEIRAS 591.072 22,4% 2,7%
TITULOS DE PARTICIPAÇÃO 29.928 1,1% 0,1%
UNID. PARTICº - F. INVESTº NACIONAIS 185.546 7,0% 0,9%
Fundos Invº- Mobiliário 155.325 5,9% 0,7%
Fundos Invº- Imobiliário 30.221 1,1% 0,1%
UNID. PARTICº - F. INVESTº ESTRANGEIROS 703.327 26,7% 3,3%
Fundos Invº- Mobiliário 703.327 26,7% 3,3%
Fundos Invº- Imobiliário 0 0,0% 0,0%
EMPRESTIMOS HIPOTECARIOS 40.146 1,5% 0,2%
TOTAL CARTEIRA COM RISCO 2.637.266 100,0% 12,3%

TOTAL DE ACTIVOS MOBILIÁRIOS 13.525.744  62,9%

IMÓVEIS 7.974.600  37,1%
De Serviço Próprio 2.979.034  13,9%
De Rendimento 4.995.566  23,2%

TOTAL GERAL EM 31-12-2008 21.500.344  100,0%
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b) A exposição máxima ao risco de crédito é de cerca de 8 milhões de euros dividida por ratings do emitente no quadro 
abaixo. Não há créditos vencidos ou em imparidade, nem renegociação de créditos.

Rótulos de Linha Soma de Valor Percentagem
AAA 790.705€ 10,1%
AA 4.046.760€ 51,7%
A 1.233.752€ 15,8%
BBB 1.040.230€ 13,3%
ND 711.034€ 9,1%
Total Geral 7.822.481€ 100,0%

c) Activos financeiros em imparidade
Os critérios para a consideração de um activo como estando em imparidade são:
• Instrumentos de capital
Acções e Unidades de Participação classificadas como “Disponíveis para Venda” com decréscimos significativos na cota-
ção ( >= a 35%) ou prolongados no tempo (decréscimo sucessivo por um período igual ou superior  a 1 ano).
• Instrumentos de Dívida
Obrigações
Dificuldade financeira significativa do emitente; Apresentação à falência; Descida de rating; Incumprimento de pagamento 
de capital ou juros; Decréscimos significativos e prolongados na cotação.

Descrição dos Activos
Obrigações

XS0224346592 LEH - Float -20/07/2012 
XS0214965450 Bancaja Cap. Cavale - 4,5% - 23/03/2015

A Obrigação da Bancaja Capital Cavale é Perpetua com opção de call em 2015.

Acções e unidades de Participação
PTZON0AM0006 ZON MULTIMÉDIA
PTIPR0AM0000 Impresa - SGPS
DE000A0DE4Q4 Banesto - Ac.Pref.-5,5%
XS0205935470 Royal Bank Of Scotland - Ac.Pref.-5,5%
FR0010204073 LYXOR EASTERN EuROPE ETF
FR0010270033 LYXOR ETF COMMODITIES
FR0010408799 LYXOR ETF BRAZIL
LU0200081056 GARTMORE LATIN AMERICA FUND
LU0232931963 SCHRODER BRIC CLASSE A

PTBCP0AM0007 BCP - Nom.Port.Reg.     
FR0000981441 OFI  LEADER  I  FCP  4DEC
FR0000982910 OFI  FLEX  I  FCP 4DEC
FR0010372227 OFI  PALM.MIDCA EUR.  I  FCP 4DEC

d) Activos obtidos como garantias colaterais – Não aplicável.

e) Maturidade dos passivos financeiros – Não aplicável.

f) Análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado.

Análises de sensibilidade
Choque nos Activos de Rendimento Fixo
Aplicação do Cenário Ascendente na Estrutura de Prazos das Taxas de Juro (BCE - Modelo de Svensson a 31-12-2008)

Data de Análise
31-12-2008

Valor Total em carteira 7.822.481,62 €
TMR Total em carteira 4,63
Duração Total em carteira 3,49
Variação líquida do choque QIS4 -368.994,32 €
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Choque nas Acções - Quebra de 32% Global e 45% nos Mercados Emergentes.
Pressupostos utilizados no QIS 4.

Acções Antes choque Impacto do choque
Global 2.342.478€ 749.593€

Emergente 254.641€ 114.588€

 Total 2.597.119€ 864.181€

Choque nos Imóveis – Quebra de 20% no valor dos Imóveis

Antes choque Impacto do choque
Imóveis 7.974.600€ 1.594.920€

7. Investimentos em filiais e associadas
 
7.1 As presentes demonstrações financeiras são separadas. A Mútua seria a empresa-mãe se tivéssemos procedido à 
consolidação, o que não fizemos por se tratar de empresas com outro plano de contas.

7.2 Os investimentos em filiais e Associadas contabilizados pela equivalência patrimonial são os seguintes:

Consulinter S.A.   32.635€
Regrafi, S.A., em liquidação 0€
Mutuagest, S.A., em liquidação 0€
Ariarte, Lda. 0€

7.3 As empresas acima não estão cotadas.

7.4 Em relação às associadas, indicam-se a percentagem de participação, o Capital Próprio e o Resultado do último 
exercício apurado:

7.4.1 MUTUAGEST – Sociedade de Estudos e Gestão, S.A. – (100%) (Em liquidação)
Edifício Vasco da Gama
Rua General Gomes Araújo, Bloco C, Piso 1
399-005 Lisboa
Resultado Líquido: 47.850 €;
Capitais Próprios: - 2.473.635€ (Valores de 2007)

7.4.2 ARIARTE – Exportação e Importação e Comercialização, Lda. – (49%)                                      
Avenida Santos Dumont, 57-7º
1050-202 Lisboa
Resultado Líquido: 88.947€; Capitais Próprios: 648.652 €
 (Valores de 2007)

7.4.3 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)

7.4.4 REGRAFI – Reprodução Gráfica Computorizada, S.A. (Em liquidação)
Estrada de Benfica, nº 304-A
1500-098 Lisboa
Resultado Líquido: -2.287€;Capitais Próprios: -46.180€
(Valores de 2007)

7.5 Não há derrogações à presunção da influência significativa resultante da percentagem de participação.

7.6 Não há restrições, resultantes de acordos, à capacidade das associadas para transferir fundos. 
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8. Caixa e equivalentes e depósitos à ordem

8.1 Caixa e seus equivalentes no balanço, rubrica:

Caixa e seus equivalentes 20.928
Depósitos à Ordem 78.688

99.616

Demonstração Fluxos de Caixa – 99 616€
Nota nº. 30

8.2 Não há saldos de caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem que não estejam disponíveis para uso da empresa.

9. Terrenos e edifícios

9.1 Após o reconhecimento inicial ao custo, foi utilizado o modelo de revalorização para os imóveis de uso próprio e o 
modelo do justo valor para os imóveis de rendimento.
O justo valor foi atribuído por avaliador independente.
As alterações no justo valor dos imóveis de rendimento são contabilizadas em ganhos e perdas e as alterações do justo 
valor nos imóveis de uso próprio são contabilizados em reservas.

9.2 A distinção entre terrenos e edifícios de rendimento e de uso próprio é feita pelo uso para os últimos e pelo arrenda-
mento ou perspectiva de arrendamento para os primeiros.

Modelo do Justo Valor

9.3 O justo valor dos terrenos e edifícios de rendimento foi determinado por avaliador independente com experiência 
profissional relevante.

9.4 Os peritos avaliadores determinaram o valor com base numa perpetuidade dos rendimentos obtidos à taxa de 8% e 
no esperado valor de mercado para os devolutos. 

9.5 Reconciliação entre as quantias escrituradas dos terrenos e edifícios de rendimento e de uso próprio, no início e no 
fim do período, como segue:

Em 01.01.08 G Perdas G Perdas R Reaval. Amortização Transferências Em 31.12.08

Totais 8.390.231 -71.210 -389.654 55.576 -10.343 7.974.600

Próprios 1.738.406 -71.210 55.576 -10.343 1.266.605 2.979.034

Rendimento 6.651.825 -389.654 -1.266.605 4.995.566

As transferências mais significativas referem-se ao imóvel da sede, considerado de rendimento ao abrigo das anteriores 
regras (onde a parte de maior valor determinava a classificação).

Modelo do custo

9.6 a 9.9  Não aplicável

Modelo de revalorização

9.10 Critérios e taxas
• Nos imóveis de uso próprio, a quantia escriturada bruta foi determinada por avaliação independente com base no valor 
esperado de transacção no mercado.
A depreciação foi feita com base na vida útil resultante da tabela do Decreto Regulamentar 2/90 e os anos de utilidade 
esperada remanescente ou com base no total de anos de utilidade atribuídos pelo avaliador e o período remanescente. É 
este período que determina a taxa, que é constante.
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• A quantia escriturada bruta e as amortizações acumuladas no início e fim de 2008 estão no quadro seguinte:

Movimentos
Em 01.01.08 Em 31.12.08

Bruto 2.971.234 2.979.034
Amortizações 57.014 100.396

• Reconciliação entre as quantias escrituradas no início e fim do período dos imóveis de uso próprio
Ver parágrafo 9.5

9.11 A quantia escriturada bruta resulta de avaliação independente.
Data da eficácia da revalorização como segue mais antiga é de 2006.

9.12 Determinação do justo valor: Ver 9.5

9.13 Se os activos tivessem sido escriturados ao modelo de custo, a quantia escriturada seria:

Imóveis de uso próprio Valores
Modelo de custo 2.391.769
Modelo de revalorização ao justo valor 2.979.034 a)

a)
Imóveis Próprios Valores

Valor bruto em 01-01-2008 2.971.234
Fracção Olhão -acerto 6.500
Transferência pª imóvel amortizações 2007-Revalorização -10.343
Revalorização em 2008 - Valor pª Reserva Reavaliação 55.576
Revalorização em 2008 - Valor pª Ganhos e Perdas -43.933

Valor bruto em 31-12-2008 2.979.034

9.14 O excedente de revalorização teve a seguinte evolução:

01.01.08 31.12.08
Reserva Reavaliação 585.965 641.542

A distribuição de resultados aos cooperadores tem carácter residual dada a natureza da companhia e não será proposta 
uma distribuição de resultados não realizados. 

9.15 Aumentos ou reduções resultantes de revalorizações reconhecidas no capital próprio e em ganhos e perdas estão 
reflectidos no parágrafo 9.5.
Não foram reconhecidas perdas ou reversões por imparidade.

Terrenos e edifícios de rendimento

9.16 Não temos edifícios em locação operacional, nem em locação financeira.

9.17 Quantias reconhecidas em ganhos e perdas, relativas a imóveis de rendimento:

a) Rendimentos
 2007: 283.704€
 2008: 311.523€

b) Gastos operacionais directos (incluindo reparações e manutenção) em:
(valores em euros)

Imóveis com rendimento 4.606
Imóveis que não geraram rendimento 43.252 
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9.18 Restrições na capacidade de realização de imóveis de rendimento ou de recebimento de proventos de rendimento ou 
proventos de alienação, assim como obrigações contratuais para comprar, construir ou desenvolver imóveis.
Não existem tais restrições ou obrigações.

9.19 Separação da informação do parágrafo 9.5 para casos excepcionais em que há clara evidência, aquando da aquisi-
ção, de que o justo valor do terreno e edifício de rendimento não é determinável com fiabilidade numa base continuada.
Não aplicável.

Terrenos e edifícios de uso próprio

9.20 Restrições de titularidade e activos dados como garantia de passivos
Não existem tais situações.

9.21 Dispêndios no decurso da construção de imóveis
Não foram construídos imóveis para uso próprio no exercício.

9.22 Compromissos contratuais para aquisição de activos
Não existem tais compromissos.

9.23 Compensação de terceiros por itens do activo que estejam em imparidade ou cedidos
Não aplicável.

10. Outros activos fixos tangíveis (excepto terrenos e edifícios)
Informação já mencionada nas notas 9.20 a 9.23 para outros activos fixos tangíveis:

11. Afectação dos investimentos e outros activos
(Valores em euros)

 Seguros Não Vida Não Afectos
Caixa e Equivalentes 99.616  
Terrenos e Edifícios 7.164.900 809.700
Investimentos em Filiais, Associadas e Empreendimentos Conjuntos 0 32.635
Activos Financeiros Detidos para Negociação 0 0

Activos Financeiros classificados no reconhecimento inicial a Justo Valor 
através de Ganhos e Perdas 0 0

Derivados de cobertura 0 0
Activos Financeiros Disponíveis para Venda 10.520.918 2.500
Empréstimos concedidos e Contas a Receber 2.929.545 40.146
Investimentos a deter até à maturidade 0 0
Outros Activos tangíveis 1.205.094 0
Outros Activos 981.007 0

TOTAL 22.901.080 884.981

12. Activos intangíveis

12.1 Foi aplicado aos activos intangíveis o modelo do custo.

12.2 Não foram dispendidas quantias para pesquisa e desenvolvimento.

12.3 Informação sobre activos fixos intangíveis.
a) A vida útil do activo intangível é de 3 anos.
b) A amortização é constante
c) Quantias escrituradas no início e fim do período:

(Valores em euros)

01.01.2008 31.12.2008
Activos intangíveis, valor bruto 146.412 15.545
Amortizações acumuladas 136.046 10.360

   
Não foram registadas perdas por imparidade.
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Em 2008 foram anulados os activos no valor de 130.866€ por conta partida de Amortizações Acumuladas.
d) Linhas da conta de ganhos e perdas que incluam amortizações de activos intangíveis.
A amortização de 2008 relativa a activos intangíveis no valor de 5 180€ está distribuída pelas funções abaixo indicadas:

   Custos com sinistros, montantes pagos
   Custos de aquisição 
   Gastos administrativos
   Gastos Financeiros/outros

A quantia escriturada de activos intangíveis a amortizar não é material.
O modelo de valorização é o do custo. As notas acima contêm toda a informação relevante. 

12.4 Activos intangíveis com vida útil indefinida – não aplicável.

12.5 Quantia escriturada e período de amortização restante de activos intangíveis
Resposta na nota 12.3 e).

12.6 Restrições à titularidade de activos intangíveis – não aplicável.

13. Outras provisões e ajustamentos de contas do activo

13.1 Desdobramento das contas de ajustamentos e outras provisões
(Valores em euros)

Contas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final
    490 - Ajustamentos de Recibos por Cobrar
  4903 - De outros Tomadores de Seguro 
49032 - Acidentes de Trabalho 621.233 4.723 625.956
           - Acidentes Pessoais 81.396 9.293 72.103
49033 - Incêndio e Outros Elementos da Natureza 3.951 538 4.489
           - Outros Danos em Coisas - Riscos Múltiplos 4.840 149 4.989
49035 - Marítimo 329.265 84.965 414.230

Sub-Total 1.040.685 90.375 9.293 1.121.767
    491 - Ajustamento de Créditos de Cobrança Duvidosa
  4910 - De Filiais 0
  4911 - De Associadas 2.856.645 0 99.911 2.756.734
  4912 - De Outras Empresas participadas e participantes 734.793 114.902 0 849.695
  4913 - De Outros Tomadores de Seguro 0
49130 - Actividade Normal 541.987 15.626 557.613
49131 - Outros Créditos 65.785 0 574 65.211

Sub-Total 4.199.210 130.528 100.485 4.229.253
    492 - Outros Provisões
  4920 - Impostos 0 0 0 0

0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0

Total 5.239.895 220.903 109.778 5.351.020

13.2 Natureza e momento de ocorrência de saídas (exfluxos) de benefícios económicos resultantes dos ajustamentos e 
provisões constituídos:
Nos ajustamentos de recibos por cobrar os exfluxos ocorrerão ao longo dos próximos anos para os processos judiciais 
não executados por falta de bens do devedor. Não é possível estimar nem o momento nem o montante de tais exfluxos.
O mesmo se passa com os ajustamentos para outros créditos sobre os tomadores de seguros.

13.3 Não temos contratos de seguro com garantias suspensas por falta de pagamento de prémio.
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14. Prémios de contratos de seguro

14.1 Prémios reconhecidos de contratos de seguro
Ver nota 2.2.

14.2 Não aplicável.

14.3 Discriminação de alguns valores relativos ao seguro de não – vida entre seguro directo e resseguro aceite, conforme anexo 4.

15. Comissões recebidas de contratos de seguro

15.1 Políticas contabilísticas para o reconhecimento das comissões
As Comissões recebidas relativas aos contratos de resseguro são reconhecidas com a efectivação do contrato.
No final do ano contabilístico é efectuado o acerto das comissões com referência ao ano de subscrição dos contratos.

(em euros)

Ramos Comissões Ress. Cedido
A.TRABALHO 0
A.PESSOAIS 203.197
INCêNDIO 1.039
MULTIRISCOS 28.900
MARITIMO 817.222
TOTAL 1.050.357

Não recebemos comissões de co-seguro.

16. Rendimentos / réditos de investimentos

16.1 Os rendimentos dos investimentos são reconhecidos pelo princípio do acréscimo.

16.2 Rendimentos reconhecidos por categorias de investimento e de rendimento
(Valores em euros)

Rendimentos/Réditos de Investimentos
Categoria de Investimento Rendas Juros Dividendos Total

Terrenos e Edifícios 0 0 0 0
      De rendimento 311 523 0 0 311 523

Partes de Capital em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos 0 0 0 0

Outros Investimentos Financeiros:     
      Activos financeiros ao JV, detidos para negociação 0 0 0 0
          Instrumentos de capital e unidades de 
          Participação 0 0 14 351 14 351

          Títulos de Dívida 0 0 0 0
          Empréstimos concedidos e contas a receber 0 0 0 0
      Activos financeiros disponíveis para venda 0 0 0 0
          Instrumentos de capital e unidades 
          de Participação  0 0 39 058 39 058

          Títulos de Dívida   381 159  381 159
          Empréstimos concedidos e contas a receber   4 654  4 654
      Empréstimos concedidos e contas a receber 0 0 0 0
          Depósitos junto de empresas cedentes    0
          Outros depósitos   108 541  108 541
      Investimentos a deter até à maturidade    0
      Depósitos à Ordem em instituições de crédito   1 432  1 432

Total 311 523 495 786 53 409 860 718
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17. Ganhos e perdas realizadas em investimentos

Ganhos e Perdas realizados em investimentos

Categoria de Investimento
Afectos às Provisões Técnicas

Não Afectos Total
Acidentes de Trabalho Outros Seguros

Terrenos e Edifícios 0 0 0 0
     De uso próprio 0 0 0 0
     De rendimento 0 0 0 0

Partes de Capital em filiais,associadas  
e empreendimentos conjuntos

0 0 0 0

Valor ao Custo 0 0 0 0
Outros Investimentos Financeiros:
     Activos financeiros ao JV, detidos 
     para negociação -308.105 4.297 0 -303.808

         Instrumentos de capital e unidades 
         de Participação

-308.105 4.297 0 -303.808

         Títulos de Dívida 0 0 0 0

         Emprestimos concedidos e contas 
         a receber

0 0 0 0

     Activos financeiros disponíveis 
     para venda -32.503 -48.875 0 -81.378

         Instrumentos de capital e unidades 
         de Participação

1.271 -49.158 0 -47.888

         Títulos de Dívida -33.774 283 0 -33.491

         Empréstimos concedidos e contas 
         a receber

0 0 0 0

     Empréstimos concedidos e contas 
     a receber 0 0 0 0

         Depósitos junto de empresas cedentes 0 0 0 0
         Outros depósitos 0 0 0 0
     Investimentos a deter até à maturidade 0 0 0 0

     Depósitos à Ordem em instituições 
     de crédito

0 0 0 0

Total -340.608 -44.578 0 -385.186

18. Ganhos e perdas por ajustamentos de justo valor em investimentos

Perdas provenientes de Imparidades em Investimentos

Categoria de Investimento
Afectos às Provisões Técnicas

Não Afectos Total
Acidentes de Trabalho Outros Seguros

      Activos financeiros disponíveis 
      para venda 1.073.784 309.095 0 1.382.879

          Instrumentos de capital e unidades 
          de Participação 555.420 309.095 0 864.515

          Títulos de Dívida 518.364 0 0 518.364

          Emprestimos concedidos e contas 
          a receber 0 0 0 0

Total 1.073.784 309.095 0 1.382.879
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Ganhos e Perdas provenientes de ajustamentos de justo Valor em investimentos

Categoria de Investimento
Afectos às Provisões Técnicas

Não Afectos Total
Acidentes de Trabalho Outros Seguros

Terrenos e Edifícios -33.000 29.167 -385.821 -389.654
     De uso próprio 0 -43.933 0 -43.933
     De rendimento -33.000 73.100 -385.821 -345.721

Partes de Capital em filiais,associadas  
e empreendimentos conjuntos

0 0 0 0

Valor ao Custo 0 0 0 0
Outros Investimentos Financeiros:
     Activos financeiros ao JV, detidos 
     para negociação -65.470 0 0 -65.470

         Instrumentos de capital e unidades 
         de Participação

-65.470 0 0 -65.470

         Títulos de Dívida 0 0 0 0

         Emprestimos concedidos e contas 
         a receber

0 0 0 0

     Activos financeiros disponíveis 
     para venda 0 0 0 0

         Instrumentos de capital e unidades 
         de Participação

0 0 0 0

         Títulos de Dívida 0 0 0 0

         Emprestimos concedidos e contas 
         a receber

0 0 0 0

     Empréstimos concedidos e contas 
     a receber 0 0 0 0

         Depósitos junto de empresas cedentes 0 0 0 0
         Outros depósitos 0 0 0 0
     Investimentos a deter até à maturidade 0 0 0 0
     Depósitos à Ordem em instituições de crédito 0 0 0 0

Total -98.470 29.167 -385.821 -455.124

19. Ganhos e perdas em diferenças de câmbio – Não verificados 

20. Custos de financiamento – Não verificados

21. Gastos diversos por função e natureza

21.1 Análise dos gastos por função e natureza
(Valores em euros)

Gastos por Natureza Custos  
c/ Sinistros

Custos  
de Aquisição

Gastos  
Administrativos

Gastos  
de Investimento Total

Gastos com Pessoal 699.708 192.111 649.224 145.000 1.686.044
Fornec. e Serv. Terceiros 327.943 163.583 492.331 59.178 1.043.035
Impostos e Taxas 62.484 4.779 16.149 15.741 99.152
Amortizações do Exercício 61.617 17.338 58.592 13.107 150.654
Outras Provisões 0 0 0 0 0
juros Suportados 0 0 0 52.494 52.494
Comissões 0 0 0 15.913 15.913

                   Totais 1.151.752 377.811 1.216.296 301.432 3.047.291
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21.2 Análise dos gastos por classificação baseada na sua natureza 
Ver Relatório de Gestão – Ponto 2.6.1

22. Gastos com pessoal

22.1 Número médio dos trabalhadores ao serviço por categorias profissionais

Categorias profissionais Nº Trab.
Dirigentes e Quadros Superiores 9
Quadros médios 8
Trabalhadores Altamente Qualificados 5
Trabalhadores Qualificados 22
Trabalhadores Semi-Qualificados 1
Trabalhadores Não Qualificados 4

Total 49

22.2 Despesas com o pessoal:
 (Valores em euros)

Gastos com Pessoal Valores
Remunerações: 1.235.707
    Órgãos Sociais 134.256
    Do Pessoal 1.101.450
Encargos sobre remunerações 242.546
Benefícios pós-emprego: 140.289
    Planos de contribuição definida 140.289
    Planos de benefícios definidos 0
Outros benefícios a longo prazo dos empregados 270
Benefícios de cessação de emprego 0
Seguros Obrigatórios 27.094
Gastos de acção social 26.689
Outros gastos com pessoal 13.449

Total 1.686.044

22.3 Relativamente aos membros dos órgãos sociais:
- Montante dos compromissos surgidos ou contratados em matérias de pensões de reforma para os antigos membros dos 
órgãos sociais: Não aplicável
- Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos, bem como dos compromissos tomados por sua conta a título 
de qualquer garantia: Situação não se verifica.

23. Obrigações com benefícios dos empregados

As responsabilidades com pensões em 31/12/08 são as seguintes:

Responsabilidades com Reformados 496.513
Responsabilidades por serviços passados com Activos 449.362

As responsabilidades constituem um Fundo de Pensões e são geridas por Sociedade Gestora. Em 31/12/2008 o seu 
financiamento era deficitário em 20.381€ valor que foi regularizado em Fevereiro de 2009. 

24. Imposto sobre o rendimento

24.1  Principais componentes do gasto (ou rendimento) de imposto

a) Gasto por impostos correntes: 267.910€.
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Mútua dos Pescadores 49

b) Ajustamentos em impostos correntes de anos anteriores – Não aplicável.

c) Gasto (Rendimento) de impostos diferidos relacionados com a origem e reversão de diferenças temporárias:

Impacto 2008 de Impostos Diferidos – Origem e reversão de diferenças temporárias

Conta 87 Conta 12
Débito Crédito Débito Crédito

Ganho por aumento de resultados futuros 20.693  
Dif. Temporárias  Títulos 415.358
Dif. Temporárias  Imóveis 158.120

d) Gasto (Rendimento) por alteração de taxas ou novos impostos.
Não aplicável.

e) Benefícios provenientes de uma perda fiscal não reconhecida anteriormente, de crédito por impostos ou de diferença 
temporária de um período anterior que seja usada para reduzir gasto de impostos correntes;
Não aplicável.

f) Benefícios de uma perda fiscal não reconhecida anteriormente, de crédito por impostos ou de diferenças temporárias 
de um período anterior que seja usada para reduzir gastos de impostos diferidos;
Não aplicável.

g) Gasto por impostos diferidos provenientes de uma redução, ou reversão de uma diminuição de um activo por impostos 
diferidos;
Não aplicável.

h) Gasto (rendimento) de imposto relativa às alterações nas políticas contabilísticas e aos erros que estão incluídas nos 
resultados de acordo com a IAS 8, porque não podem ser contabilizadas retrospectivamente.
Não aplicável.

24.2 “Imposto diferido e corrente agregado relacionado com itens que sejam debitados ou creditados ao capital próprio.

No capital próprio Imposto Diferido
Debitado Creditado Debitado Creditado

1.463.707 314.697
899.088 193.304

O montante de 1.463.707 creditado em contas de capital próprio, refere-se a reavaliações de imóveis, sendo 641.542 
referentes a próprios, lançados na conta 11, Reservas de reavaliação de edifícios de uso próprio, e 822.165 lançados na 
conta 19, Resultados transitados, referentes a imóveis de rendimento. Daqui resulta um imposto diferido activo de 314.697 
pela aplicação da taxa de 21,5% creditado também na conta Estado.
O montante de 899.088 debitado em contas de capital próprio donde resultou um imposto diferido de 193.304 pela apli-
cação da mesma taxa, refere-se a desvalorização de títulos e valores aplicados em empresas participadas. Foi debitado 
na conta Estado.”

24.3 Relacionamento entre gasto (rendimento) de impostos e lucro contabilístico.

Resultado contabilístico  -653.502
Resultado Fiscal 1.076.436
Imposto corrente Gasto   267.910
Imposto Diferido Rendimento     -20.693
Imposto do exercício   247.217
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24.4 Alterações na (s) taxa (s) de imposto aplicável comparada com o período contabilístico anterior.
Não se verificaram alterações.

24.5 Quantia (e a data de extinção, se houver) de diferenças temporárias dedutíveis, perdas fiscais não usadas, e créditos 
por impostos não usados relativamente aos quais nenhum activo por impostos diferidos seja reconhecido no balanço.
Não aplicável.

24.6 Quantia agregada de diferenças temporárias associadas com investimentos em filiais, associadas e interesses em 
empreendimentos conjuntos, relativamente aos quais passivos por impostos diferidos não tenham sido reconhecidos.
Não aplicável.

24.7 Indicação para cada tipo de diferença temporária e com respeito a cada tipo de perdas por impostos não usadas e 
créditos por impostos não usados da:

a) Activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos no balanço para cada período apresentado

2008
Diferenças Temporárias Títulos Imóveis Empresas grupo
Valores activos 351.447 583.947
Passivos     314.697  

b) Rendimentos ou gastos por impostos diferidos reconhecidos na conta de ganhos e perdas.
Rendimento por imposto diferido na conta 87: 20.693€.

24.8 Quantia consequente do imposto de rendimento sobre os dividendos da empresa que foram propostos ou declarados 
antes das demonstrações financeiras serem aprovadas, mas que não são reconhecidos como passivo nas demonstra-
ções financeiras.
Não aplicável.

24.9 Indicação da quantia de um activo por impostos diferidos e a natureza dos elementos que suportam o seu reconheci-
mento, quando a utilização do activo por impostos diferidos seja dependente de lucros tributáveis futuros em excesso dos 
lucros provenientes da reversão de diferenças temporárias tributáveis existentes, e, a empresa tenha sofrido um prejuízo 
quer no período corrente, quer no período precedente na jurisdição fiscal com que se relaciona o activo por impostos 
diferidos.
Não se verificaram prejuízos fiscais no ano anterior nem neste.

25. Capital 

25.1 Políticas de gestão do capital
A empresa tem seguido ao longo de mais de 65 anos a política de reforço dos capitais próprios não distribuindo reservas 
e pretende continuar essa política.
Está registada uma parte do capital que é sempre indisponível de acordo com os estatutos, artigo 12 n.º2, (5 milhões de euros).

25.2 Há dois tipos de títulos de capital mas com iguais direitos: Títulos da série A e Títulos da série B

a)Os títulos série A foram atribuídos aos associados da Mútua dos Pescadores em 31 de Dezembro de 2003, designados 
como cooperadores iniciais aquando da sua transformação em cooperativa de responsabilidade limitada. Foram emitidos 
174.000 títulos desta série com o valor nominal de 870.000€, que não são reembolsáveis.
É também capital inicial a quantia de 4.130.000€, propriedade comum da cooperativa, capital não titulado.
A cooperativa emite títulos de capital da série B à medida das subscrições feitas pelos cooperadores.

b) Títulos emitidos e pagos e emitidos mas não inteiramente pagos.
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Títulos de Capital - Série B
 Número Valor Nominal

Subscritos e Realizados 13.562 67.810
Subscritos e não Realizados 1.455 7.275

Total 15.017 75.085

c) Cada título tem o valor nominal de 5 euros e a subscrição mínima é de 3 títulos

d) Reconciliação da quantidade de Títulos em circulação no início e no fim do período 

Títulos de Capital - Série B
Existências 2007 2008
 Número Valor Nominal Número Valor Nominal

Subscritos e Realizados 14.572 72.860 13.562 67.810
Subscritos e não Realizados 1.990 9.950 1.455 7.275

Total 16.562 82.810 15.017 75.085

Movimentação
 Número Valor Nominal

Subscritos e Realizados 1.690 8.450
Realização de Títulos de anos anteriores 535 2.675
Reembolsos -2.700 -13.500

e) Direitos, preferências e restrições associados

Características:
Títulos de Série  A 
• São os Títulos respeitantes ao capital mínimo inicial;
• Foram distribuídos gratuitamente entre os cooperadores iniciais (associados activos em 31/12/03);
• Não são reembolsáveis em caso algum;
• São transmissíveis;

Títulos de Série  B
• São os títulos que titulam acréscimos de capital subscritos após 01/01/2004;
• São pagos pelo cooperador;
• São transmissíveis;
• São reembolsáveis;
• Dão direito a pagamento de juros;

Reembolsos:
(Reembolso de Títulos (Série B))
Por efeitos de:
• Exclusão;
• Demissão;
• Sucessão hereditária.
Tem lugar dentro do prazo de um ano, a contar da data do facto que lhe der origem.

juros
São devidos aos cooperadores que no último dia de cada ano sejam titulares de pelo menos 100 títulos de capital da série 
B, e que hajam detido esse número mínimo de títulos por um período não inferior a seis meses.
São juros anuais sobre os títulos detidos dessa série, calculados a uma taxa a fixar anualmente pela Direcção, com prévio 
parecer do Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, em função dos resultados previstos, nunca inferior a metade da Taxa 
Euribor a 1 ano que vigorar no dia 30 de junho do ano a que respeitarem (Artº 13º nº 1 dos Estatutos). 
O montante total dos juros a pagar não pode exceder trinta por cento dos resultados líquidos do respectivo exercício (Artº 
13º nº2 dos Estatutos). 
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Excedentes
Os excedentes líquidos apurados em cada exercício, que não resultem de operações com terceiros e depois de constitu-
ídas as reservas definidas no artigo 38º nº.1 dos Estatutos, podem ser distribuídos conforme deliberação da Assembleia 
Geral, dentro dos limites da Lei.
Embora prevista a distribuição do excedente não é essa a política da empresa.
Os excedentes líquidos provenientes de operações com terceiros são obrigatoriamente afectos a reservas.

f) Títulos detidos pela Mútua ou por filiais ou associadas – não se verificam estas situações.

g) Títulos reservados para emissão segundo opções e contratos – Não se verificam estas situações.

26. Reservas

26.1 Natureza e finalidade

Descrição Valor Parcial Valor Total

Reservas de Reavaliação   

     Ajustamento  Associadas -290.254  

     Ajustamento Outros Investimentos -608.835  

     Revalorização Terrenos e Edifícos Próprios 641.542 -257.547

Reserva por Impostos Diferidos   

     Impostos Activos Diferidos 935.394  

     Impostos Passivos Diferidos -314.697 620.697

Outras Reservas   

    Reserva Legal 159.550  

    Educação Formação Cooperativa 57.573  

    Negócios c/ Terceiros 91.032 308.155

  671.305

26.2 Descrição dos movimentos de cada reserva de acordo com o modelo de Demonstração de variação do capital próprio.

Rubricas 2007 2008 Dif.08/07 Obs

Capital Social 5.082.810 5.075.085 -7.725 a)

Reserva Reavalização: 2.358.905 -257.548 -2.616.453 b)

      Terrenos e Edifícios 1.797.131 641.542 -1.155.589

      Outros Investimentos ( Títulos): 561.774 -899.089 -1.460.864

          Empresas de Grupo 205.549 -290.254 -495.804

          Outros Investimentos 356.225 -608.835 -965.060

Reserva Legal 75.540 159.550 84.009 c)

Outras Reservas: 103.686 769.302 665.616

       Impostos Diferidos Activos 520.036 935.394 573.478

       Impostos Diferidos Passivos -472.817 -314.697 0

       Educação Formação Cooperadores 19.481 57.573 38.091 d)

       Negócios c/ Terceiros 36.985 91.032 54.047 d)

Resultados Transitados 217.812 2.238.826 2.021.014 e)

Resultado Líquido do Exercício 474.092 -940.719 -1.414.811

8.312.845 7.044.496 -1.268.350
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a) Capital Social

          Diferença entre entradas e resgate de Títulos de Capital -7.725

b) Composição da RR:

    Mais-Menos Valias Ñ Realizadas Títulos:

          Transf. pª Res.Transitados (Sagres)- Transicção IAS -495.804

          Transf. pª Res.Transitados (Avibom)- Transicção IAS 10.968

          Transf. pª Res.Transitados (Imóveis Rendimento)-Trans.IAS -1.211.165

          Transf. pª Res.Transitados (Tít.Clas.Negociação)-Trans.IAS -109.161

          Acerto 2007 nas Obrigações-Prémios/Descontos-Trans.IAS -51.876

          Ajustamento no justo Valor - Activos Financeiros -814.991

          Ajustamento resultante de revalorização - Imóveis Próprios 55.576

-2.616.452

c) Reserva Legal

           Aplicação dos Resultados - 2007 84.009

d) Outras Reservas:

         Educ.Formção Cooperadores (Ver Aplic.Resultados 2007) 42.005

         Educ.Formção Cooperadores (Formação Cooperativa 2008) -3.913

         Negócios c/ Terceiros (Ver Aplicação Resultados 2007) 54.047

92.138

e) Resultados Transitados

        Aplicação dos Resultados 2007 292.201

          Transf. pª Res.Transitados (Sagres)- Transicção IAS 495.804

          Transf. pª Res.Transitados (Avibom)- Transicção IAS -10.968

          Transf. pª Res.Transitados (Imóveis Rendimento)-Trans.IAS 1.211.165

          Transf. pª Res.Transitados (Tít.Clas.Negociação)-Trans.IAS 109.161

          Acerto 2007 nas Obrigações-Prémios/Descontos-Trans.IAS 51.876

          Resultado 2007(Obras Sede+Amort.Imoveis2007) -128.224

2.021.014

27. Resultados por acção
Não aplicável

28. Dividendos por acção
Não aplicável

29. Transacções entre partes relacionadas
Não está constituído um grupo, não há transacções com partes relacionadas e os créditos sobre as empresas participadas 
e associadas estão integralmente provisionados.
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Notas ao balanço e conta de ganhos e perdas

30. Demonstração de fluxos de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31 de Dezembro de 2008
   (Valores em euros)

Descrição Exercício Exercício 
Anterior Variação Total

Resultado Liquido    -940.719

Actividades Operacionais     

    Ajustamentos:     

       Provisões Técnicas,líquidas de Resseguro 11.560.079 11.806.324 -246.245  

       Outras Provisões 0 0 0  

       Reserva Reavaliação Regulamentar -257.547 501.868 -759.415  

       Ajustamento Recibos por Cobrar 1.121.767 1.040.685 81.082  

       Ajustamentos pª. Créditos Cobrança Duvidosa 4.229.253 4.199.210 30.043  

       Depreciações e Amortizações 1.043.693 970.317 73.376  

                   SubTotal   -821.159 -821.159

    Alterações ao Capital Circulante:     

       Por Operações Seguro Directo 626.892 353.206 -273.686  

       Por Operações de Resseguro 329.090 138.107 -190.983  

       Por Outras Operações 4.186.494 3.943.389 -243.105  

       Depósitos Rec. Resseguradores 2.477.642 2.542.970 -65.328  

       Acréscimos e Diferimentos -248.520 -279.828 -31.308  

       Activos e Passivos por Impostos -277.601 -116.371 161.230  

                    SubTotal   -643.180 -643.180

          Fluxo Actividades Operacionais (FAO)    -2.405.058

    Recebimentos e Pagamentos provenientes de:     

       Empréstimos Bancários 0 0 0  

       Aumento Capital 5.075.085 5.082.810 -7.725  

       Prémios Emissão 0 0 0  

       Subscritores Capital 0 0 0  

       Cobertura de Prejuízos 0 0 0  

          Fluxo Actividades Financiamento(FAF)   -7.725 -7.725

       Activos Intangíveis 15.545 15.545 0  

       Activos Tangíveis/Inventários 1.245.070 1.094.409 -150.661  

       Terrenos/Edifícios 7.974.600 8.319.021 344.421  

       Investimentos Emp.Grupo e Associadas 32.635 32.635 0  

       Outros Activos Financeiros 13.493.109 14.789.354 1.296.245  

       Depósito junto Empresas Cedentes 0 0 0  

       Distribuição de Resultados/Reservas 5.744 0 -5.744  

       Reserva Impostos Diferidos 620.697 47.219 573.478  

          Fluxo Actividades Investimento(FAI)   2.057.739 2.057.739

             Total = FAO+FAF+FAI    -355.045

Caixa e seus equivalentes/Depósitos à Ordem 99.616 454.660 -355.045  
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31. Compromissos

31.1 Compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis e intangíveis – Não aplicável

31.2 Descrição dos acordos de locação do locatário – não aplicável

32. Passivos contingentes
Não se identificam possíveis obrigações a divulgar resultantes de acontecimentos passados e cuja existência somente 
será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o 
controlo da empresa; 
Nem obrigações presentes a divulgar não reconhecidas porque:
(i) não é provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a 
obrigação; ou
(ii) a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

33. Concentração de actividades empresariais
Não aplicável

34. Elementos extrapatrimoniais

34.1 Compromissos da empresa por garantias prestadas – Não aplicável

34.2 Valor dos compromissos financeiros que não consta do balanço – Não aplicável

34.3 Fundos de pensões geridos pela empresa – Não aplicável.
  
35. Ajustamentos de transição para o novo regime contabilístico e respectivos impactos

Descrição 31-12-2007
Movimentos de transicção

01-01-2008
Impacto RR Impacto Resultados 

Transitados

Reserva Reavaliação

   Empresas Associadas 205.549 -495.804 -290.255

   Outros Investimentos - Títulos: 356.225 -150.068 206.157

   Terrenos e Edifícios 1.797.131 -1.211.165 585.966

2.358.905 -1.857.037 501.868

Resultados Transitados

                          Saldo 217.812 217.812

   Empresas Associadas 495.804

   Outros Investimentos - Títulos 150.068

   Terrenos e Edifícios 1.211.165

   Conservação e Reparação-Transf.Imob.Curso -71.210

   Depreciações em Edíficios Próprios -57.014

1.728.813 1.728.813

1.946.625

Imobilizações em curso

   Obras Av.Santos Dumont -Sede 71.210 -71.210 0
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O Técnico de Contas,
António Rosa Zózimo,
Nº 6556

A Direcção,

Notas ao balanço e conta de ganhos e perdas

36. Acontecimentos após a data do balanço não descritos em pontos anteriores

A contribuição para o Fundo de Acidentes de Trabalho prevista na alínea b) do artº. 3º. do Decreto Lei 142/99 de 30 de 
Abril poderá ver o seu cálculo modificado por alteração na interpretação sobre a sua base de incidência.
Estimamos um acréscimo de custo de cerca de 30 000 € anuais.

37. Outras informações

37.1 Entidades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação – Não aplicável

37.2 Outras informações     
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Anexo ao balanço - Inventário de participações e instrumentos financeiros

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 - FILIAIS, ASSOCIADAS, EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E OUTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS E PARTICIPANTES
1.1 - Títulos nacionais
1.1.1 - Partes de capital em filiais
1.1.2 - Partes de capital em associadas
                 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
1.1.3 - Partes de capital em empreendimentos conjuntos
1.1.4 - Partes de capital em outras empresas participadas e participantes

sub-total 435.270 1.418.429,75 32.635,00
1.1.5 - Títulos de dívida de filiais
1.1.6 - Títulos de dívida de associadas
1.1.7 - Títulos de dívida de empreendimentos conjuntos
1.1.8 - Títulos de dívida de outras empresas participadas e participantes

sub-total 0,00 0,00
1.1.9 - Outros títulos em filiais
1.1.10 - Outros títulos em associadas
1.1.11 - Outros títulos em empreendimentos conjuntos
1.1.12 - Outros títulos de outras empresas participadas e participantes

sub-total 0,00 0,00
sub-total 435.270 1.418.429,75 32.635,00

1.2 - Títulos estrangeiros
1.2.1 - Partes de capital em filiais
1.2.2 - Partes de capital em associadas
1.2.3 - Partes de capital em empreendimentos conjuntos
1.2.4 - Partes de capital em outras empresas participadas e participantes

sub-total 0,00 0,00
1.2.5 - Títulos de dívida de filiais
1.2.6 - Títulos de dívida de associadas
1.2.7 - Títulos de dívida de empreendimentos conjuntos
1.2.8 - Títulos de dívida de outras empresas participadas e participantes

sub-total 0,00 0,00
1.2.9 - Outros títulos em filiais
1.2.10 - Outros títulos em associadas
1.2.11 - Outros títulos em empreendimentos conjuntos
1.2.12 - Outros títulos de outras empresas participadas e participantes

sub-total 0,00 0,00
sub-total 0,00 0,00

total 435.270 1.418.429,75 32.635,00
2 - OuTROS
2.1 - Títulos nacionais 
2.1.1 - Instrumentos de capital e unidades de participação 
2.1.1.1 - Acções
                       BCP - Nom.e Port.Reg.                  57.771 1,00 2,40 138.461,60 0,79 45.639,09
                       Brisa 5.190 1,00 6,01 31.207,26 5,35 27.766,50
                       Cofina 60.000 0,25 1,22 72.912,24 0,43 25.800,00
                       EDP - Nom.                                16.114 1,00 2,49 40.116,52 2,67 43.024,38
                       GALP Energia - Nom.                      8.150 1,00 6,68 54.444,62 7,18 58.517,00
                       Impresa-SGPS 33.928 0,50 1,55 52.513,69 0,80 27.142,40
                       Jerónimo Martins & Filho-SGPS           16.350 1,00 2,86 46.769,50 3,91 63.928,50
                       Portugal Telecom 5.247 0,03 8,17 42.880,15 6,07 31.849,29
                       ZON MULTIMEDIA                     9.651 0,01 11,54 111.399,57 3,67 35.419,17
                       Avibom-SGPS                                3.800 5,00 13,64 51.832,00 13,64 51.832,00
                       SAGRES-Comp.Seguros Sagres, S.A. 16.070 35,88 49,88 641.193,00 39,90 641.193,00
                       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 233.923 1.323.682,87 1.052.111,33
2.1.1.2 - Títulos de participação
                       B.F.N.-1ªEm.- 87/97                       14.963,94 100,00% 14.963,94 15.225,56
                       B.F.N.-2ªEm.- 87/96                       14.963,94 100,00% 17.208,53 15.092,64

sub-total 32.172,47 30.318,20
2.1.1.3 - unidades de participação em fundos de investimento
                       Caixagest Estratégia Equilibrada 3.276 5,17 16.921,47 5,26 17.246,83
                       Millennium Acções Portugal                                11.932,13 10,47 124.871,52 11,57 138.078,58
                       Fundimo 3.830 5,67 21.726,32 7,89 30.220,62

sub-total 19.038,13 163.519,31 185.546,03
2.1.1.4 - Outros
                       FENACOOP 500 5,00 5,00 2.500,00 5,00 2.500,00

sub-total 500 2.500,00 2.500,00
sub-total 253.461,13 1.521.874,65 1.270.475,56

2.1.2 - Títulos de dívida
2.1.2.1 - De dívida pública
                      Consolidado-1943                      11.497,29 100,00% 11.497,29 11.511,19
                      Consolidado-1942                      10.150,54 41,57% 10.150,54 4.268,10
                      Consolidado Cent.-1940                 15.013,81 57,83% 15.013,81 8.981,13
                      O.T.-Abril-3,20%-15/04/2011                    340.000,00 100,00% 334.713,15 347.750,14
                      O.T.-Outubro-3,35%-15/10/2015 220.000,00 98,50% 221.848,72 218.254,63
                      O.T.-julho-3,95%-15/07/2009                        952.000,00 100,00% 937.736,29 969.411,17
                      O.T.-Outubro-4,20%-15/10/2016 100.000,00 100,00% 96.387,44 100.886,27
                      O.T.-junho-4,375%-16/06/2014                        650.000,00 100,00% 658.136,25 665.426,18
                      O.T.-junho-5,00%-15/06/2012                        350.000,00 100,00% 361.108,11 359.541,53
                      O.T.-Setembro-5,45%-23/09/2013                     264.200,00 105,78% 262.251,16 283.376,21
                      O.T.-Maio-5,85%-20/05/2010 200.000,00 100,00% 201.061,47 207.212,32

sub-total 3.109.904,23 3.176.618,87
2.1.2.2 - De outros emissores públicos

sub-total 0,00 0,00
2.1.2.3 - De outros emissores
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O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

                       CGD - Best Of - 01/09 250.000,00 94,96% 250.000,00 237.400,00
                       CGD TRIPLA GARANTIA - 13/04/2013 200.000,00 86,54% 200.000,00 173.080,00
                       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 549.691,00 410.480,00
sub-total 3.659.595,23 3.587.098,87
sub-total 253.461,13 5.181.469,88 4.857.574,42

2.2 - Títulos estrangeiros
2.2.1 - Instrumentos de capital e unidades de participação
2.2.1.1 - Acções
                       BANESTO - Ac.Pref.- 5,5% 200.000,00 62,50% 210.500,00 126.741,67
                       FRESENIUS MEDICAL CARE 962 51,70 49.735,88 36,23 34.853,26
                       SIEMENS AG 1.073 45,90 49.248,45 52,68 56.525,64
                       GAS NATuRAL 1.857 26,17 48.592,68 19,29 35.821,53
                       INDITEX 2.200 27,35 60.170,00 31,33 68.926,00
                       TELEFONICA 3.000 17,10 51.300,00 15,85 47.550,00
                       GROuPE DANONE 600 41,61 24.968,84 43,18 25.908,00
                       PuBLICIS GROuP 3.320 23,74 78.823,36 18,40 61.088,00
                       FRANCE TELECOM 2.500 20,22 50.546,00 19,96 49.900,00
                       ROYAL BANK of SCOTLAND - Ac.Pref.- 5,5% 200.000,00 42,75% 207.200,00 85.530,56

sub-total 15.512 831.085,21 592.844,66
2.2.1.2 - Títulos de participação
sub-total 0,00 0,00
2.2.1.3 - unidades de participação em fundos de investimento
                       OFI  LEADER I FCP 4DEC 64 3.247,90 207.865,79 1.591,64 101.864,96
                       OFI  FLEX I FCP 4DEC 29 5.128,70 148.732,30 680,74 19.741,46
                       LYXOR ETF CAC 40 1.755 42,74 75.000,80 32,66 57.318,30
                       LYXOR EASTERN EuROPE ETF 2.640 22,78 60.142,10 13,19 34.821,60
                       LYXOR ETF COMMODITIES 2.447 24,62 60.251,99 15,02 36.753,94
                       LYXOR ETF MSCI WORLD 570 87,59 49.927,78 65,00 37.050,00
                       OFI  PALM. MIDCAP EUR. I FCP 4DEC 1.859 190,41 353.974,29 105,41 195.957,19
                       LYXOR ETF BRAZIL 2.350 22,21 52.189,97 11,03 25.920,50
                       GARTMORE LATIN AMERICA FUND 6.011,17 16,64 100.025,87 7,95 47.803,83
                       SCHRODER BRIC CLASSE A 1.925,60 144,37 277.998,87 75,87 146.095,27

sub-total 19.650,77 1.386.109,76 703.327,05
2.2.1.4 - Outros

sub-total 0,00 0,00
sub-total 35.162,77 2.217.194,97 1.296.171,71

2.2.2 - Títulos de dívida
2.2.2.1 - De dívida pública
                      SPGB-3,6%-01/31/09                     150.000,00 100,11% 151.441,65 155.107,01

sub-total 151.441,65 155.107,01
2.2.2.2 - De outros emissores públicos

sub-total 0,00 0,00
2.2.2.3 - De outros emissores
                       Banco Bilbao Kutxa - 01/03/2016               100.000,00 84,25% 96.391,60 84.600,58
                       MAPFRE - 24/07/2037               250.000,00 37,56% 251.131,43 100.429,32
                       CAjASOL - 6,75% - 14/07/2010               150.000,00 103,55% 149.872,50 160.040,75
                       Commerzbank AG - 99/19                    150.000,00 93,21% 149.847,53 142.468,77
                       Societe Generale Ac.- 24/09/2009                430.000,00 97,40% 428.875,15 418.820,00
                       Societe Generale Ac.- 29/11/49                200.000,00 64,50% 198.691,73 130.544,04
                       GE Capital Euro Fdg. - 04/05/2011 100.000,00 93,29% 100.063,91 94.069,63
                       Atlantia Spa FLTG - 09/06/2011 200.000,00 94,29% 200.856,18 189.070,38
                       AIG Float - 06/07/2010                  100.000,00 69,50% 100.369,82 70.881,16
                       KPN - 21/07/2009 325.000,00 99,38% 325.102,82 326.475,36
                       Repsol Intl. Finance - 08/10/2014              200.000,00 91,83% 199.466,51 185.814,11
                       GE Capital Euro Fdg. - 21/10/2009 100.000,00 97,25% 100.064,96 98.264,59
                       Deutsche Telekom - 23/11/2009 125.000,00 99,13% 125.429,69 124.468,24
                       Deutsche Telekom - 08/12/2009 150.000,00 98,63% 150.133,10 148.320,59
                       Bancaja Cap. Cavale - 4,5% - 23/03/2015 200.000,00 15,07% 198.433,48 37.142,74
                       PORTEL - 26/03/2012 450.000,00 90,03% 426.531,93 418.080,21
                       MONTPI Float - 03/05/2012 200.000,00 89,68% 199.682,61 180.995,60
                       LEH - Float - 20/07/2012 350.000,00 0,00% 350.071,01 0,00
                       Goldman Sachs - 04/10/2012 200.000,00 79,71% 193.720,61 162.110,08
                       Telefónica - 3,75% - 02/02/2011 100.000,00 98,31% 99.973,61 101.731,23
                       ERSTE Bank - 19/07/2017 50.000,00 73,83% 49.293,35 37.448,76
                       CPPI Lynx - Boiro - 26/07/2016 200.000,00 62,47% 200.000,00 126.842,63
                       BBVASM Float - 11/01/2010 170.000,00 98,67% 169.700,60 169.859,20
                       National Australia Bank - 26/12/2049 50.000,00 43,32% 50.000,00 21.676,71
                       BBVA LT2 FRN - 2016 200.000,00 82,07% 200.000,00 166.173,58
                       Standard Chartered  - 28/03/2018 50.000,00 67,58% 48.472,21 33.808,67
                       CID Finance “CITIVS” - 04/05/2013 250.000,00 91,42% 250.000,00 230.845,44
                       SANTANDER INTL.DEBT. - 06/20/2011 100.000,00 96,45% 98.681,68 96.530,46
                       BNP - 07/09/2017 150.000,00 102,99% 151.244,23 157.051,71

sub-total 5.262.102,25 4.214.564,54
sub-total 5.413.543,90 4.369.671,55
sub-total 35.162,77 7.630.738,87 5.665.843,26

2.3 - Derivados de negociação
sub-total 0,00 0,00

2.4 - Derivados de cobertura
sub-total 0,00 0,00

total 288.623,90 12.812.208,75 10.523.417,69
3 - TOTAL GERAL 723.893,90 14.230.638,50 10.556.052,69

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



Mútua dos Pescadores 59

Anexo ao balanço

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

Anexo 2 - 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 0 0 0

NãO VIDA

  ACIDENTES E DOENçA 11.180.701 2.078.976 8.363.471 -738.254

  INCêNDIO E OuTROS DANOS 67.660 41.057 33.914 7.311

  AUTOMÓVEL

    - RESPONSABILIDADE CIVIL 0 0 0 0

    - OuTRAS COBERTuRAS 0 0 0 0

  MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 2.162.664 527.738 543.639 -1.091.287

  RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 0 0 0 0

  CRÉDITO E CAuçãO 0 0 0 0

  PROTECÇãO JURÍDICA 0 0 0 0

  ASSISTêNCIA 0 0 0 0

  DIVERSOS 0 0 0 0

TOTAL 13.411.025 2.647.771 8.941.024 -1.822.230

TOTAL GERAL 13.411.025 2.647.771 8.941.024 -1.822.230

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

DISCRIMINAÇãO DOS CUSTOS COM SINISTROS
Anexo 3 - 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 2.824.594 892.651 -382.767 3.334.478

    INCêNDIO E OuTROS DANOS 59.636 39.597 45.941 145.174

    AUTOMÓVEL

       - RESPONSABILIDADE CIVIL 0 0 0 0

       - OuTRAS COBERTuRAS 0 0 0 0

    MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 1.778.322 219.504 -248.771 1.749.055

    RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 0 0 0 0

    CRÉDITO E CAuçãO 0 0 0 0

    PROTECÇãO JURÍDICA 0 0 0 0

    ASSISTêNCIA 0 0 0 0

    DIVERSOS 0 0 0 0

TOTAL 4.662.552 1.151.752 -585.597 5.228.707

 RESSEGuRO ACEITE 0 0 0 0

TOTAL GERAL 4.662.552 1.151.752 -585.597 5.228.707

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

A Direcção,
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O Técnico Oficial de Contas, 
António Rosa Zózimo 
nº 6556

A Direcção,

DISCRIMINAÇãO DE ALGUNS VALORES POR RAMOS
Anexo 4 - Valores em euros

RAMOS/GRUPOS DE RAMOS Prémios brutos
emitidos

Prémios brutos 
adquiridos

Custos com sinistros
brutos*

Custos e gastos  
de exploração

brutos*
Saldo de resseguro

 SEGuRO DIRECTO

    ACIDENTES E DOENçA 5.561.916 5.530.509 3.334.477 721.454 271.939

    INCêNDIO E OuTROS DANOS 213.455 195.257 145.174 136.147 51.734

    AUTOMÓVEL

       - RESPONSABILIDADE CIVIL 0 0 0 0 0

       - OuTRAS COBERTuRAS 0 0 0 0 0

    MARÍTIMO, AÉREO E TRANSPORTES 3.089.048 3.061.330 1.749.055 843.359 277.684

    RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 0 0 0 0 0

    CRÉDITO E CAuçãO 0 0 0 0 0

    PROTECÇãO JURÍDICA 0 0 0 0 0

    ASSISTêNCIA 0 0 0 0 0

    DIVERSOS 0 0 0 0 0

TOTAL 8.864.419 8.787.096 5.228.707 1.700.960 601.357

RESSEGuRO ACEITE 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL 8.864.419 8.787.096 5.228.707 1.700.960 601.357

NOTAS: 
* Sem dedução da parte dos resseguradores
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Conselho Fiscal

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Cooperantes:

1. Em cumprimento dos preceitos legais e estatutários, apresentamos o nosso Relatório sobre a acção fiscalizadora por 
nós exercida na empresa MÚTUA DOS PESCADORES – MÚTUA DE SEGUROS, C.R.L, e o nosso Parecer sobre o 
Relatório, Balanço, Conta de Ganhos e Perdas e Anexo, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, 
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 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 2008;

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

Lisboa, 6 de Março de 2009

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 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 2008, (que evidencia um total de balanço de 28.829.413 
euros e um total de capital próprio de 7.044.496 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 940.719 euros), a 
Conta de Ganhos e Perdas do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo, o qual inclui uma demonstração 
de fluxos de caixa.

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 e os fluxos de caixa, bem como a adop-
ção de critérios e políticas contabilísticas adequadas e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame 
daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria 
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo 
de obter um grau de segurança aceitável sobre as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmen-
te relevantes. Para tanto o referido exame inclui:
• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações 
financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Direcção, utilizadas na sua 
preparação;
• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as 
circunstâncias;
• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; 
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de 
Direcção com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO
7. Em nossa opinião, as 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 2008, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, 
em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites para o sector segurador em Portugal.

ÊNFASE
8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior chamamos a atenção para a situação seguinte:
8.1 Conforme divulgado na Nota 3.4 do Anexo, a empresa adoptou pela primeira vez em 2008, o novo Plano de Contas 
para as Empresas de seguros. No processo de transição das normas anteriormente adoptadas, a empresa considerou a 
data de transição reportada a 1 de janeiro de 2007, tendo reexpresso a informação comparativa. Na nota 35 do Anexo, 
encontram-se divulgados os ajustamentos relativos ao processo de transição.

Linda-a-Pastora, 6 de Março de 2009

MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – SROC
representada por:

José Martins Correia – ROC

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
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Plano de Actividades 2009

1. Contexto

1.1. Este Plano de Actividades é elaborado num contexto de crise mundial, a maior crise dos últimos 80 anos, e, conse-
quentemente tem que reflectir as dificuldades e condições daí decorrentes.
Seria pouco sério e pouco responsável considerar que a Mútua passaria ao lado das consequências da crise, por um lado 
porque já em 2008 a crise financeira teve reflexos efectivos na sua carteira de títulos, e ninguém sabe o que acontecerá 
nesta área em 2009, por outro lado porque é natural que os efeitos na economia se sintam mais no ano de 2009 do que 
em 2008.

1.2. É sabido que as perspectivas, embora variando conforme as fontes, o Governo menos pessimista, a OCDE e a uE 
mais pessimistas, mas todos apontam para um claro abrandamento do crescimento económico.
Certamente que haverá sectores, empresas, entidades, famílias, pessoas, que resistirão melhor aos efeitos da crise, mas 
há que estar preparado para maiores adversidades e exigências, novos desafios, novas soluções.
É sabido que o crescimento do PIB apontado no OE de 2008 era de 2,2% e foi recentemente revisto em baixa para 
0,8%.
Para 2009, o OE aponta um crescimento do PIB de 0,6%, mas a OCDE perspectiva uma estagnação, com uma taxa de 
0,2%.

1.3. O sector de Seguros Não Vida, teve um quebra de prémios, até Setembro de 2008, de -1,2%, com os ramos Auto-
móvel a perder -6,5%, Acidentes de Trabalho -2,0%, e Transportes Cascos -2,2%.

1.4. O sector da Pesca teve um início do ano de 2008 muito difícil, em que a ruína de muitas empresas era o cenário mais 
credível, em virtude do elevado preço dos combustíveis. Mas, com a descida que posteriormente se verificou e sobretu-
do com  o crescimento das quantidades de peixe pescadas que apresentavam em Setembro um crescimento de 12,5% 
relativamente ao período homólogo anterior, a situação alterou-se e o sector pode de novo respirar. Naturalmente que há 
subsectores e empresas com maiores dificuldades que outras. 
Os resultados positivos verificados, não devem contudo iludir a persistência dos principais problemas, que estão há muito 
identificados. Salientamos de entre eles, forte dependência em termos de custos de produção do preço dos combustíveis, 
não repercutível nos preços do pescado, significativa dependência dos produtores na formação do preço do pescado 
do circuito e modelo de comercialização, dificuldades nos stocks de algumas espécies de peixes e melhoria noutros e 
inadaptação da Política Comum de Pescas às alterações que na prática se constatam, mas que os estudos científicos 
ainda não explicaram.

1.5. A Náutica de Recreio e as actividades Marítimo-Turísticas sofrem também os efeitos depressivos da crise, e certa-
mente que este quadro não registará grande alteração em 2009.

1.6. As Comunidades Ribeirinhas  e as outras actividades ligadas ao Cluster do Mar igualmente tenderão a sentir as 
dificuldades gerais.

1.7. Os Sectores Cooperativo e Social integrando-se nos mais diversos sectores da economia e da sociedade e tendo 
o Governo, em geral, uma atitude de falta de atenção e até de redução de condições (fiscais, programas de apoio, crédito 
próprio), têm pela frente dias difíceis.

2. A MÚTUA em 2008

2.1. Com os dados até Setembro, pode dizer-se que em termos económicos a Mútua regista um bom desempenho em 
2008.
Com efeito, contrariando os resultados atrás referidos para o sector de seguros não vida, os prémios crescem na Mútua 
8,4%, para os Acidentes de Trabalho 5,8%, para os Acidentes Pessoais 2,4%, para o Marítimo 13,9% e para o Multirisco 
16,1%.
Sendo certo que cerca de 5% do crescimento total é devido à nova linha de seguros efectuados em França, também é 
verdade que mesmo tomando como referência só Portugal regista-se um crescimento superior a 3%, o que não deixa de 
ser positivo, no contexto em que se vive.
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2.2. A sinistralidade registada, embora maior que em 2007, 32,5%, apresenta um valor médio global comportável 45,6%, 
sem imputação dos custos por natureza. Continua contudo a ser elevada a sinistralidade de Acidentes de Trabalho 54,2%, 
tendo no Marítimo saltado de 11,0% para 43,2%. Nesta evolução tem peso o resultado da carteira de França, que, dada a 
sua reduzida dimensão, logo sendo difícil a compensação de sinistros graves, apresenta uma taxa negativa, o que exige 
um crescimento de carteira e verificação da adequação tarifária.

2.3. Também se olharmos à evolução da carteira de seguros da Mútua segundo os 4 vectores estratégicos definidos, 
vemos que estamos a dar passos no cumprimento dos objectivos traçados, e que em todos eles se avançou positivamen-
te, embora com ritmos diferenciados.

2.4. Sendo  que a avaliação da Deloitte publicada pela revista Exame, aponta para a Mútua, em 2007, o 1º lugar no 
ranking das pequenas e médias seguradoras não vida quanto à rentabilidade financeira, o que naturalmente é grato 
registar, a profunda crise em que os mercados financeiros caíram no 2º semestre de 2008, está também a marcar nega-
tivamente o desempenho financeiro da Mútua.
Felizmente que a Mútua possui liquidez, o que lhe permite não ter que vender títulos nesta conjuntura, investimentos 
diversificados e conservadores, e portanto, não está muito exposta aos actuais e mais negativos acontecimentos. Possui 
também uma taxa de solvabilidade muito confortável  e apesar de ser previsível a sua redução, manter-se-á a bons ní-
veis, o mesmo se podendo dizer relativamente aos capitais próprios. 

2.5. Duma forma geral, há que registar o cumprimento dos objectivos traçados no Plano de Actividades para 2008.

3. Objectivos e orientações para 2009

3.1. Em Março realizam-se as eleições para os Órgãos Sociais, momento de prova da vitalidade democrática da Coope-
rativa que é a Mútua dos Pescadores, com os seus cerca de 16.000 cooperadores a serem chamados a avaliar o trabalho 
desenvolvido e a escolherem a  equipa e respectivo programa para os próximos 4 anos.
A estabilidade que a Mútua tem vivido, é prova de maturidade, mas também das alterações feitas, que os tempos, as 
circunstâncias, as necessidades, as exigências, as pessoas, numa palavra, a vida vai indicando a quem esteja atento e 
queira ser agente da mudança.

3.2. A Mútua teve conhecimento da perspectiva de alteração do quadro de funcionamento da MUTUAMAR, Mútua dos 
Armadores da Pesca do Arrasto, e naturalmente à semelhança do que aconteceu em devido tempo com a Mútua dos 
Armadores da Pesca da Sardinha, dispôs-se a estudar e a negociar uma solução que sirva os respectivos Associados 
e Segurados, garanta todos os compromissos presentes e futuros com Sinistrados e Pensionistas, respeite os diversos 
interesses em presença, nomeadamente dos Trabalhadores.
Qualquer processo deste tipo passa por uma avaliação cuidadosa e uma negociação séria, que pode ou não conduzir 
a um acordo. Este pode ser em 2009 um dossier importante, mas, que no presente momento, aguarda pela decisão da 
MUTUAMAR para se poder iniciar a 1ª fase.
  
3.3. A Companhia de Seguros Sagres de quem a Mútua é accionista e parceira, passa também neste momento uma 
fase de importante mudança, já que o maior accionista a Fundação Oriente se apresta a vender a sua posição, podendo 
tal posição ser tomada por um outro accionista, uma mútua francesa, a MACIF.
Como é natural, a Mútua para além de defender que este processo seja transparente, está interessada em saber qual será 
o modelo de governação que o accionista, que venha a controlar a maioria de capital, pretenderá implementar, bem como 
as relações que pretenderá estabelecer com a Mútua, como seguradora e parceira.

3.4. A ligação à mediadora Ponto Seguro, continuará a ser valorizada e permitirá fazer chegar aos seus clientes os pro-
dutos Mútua, mais intensamente.
Procurar-se-á igualmente, que a Ponto Seguro tenha uma maior delegação de competências da Sagres relativamente à 
gestão da carteira automóvel, para poder responder mais prontamente a todos os segurados.

3.5. Quanto à actividade da Mútua em 2009, e atendendo ao momento que se vive, resistir  é a prioridade, o que significa 
aproveitar este tempo para reanalisar / redefinir / reestruturar / reorganizar. A crise deve ser também vista como um 
desafio e uma oportunidade e portanto aproveitada para melhorar processos, efectuar um intenso programa de formação, 
aos mais diversos níveis, e, consequentemente obter maior eficácia.

3.6. Para o sector da Pesca, a Mútua continuará a orientar o essencial dos seus meios, já que este assegura ainda mais 
de ¾ do total dos prémios.
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Não obstante a forte concorrência de uma seguradora estrangeira, o objectivo da Mútua é reforçar a sua liderança nos 
seguros da Pesca, continuando a garantir preços competitivos e sobretudo produtos e serviços de maior qualidade, dada 
a sua especialização, como tem sido amplamente reconhecido. 
Desenvolver uma campanha para a venda da cobertura do risco de Responsabilidade Civil (RC) das Embarcações de 
Pesca (E/P), que embora não sendo legalmente obrigatória representa uma ameaça para a viabilidade da exploração 
desta actividade e para o património de empresas e proprietários de E/P.
Continuar a apelar à completa transferência para a Mútua das responsabilidade dos Armadores no tocante aos riscos de 
Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais e Perda de Haveres, de acordo com a legislação aplicável, e à vantagem que 
a cobertura da Perda de Salários que a Mútua oferece.

3.7. Na Náutica de Recreio continuará o trabalho que permitirá ganhar mais contratos na faixa de embarcações de média 
dimensão e alargar a já importante carteira de pequenas embarcações, estimulando a cobrança por débito em conta e 
como serviço ao cliente. 
Responder às novas exigências legais para os Acidentes Pessoais nas actividades de Mergulho, com o produto já criado 
em 2008.
Potenciar a venda do produto de Responsabilidade Civil para as actividades de Animação Turística.  

3.8. As Comunidades Ribeirinhas e o Cluster do Mar constituem um vector importante do desenvolvimento estratégico 
da Mútua, mas ainda muito há a fazer, para que se possa considerar, já se ter atingido um nível razoável de cobertura. 
O capital da Mútua, pela sua intervenção geral, ainda não se reflecte no nível de seguros realizados, tendo-se ido mais 
longe na venda de seguros Auto do que de produtos Mútua, seja Multiriscos, seja Acidentes de Trabalho e Acidentes 
Pessoais. 

3.9. No vector dos Sectores Cooperativo e Social, tem lugar destacado a parceria com a FENACOOP, Federação Na-
cional das Cooperativas de Consumidores, de que a Mútua é também associada. A distribuição de seguros deverá ter um 
novo impulso em 2009, com maior oferta de produtos da Mútua, o que exigirá a formação adequada dos responsáveis 
pelos balcões das Lojas Coop, coordenados pela Ponto Seguro.
A FENACERCI, Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social, desenvolveu com a Mútua um trabalho de 
análise das necessidades de cobertura de riscos das Cooperativas suas associadas, que certamente continuará a facilitar 
a oferta dos melhores produtos de seguros por parte da Mútua.
O recente protocolo com a CPCCRD, Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio e Desporto, abre 
um enorme campo de acção que importa valorizar, pela oferta de seguros às próprias Colectividades, Dirigentes e Asso-
ciados, mas também por uma colaboração profícua, de mútuo interesse.
Com todas as outras entidades destes importantes sectores, Cooperativas, IPSS, Misericórdias, Associações, está 
neste momento aberto um canal de resposta mais pronta e especializada, que certamente dará os seus frutos. 
A Mútua assume plenamente o princípio da intercooperação, e como tal, a relação que estabelece com todas estas 
entidades é simultaneamente económica e de parceria.

3.10. Contudo, a Mútua, como cooperativa de utentes de seguros, só se realiza completamente quando consegue aliar 
à venda de seguros (vertente económica) a vertente associativa, e consequentemente garantir que cada utente é mem-
bro da Cooperativa, para participar de pleno direito em toda a vida social, o que vai desde o eleger e poder ser eleito, ao 
simples, mas fundamental acto de ter informação regular e poder intervir.
A realização do capital mínimo a subscrever por cada cooperador (15 €) e a participação na vida da Cooperativa, têm que 
ser incentivadas por todos os Dirigentes, Trabalhadores e outros Cooperativistas, como garantia da sustentabilidade e du-
rabilidade da Mútua, com as características que fazem dela a 1ª e até agora única Cooperativa de Seguros Portuguesa.
Novas acções serão desenvolvidas em 2009, para conseguir que muitos dos actuais clientes da Mútua, passem à quali-
dade de cooperadores e que no futuro, a adesão seja mais simples e estimulante.
 
3.11. Dirigentes e Quadros da Mútua continuarão a assegurar cargos para que foram escolhidos e dos quais destacamos, 
a presidência da CONFECOOP, Confederação Cooperativa Portuguesa, membro do Conselho Fiscal da APS, Asso-
ciação Portuguesa de Seguradores, membro do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Sagres, S.A. e 
presidência da ACISCP, Associação Comercial, Industrial e Serviços de Peniche.

3.12. Caberá à Mútua a organização em Maio de um Encontro da AMICE, Association of Mutual Insurers and Insurance 
Cooperatives in Europe, sobre Acidentes de Trabalho, e, em junho o Encontro anual da EFICA, European Fishing Vessel 
Insurance Companies Association, em que estarão presentes muitos representantes de Mútuas, Cooperativas e Compa-
nhias de Seguros de muitos Países Europeus, filiadas nestas organizações.

Plano de actividades de 2009
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3.13. Prosseguirá o estudo de criar uma entidade que possa aceder ao estatuto de utilidade pública, e que desenvolva 
as missões de dinamização social, cultural, formativa e de solidariedade que a Mútua e eventualmente outras Coopera-
tivas possam apoiar.

3.14. O projecto “Celebração da Cultura Costeira” (CCC), co-financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu e pela Câmara Municipal de Sines e que integra uma parceria de 6 organizações locais, 2 univer-
sidades portuguesas e 3 parceiros internacionais, realizará as acções previstas no seu plano.

3.15. A Mútua tem vindo a acompanhar a constituição das parcerias, que darão lugar a candidaturas para a criação dos 
Grupos de Acção Costeira (GAC’s), no âmbito do PROMAR, e colaborará em projectos de desenvolvimento local, em 
que considere ser pertinente a sua envolvência.

3.16. Dará continuidade ao trabalho da Rede de Mulheres, do Conselho Consultivo Regional da Pesca do Atlântico 
Sul, do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar.

3.17. Realizará,  no início do ano, o 4º Encontro Mútua em parceria com a Câmara Municipal de Vila do Conde e que 
foi adiado em 2008, e, no final do ano realizará o 5º Encontro Mútua, com local e parceria ainda por definir.

3.18. Publicará 4 números da Revista Marés, com regularidade editará a “Newsletter” na sua nova página da Internet, e 
dará início à publicação de uma informação regular interna para os dirigentes e trabalhadores na intranet.

3.19. O contexto exige um maior rigor no controlo de todos os Custos e em particular das Despesas Gerais, o que será 
facilitado pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento dos centros de custos. Também as auditorias internas serão mais 
regulares, visando o controlo interno, cumprimento das normas e procedimentos administrativos, melhoria dos circuitos, 
reduzindo tempo e custos.

3.20. Continuará a desenvolver-se o Sistema de Gestão de Riscos e Controlo Interno, aperfeiçoando-se os mecanis-
mos e ferramentas informáticas de detecção e alerta.

3.21. A política de gestão de activos e investimentos prosseguirá dentro dos princípios de segurança, liquidez e diver-
sificação.

3.22. Procurar-se-á manter a estabilidade, nas relações com os Resseguradores e nas condições dos contratos de res-
seguro, apenas com as alterações que as mudanças na carteira tornam necessárias.

3.23. Cumprir-se-ão em todas as acções as novas exigências da Lei do Contrato de Seguro, e tomar-se-ão as opções 
que a Lei permite. 

3.24. Procurar-se-á melhorar a informação de gestão bem como a informação para o desenvolvimento do cálculo e 
reporte das Provisões Técnicas, com base em princípios económicos.

3.25. Continuará a fazer-se um esforço para a cobrança atempada dos prémios.

3.26. A política de pessoal deverá prosseguir no sentido da valorização dos recursos humanos e da necessária renova-
ção e adequação às novas exigências de grande qualificação, produtividade e eficácia.

3.27. Os meios informáticos e de comunicações deverão continuar a evoluir com o objectivo da descentralização de 
muitas das operações correntes, assegurando padrões de qualidade, prontidão e custo adequados, o que implicará o 
desenvolvimento das capacidades dos recursos humanos envolvidos.

3.28. A renovação das instalações da Dependência de Sesimbra terá lugar no 1º semestre de 2009.

Plano de actividades de 2009
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A Direcção
Lisboa 4 de Dezembro de 2008

ORÇAMENTO DE PROVEITOS E CUSTOS
(Valores em  euros)

2007
Real

2008
Orçamento

2008
Estimado

2009
Orçamento

Prémios Emitidos 7.680.598 8.258.607 8.906.099 9.245.065

Prémios Resseguro Cedido -2.644.711 -2.882.130 -2.949.320 -3.211.317

Prémios  Não Adquiridos -51.085 -26.031 -59.236 -61.490

Proveitos de Investimentos 1.188.978 1.025.576 872.342 982.604

Outros Proveitos 1.926.097 1.034.526 1.678.023 768.218

Total 8.099.877 7.410.548 8.447.909 7.723.080

Custos com Sinistros 4.881.706 4.738.256 4.737.460 4.792.190

Custos de Exploração 1.604.462 1.523.453 1.689.213 1.727.437

Custos com Investimentos 599.155 516.125 1.151.706 735.804

Outros Custos 496.789 272.983 637.044 342.250

Outras Provisões -24.819 100.000 100.000 0

Total 7.557.292 7.150.817 8.315.422 7.597.682

RESULTADO 542.585 259.731 132.487 125.398

ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTOS - 2009
(Valores em  euros)

RECuRSOS

Saldo de operações correntes 968.000

Títulos de Capital n.d.

Alienação/Reembolsos de Investimentos 5.242.000 6.210.000

APLICAçõES

Títulos de Crédito/DP 5.160.000

Remição de Pensões 600.000

Melhorias em Instalações 150.000

Mobiliário e Equipamento 100.000 6.010.000

Segurança de Tesouraria 200.000 6.210.000
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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 2009 da MÚTUA DOS PESCADORES - Mútua de Seguros, 
CRL.

O Conselho procedeu à análise dos referidos documentos e de entre os objectivos gerais apontados no Plano de Activi-
dades destaca o reforço da posição de liderança da Mútua nos seguros de pesca, uma campanha de subscrição de se-
guros, nomeadamente o risco de responsabilidade civil das embarcações de pesca, as parcerias efectuadas nos sectores 
cooperativo e social, desenvolvimento de acções para que muitos dos actuais clientes da Mútua passem à qualidade de 
cooperadores, a continuação da presença de Dirigentes e quadros da Mútua em diversas instituições. 

Entre as diversas medidas a implementar pelas várias áreas da Mútua salientamos o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de centros de custo, a continuação do processo de implementação do sistema de gestão de riscos e controlo interno, 
dando cumprimento às normas do I.S.P., 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 2009.

Lisboa, 10 de Dezembro de 2008

O CONSELHO FISCAL

Presidente: Joaquim José Mota

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

Vogal: Jorge Serafim Silva Abrantes
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