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Traçando o rumo

> editorial: Jerónimo Teixeira

Aos 70 anos gozar de boa saúde e sobretudo continuar a pen-
sar e a planear o futuro é uma oportunidade que todas as 
organizações gostariam de poder realizar e que só pode ser 
um estímulo gratificante e ao mesmo tempo responsabiliza-
dor para os dirigentes, trabalhadores e todos os cooperadores 
desta geração, que dela podem usufruir, mas que têm o dever 
de a transmitir, às gerações vindouras, ainda com mais e me-
lhores portos de abrigo e rotas para navegar.
É, como todas as vidas feita de encontros e desencontros, de 
altos e baixos, de pontos fortes e fracos, de alegrias e dramas. 
Esta revista, ao ser dedicada a este aniversário, retomando 
a imagem e o slogan dos 60 anos, foi pensada para ser mais 
um testemunho destas realidades diversas e por isso enrique-
cedoras, mas sobretudo para lembrar que as estórias desta 
organização são estórias de pessoas, já que a tarefa de fazer 
história fica para quem sabe e em modo mais apropriado.
Dos milhares de mutualistas, cooperadores e outros segura-
dos que confiaram nestes 70 anos de vida a cobertura dos 
seus riscos à Mútua e que com esse gesto simples, mas deci-
sivo, deram razão de ser à seguradora, sabendo que pagavam 

antecipadamente um prémio para no dia do infortúnio recebe-
rem a indemnização ou a assistência a que contratualmente 
têm direito.
Das centenas de trabalhadores e colaboradores que com a 
sua dedicação e saberes deram a todos os que procuraram na 
Mútua respostas para as suas questões, mesmo que não da 
sua direta competência, e que foram e são o sistema nervoso 
desta organização.
Das centenas de dirigentes que serviram responsavelmente 
nos mais diversos órgãos sociais e que cuidaram de garantir 
as opções estratégicas fundamentais, assegurando o rigor da 
gestão, o serviço humanizado aos cooperadores e beneficiá-
rios, a ética social para além das obrigações contratuais.
Todas pessoas com nome e rosto, que aqui queremos lembrar 
sem distinção, mas com muito respeito.
A verdadeira função de uma seguradora e a forma como a 
interpreta, tem o seu epílogo no momento do sinistro, em par-
ticular do sinistro humano grave. E a Mútua tem posto toda a 
sua capacidade e atenção nos muitos e graves momentos em 
que infelizmente a vida no mar é frequente.
A Mútua dos Pescadores, como cooperativa, utiliza todos os 
excedentes no reforço da sua capacidade, na prevenção e se-
gurança que minimize os efeitos da sinistralidade, na educa-
ção, na formação e na dinamização da intervenção social e 
cultural de todos os atores e comunidades em que desenvolve 
a sua atividade. A responsabilidade social como novo paradig-
ma da ação económica.  
Os muitos testemunhos recolhidos e os muitos mais que po-
deriam ter sido, não fossem os limites materiais, dão uma 
ideia das muitas vertentes e óticas sob que a Mútua pode ser 
observada e estudada, não como um modelo, mas como algo 
vivo e que tem sabido ultrapassar dificuldades, unir esforços, 
congregar vontades, assumir as diferenças e colocar o respei-
to pela pessoa humana acima de qualquer outro valor.

*Este artigo respeita as normas do Acordo Ortográfico.
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Especial 
Aniversário

A Marés não é uma revista de empresa virada para dentro, mas uma ferramenta de 
informação, formação e partilha ao serviço dos associados e dos atores dos setores 
e comunidades onde intervém. Mas 70 anos não se fazem todos os dias e, neste número, 
é a Mútua a matéria de capa

De Jornal a Revista

Vida Associativa

Era uma vez uma dependência 

Artistas e Poetas 

“Obra colectiva de e para Dirigentes, 
Associados, Colaboradores 
e Trabalhadores (…), como se afirma 
no primeiro dos editoriais, o primeiro 
boletim informativo saiu à luz em Junho de 
1986 e era impresso em papel de jornal. 
Anunciava novos serviços oferecidos aos 
associados (consultadoria jurídica e naval) 
e apelava ao uso de guarda-cabos nas em-
barcações, para evitar cabos ao hélice. Em 
1992, começou a ser editado em formato 
de revista, mantendo o nome – “Mútua 
dos Pescadores”

Já “Marés”, a edição nº 35, de Junho de 
1999, incluía, em suplemento 
especial, uma entrevista ao Secretário de 
Estado das Pescas feita pelas 
organizações do sector. O SEP respondeu às perguntas feitas por 33 associações 
de armadores e pescadores

“Filho de peixe sabe jogar”: Hélder Postiga (filho do nosso dirigente 
do Conselho Consultivo Manuel Postiga) foi capa da edição nº 40, em Outubro 
de 2004

A relação de proximidade e a participação democrática continuam 
a ser os alicerces diferenciadores da Mútua

“Ancorar o futuro / no saber de vidas vividas” (1999): Sidónio Muralha (“Soprou 
temporais / no sangue, nas veias”/ e todo o seu corpo / foi fúria e foi quilha”) inscrito 
em papel de embrulho, sob uma foto que descobrimos no meio do pó e que afinal 
era de Zé Broa, o velho lobo-do-mar nazareno com quem Alves Redol foi ao mar em 
1956: “Foi na sua companhia que em toda a minha vida estive mais perto do medo 
e da coragem. E também da morte. Selou-se entre nós, nesse dia, uma Amizade de 
irmãos que este romance vem lembrar” (Uma Fenda na Muralha)

Calendário a negro (2002): Fernando Pessoa (“homens que têm tombadilhos, que 
têm pontes donde olhar / a imensidade imensa do mar imenso”) e as costas de um 
pescador de Sesimbra a olhar o mar de frente, captado pela câmara do fotógrafo 
José Manuel Arsénio

Calendário no feminino (2004): Sophia de Mello Breyner Andresen (“Mar / metade 
da minha alma é feita de maresia”) e uma das (muitas) belas pinturas que Duarte 
Saraiva fez para nós

“Preservar sabores e saberes / promover a cultura do mar” (2006): Ângelo Sobral Farinha 
teve um “Sonho” (“[…] Sonhei que caí ao mar / da amurada de um paquete / transformei-
-me em salmonete / que é peixe de cobiçar […]” - a voz aos poetas populares

Anteontem: Atendimento a preto e branco nas primeiras instalações 
da dependência de Vila do Conde

Ontem: Momento da bênção das segundas instalações pelo Padre Domingos, 
patriarca da família caxineira

Hoje: Confraternização entre dirigentes e trabalhadores na comemoração 
do 70º aniversário, em 27 de Julho



revista marés6

Mútua dos Pescadores: 
Uma Identidade com História
A fim de assinalar os setenta anos de vida da Mútua dos Pescadores, entendeu a 
Direcção incumbir-me de escrever a história desta singular organização empresarial 
no sentido de a celebrar e dar a conhecer. O presente artigo, uma gentileza editorial 
da Revista Marés, não é mais do que um prólogo do livro que aí vem, uma 
antecipação sumária da biografia de empresa que tenho em mãos. Sendo 
impossível reunir numas poucas páginas uma boa síntese da longa história da 
Mútua, optei por esboçar um retrato identitário da Mútua dos Pescadores 
chamando a História a esse intento

Álvaro garrido – Professor da Faculdade de economia da universidade de Coimbra; investigador do Ceis20

Em qualquer momento ou forma de evolução dos seguros ma-
rítimos é possível identificar antecedentes mutualistas, desde 
logo porque a técnica do seguro marítimo comercial sempre 
comportou uma lógica de mutualização dos riscos. Menos pru-
dente seria considerar que todas as organizações e técnicas 
de seguro marítimo cujo uso se encontra documentado para 
séculos recuados desaguaram no mutualismo associativo do 
século XIX – que teve pouca expressão nos mundos da pes-
ca – ou, pior ainda, no mutualismo corporativo do século XX, 
modelo que deu origem à Mutua dos Pescadores.
Embora ligados ao capitalismo mercantil e à compensação de 
riscos do comércio à distância, os seguros mútuos desenvolve-
ram-se especialmente no contexto da organização corporativa 
do trabalho, beneficiando muito de formas ancestrais de ajuda 
mútua que a agricultura e a pesca cedo exigiram. Na pesca, a 
fim de obter o seguro a preços mais baixos, em vários países 
os pescadores uniram-se em sociedades mútuas de seguros 
para segurarem as suas embarcações e artes. Dado o desinte-

Da mais pequena das quatro mútuas que foram criadas no âmbito da organização corporativa das pescas 
instituída pelo Estado Novo, a Mútua dos Pescadores, criada em 1942 e destinada à “pequena pesca” ou 
aos pescadores sem patrão, há mais memória do que história

resse de muitas companhias de seguros privadas em explorar 
o seguro de embarcações de pesca, salvo cobrando prémios 
difíceis de suportar para o pescador, no século XIX surgiram 
sociedades mútuas e cooperativas de seguros de pesca. Entre 
outros países, na Noruega e no Japão a criação de sistemas 
de seguros mútuos destinados ao fomento da pesca comercial 
conheceu notáveis desenvolvimentos. 
As mútuas são herdeiras de uma variada gama de instituições 
sociais que podemos filiar nas associações de socorros mútuos 
criados por iniciativas de companheiros, nos círculos operá-
rios, ou por iniciativa de patrões empenhados na promoção 
da “paz social”. Muito diversas entre si, abarcando as mais di-
versas profissões e grupos sociais, nem todas as experiências 
mutualistas conheceram e praticaram um efectivo mutualis-
mo; nem todas se basearam num associativismo livre e de raiz 
solidária, ao jeito das Friendly Societies britânicas, nascidas 
na Época Moderna e celebradas por Daniel Defoe. 
Fundado no princípio da voluntariedade associativa, o mutua-
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lismo é uma forma de associação para fins sociais que, ao re-
partir os riscos pelo maior número possível de associados, es-
bate os seus efeitos e garante a todos um mínimo de seguro. 
A primeira sociedade mútua de seguros que se conhece em 
Portugal denominava-se Sociedade Geral de Seguros Mútuos 
de Vida. Os seus estatutos foram vertidos em decreto real 
de 23 de Dezembro de 1858, tendo o rei D. Pedro V como 
protector. Muitas outras surgiram nos anos e décadas seguin-
tes, na sua maioria explorando “seguros mútuos sobre a vida”. 
Cerca do fim do século surgiram as primeiras iniciativas de 
cobertura de riscos de doença profissional ou acidentes de tra-
balho. Muitas dessas sociedades de seguro mútuo nasceram 
por iniciativa de bancos; outras, mais frágeis, apareceram por 
associação de segurados que tomaram o papel e o risco de 
seguradores de si próprios.

Como exaltou Fernando Emygdio da Silva, “o seguro é uma 
forma de previdência: a mais subida forma de previdência”. E 
numa apologia das virtudes sociais das associações de socor-
ros mútuos, acrescentou: “As mútuas tornaram-se no maravi-
lhoso instrumento de força ao serviço leal das grandes ideias 
da previdência pelo seguro fundamentalmente mútuo. As mú-
tuas, popularizando melhor a sua ideia, constituíram mesmo a 
única forma legítima e correctamente admissível de seguro”1.
Paradoxalmente, em Portugal seria o corporativismo anti-
-associativo do Estado Novo a revitalizar a figura das mútuas 
de seguros, mas pervertendo os seus princípios associativos. 
Como sintetizou Luís Simões de Abreu, futuro Director de Ser-
viços da Mútua dos Pescadores, referindo-se às “mútuas cor-
porativas”, “as Mútuas modernas, aproveitam a técnica e os 
processos de organização que a longa experiência das Socie-
dades de Seguros Privados facultou e aplicam-nos, na medida 
do viável, à consecução dos seus objectivos próprios, entre 
os quais avultam o barateamento do custo do seguro pela eli-
minação dos intermediários e a canalização dos lucros para 
quem os tornou possíveis”2. O percurso da Mútua confirma 
plenamente esta longa e atribulada transição.
A Mútua dos Pescadores é uma empresa social. Em face do 
Direito, é uma cooperativa de utentes de seguros, perfil ju-
rídico e social que tomou desde que se converteu em coo-

perativa, em 2004. Opção estratégica 
que supôs diversas e boas motivações 
(financeiras e fiscais, sobretudo), mas 
igualmente uma opção de pertença a 
um amplo sector cooperativo e social, 
numa filiação coerente com a cultu-
ra de empresa que a Mútua construiu 
depois de 1974. Invocando a demo-
cratização dos Estatutos e a euforia 
com que a Mútua se acabara de liber-
tar da era autoritária-corporativa, no 
Relatório e Contas de 1975 a primeira 
direcção eleita e constituída inteira-
mente por pescadores não hesita em 
classificar a Mútua como “cooperativa 
de seguros”3. Sinais de um tempo ansioso por liberdades e 
pelo retorno à essência das coisas.
Em termos históricos não se pode estabelecer uma linha direc-
ta entre mutualismo e cooperativismo. Mas é na confluência 
destas duas referências doutrinárias, jurídicas e sociais que se 
desenvolve a actividade seguradora da actual Mútua dos Pes-
cadores. Quer isto dizer que a história da Mútua se desenha 
num sentido linear? Podemos supor que a empresa social de 
que falamos e que assim se auto-definiu recentemente sem-
pre o foi de facto, antes mesmo de o ter sido de jure? 
As biografias de empresas convocam cada vez mais o tema 
da identidade, da cultura de organização, num sentido am-
plo. Espera-se que o estudo de um trajecto empresarial que 
longamente se cruzou com outros trajectos – com as trans-
formações da sociedade portuguesa, com as vicissitudes do 
desenvolvimento económico do país e com a mudança norma-
tiva e técnica da própria actividade seguradora – esclareça os 
valores sociais que a empresa disputou e construiu ao longo 
do seu tempo de vida.

A Mútua dos Pescadores desenvolve uma activida-
de seguradora dirigida ao sector da pesca e, mais 
recentemente, a outros sectores da economia e do 
trabalho. A sua principal missão consiste em garan-
tir a protecção dos associados em caso de acidente. 

Seguradora especializada, é líder do mercado de seguros da 
pesca em Portugal. 
Ao abrigo do princípio mutualista, a Mútua assume uma res-
ponsabilidade social que excede a dimensão comercial da ac-
tividade seguradora. Como o define Monzón, o conceito de 
Economia Social aplica-se a “empresas privadas criadas para 
satisfazer as necessidades dos seus sócios através do merca-
do, produzindo bens e serviços, fazendo seguros ou financian-
do, e nas quais a distribuição dos benefícios e a tomada de de-
cisões não estão ligadas directamente ao capital aportado por 
cada sócio, correspondendo um voto a cada um deles”4. De 
acordo com estes princípios, os dirigentes da Mútua são tam-
bém seus associados e, por inerência do estatuto de Coope-
rativa que a empresa tomou, os sócios são automaticamente 
cooperadores. São “empresas sociais todas as que, não sendo 
públicas, não têm por finalidade a repartição dos lucros”5. Em 
boa coerência com este perfil, os actuais dirigentes da Mútua 
não hesitam em apontar 
os valores axiais da cul-
tura organizacional da 
cooperativa. 
No entender de Jeróni-
mo Teixeira, Director-
-Geral, a Mútua dos 
Pescadores tem uma 
identidade clara, que 
assenta num código de 

Gestão Democrática

1994 - Integração da Mútua da Sardinha

Vi
ei

ra
 d

a 
S

ilv
a

Fe
rn

an
do

 G
on

ça
lv

es
, P

óv
oa

 d
e 

Va
rz

im



revista marés8

dever ser: empresa “humanista”, “social”, “solidária” e “rigoro-
sa no plano técnico”, conquanto especializada e inserida num 
mercado concorrencial6.
Sara Domingues, Directora Financeira, reitera que o “peso as-
sociativo” da Mútua é um imperativo, a base de uma cultura 
fundada nos princípios da Economia Social. Alerta, porém, que 
a cooperativa deve manter-se ancorada na pesca, garantindo 
as suas vantagens de especialização no sentido de acautelar 
uma carteira comercial de referência. Lembra, porém, que “a 
Mútua tem um problema de dimensão” e que as exigências 
que lhe são feitas pela supervisão são iguais às das restan-
tes seguradoras7. A contingência da actividade seguradora da 
Mútua é um facto conhecido e bastante assimilado por diver-
sos dirigentes e técnicos. Salienta-se que a dimensão relativa-
mente pequena da Mútua dos Pescadores decorre do facto de 
ela deter uma carteira de prémios limitada. Caso a massa de 
prémios fosse mais ampla, seria mais fácil mutualizar os riscos 
e acomodar as indemnizações. 
Em rigor, a vida financeira da Mútua não determina a sua iden-
tidade cultural mas condiciona a estratégia de gestão da em-
presa e sugere um cuidado equilíbrio entre a dimensão asso-
ciativa da organização, inscrita na sua história, e as exigências 
técnicas e comerciais que decorrem do quadro concorrencial 
em que opera: “O que a Mútua aplica hoje são excedentes 
líquidos”8, lembra Sara Domingues. Tal significa que o capi-
tal da empresa só cresce em função de resultados que, por 
sua vez, dependem de baixa sinistralidade e de boa tarifação. 
E porque a Mútua é uma cooperativa de seguros, espera-se 
que a sua prática tarifária assente numa estabilidade de baixo 
preço, mas conjugada com um serviço técnico e social que 
garanta a singular qualidade do produto de seguro. Como tem 
sucedido.

O reconhecimento da 
necessidade de a Mú-
tua garantir a sua car-
teira comercial num 
ambiente de concor-
rência aberta e num 
contexto de acentua-
do declínio da pesca 
é um juízo estratégico 
partilhado por diver-
sos responsáveis e 
técnicos, não apenas 
do sector comercial e 
financeiro. 
Cristina Moço, Direc-
tora de Acção Social 
e Cooperativa da Mú-
tua, considera decisi-
va a questão da iden-
tidade da empresa. 
Formula-a num plano 
de alteridade: “Como 
nos vêem? (…) O que 
representamos para o 
sector das pescas?”, 
pergunta. Para que 
a Mútua mantenha a 

sua singularidade competitiva de seguradora especializada e 
líder de negócios no sector das pescas, importa que prossiga 
uma estratégia inclusiva das comunidades baseada no contac-
to directo e na configuração social de redes. A construção per-
manente de uma rede de lideranças naturais nos portos e jun-
to dos colectivos piscatórios é apontada como “uma tradição 
com futuro”. Só assim, alerta Cristina Moço, será possível “não 

perder a fidelização que temos e que fizemos por merecer”9. 
Semelhante é a visão dos dirigentes pescadores que, apoia-
dos na legitimidade democrática e associativa que ajudaram a 
construir depois de 1974, advertem que a Mútua se distingue 
essencialmente pelo modo como trata os associados, quer a 
montante quer a jusante do sinistro. 
Dinâmica conquistada no período sindical da empresa e confir-
mada na sua fase cooperativa, a dimensão associativa e social 
da Mútua é exaltada repetidamente. Trata-se do primeiro fac-
tor de distinção da cooperativa de seguros no âmbito de um 
mercado cada vez mais competitivo; trata-se de um patrimó-
nio de experiência e sensibilidade capaz de defender a pesca 
do definhamento, como referiu José António Amador, membro 
da Direcção da Mútua desde 1981 e dirigente sindical10 . Em 
tons emotivos e categóricos, João Lopes, também membro da 
Direcção da Mútua desde 1981 e dirigente sindical, defende 
que “a Mútua deve continuar a cheirar a peixe”11. 
Numa formulação mais holística, Joaquim Simplício reitera que 
“a pesca é o mercado da Mútua”, concordando que é essa 
especialização que a dis-
tingue das demais segu-
radoras. Segundo o Di-
rector-Geral adjunto da 
Mútua, este “capital de 
garantia” da cooperativa 
implica que ela prossiga 
as suas dinâmicas de 
proximidade associativa 
e que continue atenta à 
internacionalização do negócio segurador e às possibilidades 
de carteira junto do sector marítimo-turístico12. A lógica do 
negócio segurador sempre exige um cuidado equilíbrio entre 
capitais próprios e os riscos que se pretendem cobrir por meio 
do seguro.  
Conhecendo as realidades sociais da pesca por meio da sua 
longa experiência de proximidade com as comunidades e be-
neficiando da intermediação sindical de alguns dos seus diri-
gentes e delegados, a Mútua desenvolve uma actividade se-
guradora de sentido dinâmico e realista. Em vez de um apego 
à dimensão mítica do trabalho no mar e a formulações gene-
ralistas que tendem a tomar a tradição por realidade, a Mútua 
procura adaptar os seus produtos de seguro ao comportamen-
to dos pescadores, às práticas ancestrais de repartição do ren-
dimento das pescarias, tendo em conta a mudança dos modos 
de organização dos factores de produção e suas implicações 
sociais. 
As condições naturais do trabalho no mar e a natureza finita e 
móvel dos recursos piscícolas sempre determinaram a incerte-
za de rendimento do trabalho na pesca – “hoje fortuna, ama-
nhã miséria”, segundo o retrato impressivo de Raul Brandão. 
Daí a dificuldade em promover a ideia de seguro e a delicadeza 
de o praticar segundo as exigências legais e técnicas que o en-
quadram, tanto mais que na pesca é costume o salário variar 
em função da quantidade e valor do pescado. Conhecedora 
destas micro-realidades, a Mútua tem renovado a sua oferta 
de seguros de pesca e ajustado os procedimentos técnicos 
e normativos que os enformam. Alguns aspectos da prática 
seguradora têm sido especialmente ponderados: o cálculo das 
garantias de cobertura em função de rendimentos incertos ou 
irrisórios, a fiabilidade dos valores seguros e a dimensão social 
das práticas de indemnização. 
Vista de fora, a Mútua dos Pescadores detém um ethos organi-
zacional convergente com aquele que é enunciado pelos seus 
dirigentes.
Eurico Monteiro, Director-Geral das Pescas entre 1987 e 2010, 
considera que a Mútua dos Pescadores sempre se distinguiu 

2000 - Alargamento ao cluster do mar
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pela sua proximidade com as comunidades piscatórias, sobre-
tudo em situações de sinistro13. Além desse traço cultural da 
empresa, salienta o papel da actual cooperativa na formação 
profissional das populações marítimo-fluviais, nomeadamente 
em torno das questões da segurança do trabalho no mar, dinâ-
micas que valeram à Mútua dos Pescadores a Medalha de Hon-
ra das Pescas – a única até hoje atribuída pelo Estado neste 
sector económico e social –, que lhe foi atribuída em 2000 pelo 
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas14.

Estes consensos 
em torno da cultura 
de empresa da Mú-
tua dos Pescado-
res exprimem um 
elenco de valores 
fundamentais, um 
património cons-
truído e recons-
truído ao longo da 
história da orga-
nização. Nestes e 
noutros testemu-
nhos de dirigentes 
e técnicos, a cons-
ciência de percurso 
e de especificidade 
é muito forte. O 
pecúlio de inter-
venção social da 
Mútua, domínio em 
que a empresa se 

começou a distinguir na segunda metade dos anos oitenta, é 
indissociável de uma prática social do seguro que implica, no-
meadamente, um especial acompanhamento nos casos mais 
graves de sinistro e campanhas de prevenção dos acidentes 
assistidas de formação profissional. 
Não menos valorizada é a autenticidade democrática e asso-
ciativa dos órgãos sociais. Importa lembrar que antes de 1974 
vigorou o princípio de obrigatoriedade de pertença à Mútua e 
que só depois de Novembro desse ano os pescadores passa-
ram a poder aderir livremente. Desde que existe enquanto tal, 
a Assembleia-Geral é vista como o fórum de gestão democrá-
tica da Mútua, realidade conquistada nos tempos da transição 
democrática e durante o período de descentralização dos ser-
viços que se lhe seguiu. 
O testemunho da maioria dos protagonistas da vida da Mú-
tua aponta para uma concepção supra-funcional da empresa. 
Visão que tende a defini-la como organização centrada num 
contrato social que, a cada momento de crise ou de transfor-
mação induzida, houve que renovar, procurando novas dinâ-
micas de relacionamento entre os corpos gerentes e a base 
associativa dos segurados. Não por acaso, a transformação 
que a Mútua viveu entre 1974-1975 e a crise de 1984 – sobre-
tudo esta, por mais próxima no tempo e pelo efeito de trauma, 

1 - Cit. por Vasco Rosendo, O Mutualismo em Portugal. Dois Séculos de História e Suas Origens, Lisboa, Montepio Geral, 1996, p. 228.
2 - L. Simões de Abreu, “O Seguro Mútuo na Indústria da Pesca”, in Conservas de Peixe, ano IV, nº 39, Junho de 1949, p. 25.
3 - Mútua dos Pescadores – Relatório e Contas, Exercício de 1975, p. 5.
4 - J. L. Monzón cit. por Rui Namorado, Os quadros jurídicos da economia social – uma introdução ao caso português, Oficina do CES nº 251, Maio de 2006, p. 3.
5 - R. Namorado, ob. cit., p. 12.
6 - Jerónimo Teixeira, entrevista, 21 de Janeiro de 2012.
7 - Sara Domingues, entrevista, 12 de Abril de 2012.
8 - Sara Domingues, entrevista, 12 de Abril de 2012.
9 - Cristina Moço, entrevista, 22 de Dezembro de 2011.
10 - José António Bombas Amador, entrevista, 6 de Fevereiro de 2012.
11 - João da Silva Lopes, entrevista, 3 de Fevereiro de 2012.
12 - Joaquim Simplício, entrevista, 23 de Março de 2012.
13 - Eurico Monteiro, entrevista, 2 de Maio de 2012.
14 - As medalhas de honra da agricultura e pescas foram criadas através da Portaria nº 484/99, de 3 de Julho (ministro Luís Capoulas Santos).

vencido mas não esqueci-
do, que acabou por ter – 
são os momentos fulcrais 
da vida da empresa. 
O duplo perfil de segura-
dora cooperativa e espe-
cializada que a Mútua dos 
Pescadores recentemente 
consolidou acabou por re-
forçar sua lógica mutua-
lista e por abrir a sua responsabilidade social a domínios de 
actividade que excedem a pesca profissional. Actualmente, a 
Mútua detém uma posição crescente no mercado de seguros 
da náutica de recreio, bem como no sector marítimo-turístico, 
acompanhando a obrigatoriedade do seguro de responsabili-
dade civil. Domínios de actividade cujo crescimento tem sido 
assinalável e para os quais a Mútua desenhou seguros especí-
ficos cuja qualidade tem sido reconhecida.
Na pesca profissional, que em 2010 correspondeu a cerca de 
73% do total de prémios emitidos pela Mútua, a cooperativa 
tem acompanhado com apreensiva atenção algumas ideias e 
propostas de alteração da legislação laboral, nomeadamente 
em matéria de seguros obrigatórios (acidentes de trabalho e 
acidentes pessoais), e tem contribuído para os debates em 
torno da revisão da Política Comum das Pescas. 
A isto se chama responsabilidade social, conceito que a prática 
da Mútua há muito conhece. Património de valores que, ape-
sar dos sobressaltos estatizantes que a empresa conheceu, a 
sua história acabou por inscrever na identidade cultural que a 
Mútua soube construir e preservar.

2004 - Cooperativa de utentes de seguros
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Mútua empresa cidadã

Falar da Mútua é falar das sucessivas gerações de armadores e pescadores, de 
dirigentes, trabalhadores e colaboradores que a construíram. O anúncio publicado, 
há 70 anos, no jornal da Junta Central “O Pescador”, agora republicado e 
desconstruído, serve de elo de ligação entre o passado e o presente

A Mútua dos Pescadores nasceu em 27 de Julho de 1942. Foi a 
4ª de 4 filhas nascidas de Henrique Tenreiro e da intervenção 
na esfera social e cultural do Estado Corporativo de Salazar. 
As 3 primeiras, criadas a partir da segunda metade da década 
de 30, ficaram agregadas aos grémios patronais da pesca dita 
industrial (bacalhau, arrasto e sardinha). A da pequena pesca 
artesanal, a dos “pescadores sem patrão”, ficou diretamente 
vinculada à Junta Central das Casas dos Pescadores.

“A Mútua dos Pescadores não procura lucros, 
pois é vossa, e o seu fim é unir os pescadores 
para que se amparem uns aos outros”

Na verdade, a Mútua não nasceu da união e organização dos 
pescadores - todos os pescadores inscritos nas Casas dos Pes-
cadores estavam obrigatoriamente seguros na Mútua. Nem 
se pode verdadeiramente dizer que era deles, porque a sua 
autonomia era escassa e os pescadores que acompanhavam 
Tenreiro na direção eram nomeados por ele e pelos capitães 
dos portos.
Mas, independentemente dos objetivos e da filosofia corpora-
tivos que geraram um viveiro de instituições de enquadramen-
to social do mundo da pesca impostas de cima para baixo, a 
política protecionista de Tenreiro teve impactos e deixou mar-
cas de inegável alcance que perduram até hoje. 
Depois da Revolução de Abril, os grémios e a visão organiza-
cional corporativa foram apagados com uma borracha, mas 
a Junta teve continuidade, agora como Caixa de Previdência, 
com as competências previdenciais que havia adquirido em 
1970, absorvendo as Casas dos Pescadores e o seu extenso 
património material. O Serviço de Lotas e Vendagem sobre-
viveu, mantendo-se como um instrumento fundamental ao 
serviço do setor, muito para lá da sua missão económica e 
de controlo da qualidade, ao continuar a garantir o pagamen-

to das contribuições sociais através do desconto direto sobre 
as vendas em lota, tal como Tenreiro idealizou e instituiu em 
1950. E, finalmente, as 4 mútuas, órfãs de pai, sobreviveram 
porque os seus contribuintes se organizaram e assumiram a 
sua gestão.
Desta forma, passaram a cumprir-se, de forma integral, os 
ideais mutualistas de livre associação dos homens do mar para 
a entreajuda, a partilha de risco e o socorro mútuo, que esti-

Cristina moço
diretora de ação social, Cooperativa e Formação
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veram na génese do conceito de seguro. Agora sim, mais de 
trinta anos volvidos sobre a sua génese, se afigurava verda-
deira a afirmação de então:

“A Mútua dos Pescadores não procura lucros, 
pois é vossa, e o seu fim é unir os pescadores 
para que se amparem uns aos outros”

Até hoje.
Entretanto, a mútua dos “pescadores sem patrão”, dos peque-
nos barquinhos da pesca artesanal, foi crescendo em tamanho 
de barcos e em tamanho de tripulações. Mas continuou a não 
ter ânimo de lucro e manteve a base associativa. Paradoxo dos 
paradoxos, o almirante Tenreiro poderia dizer que foi nesta 
casa, onde os ideais de Abril são preservados como pérolas, 
que o seu ideal corporativo se perpetuou, ao continuar a con-
gregar armadores e pescadores, com os mesmos direitos e 
deveres.
Mas a semelhança fica por aí, porque o segredo de nos man-
termos vivos - sardinha num mundo de tubarões, seguradora 
sem banco na retaguarda - está no facto de, em Abril, a ge-
ração que tomou o menino nos braços ter feito as coisas ao 
contrário do que fazia Tenreiro. 

Pescadores eleitos por pes-
cadores aprenderam novas 
competências para entrar 
no mundo restrito da alta 
finança e souberam fazê-lo 
não esquecendo, antes re-
forçando, as ligações orgâ-
nicas e interventivas às co-
munidades ribeirinhas. 
Correram o país de lés-a-
-lés, identificando proble-
mas e líderes naturais. 

Criaram uma rede de colaboradores, intermediários sociais, 
que se mantém e renova. Aprenderam a governação participa-
da praticando-a. E a mútua cresceu, apesar de já ninguém ser 
obrigado a estar cá. 

Com os pés em terra
Com os olhos no mar

Quando, em 2000, cresceu para o resto dos utentes do mar 
(os que nele trabalham e os que nele se divertem) e para 
as comunidades ribeirinhas ou, mais tarde, em 2004, quando 
cresceu para o mundo da economia social e solidária, traba-
lhou da mesma maneira, procurando conhecer a realidade e 
os seus atores económicos, sociais e culturais, firmando-se, 
passo a passo, nas suas redes associativas.

Quinze dependências depois, à medida que a rede de susten-
tação do trabalho de proximidade se tecia, os órgãos sociais 
iam-se alargando para reforçar a sua representatividade. Hoje 

Pescadores eleitos por pescadores: 
vota-se na mesa de voto de Esposende

Tecer uma rede de cooperação: assinatura do protocolo com o Clube Naval 
de Ponta Delgada
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são 100 os dirigentes eleitos por voto direto e secreto, de 4 em 
4 anos, tocando todos os segmentos e grupos sociais e todo 
o território, desde as pequenas praias de pesca aos portos 
quase engolidos por cidades, começando a penetrar interior 
adentro. O processo de inclusão de novas áreas de negócio foi 
acompanhado por um processo de inclusão dos seus líderes 
naturais nos órgãos sociais e, quando começámos a dar voz às 
invisíveis mulheres da pesca, fomos pioneiros na identificação 
e inclusão de novos quadros de outro género. Hoje ainda só 
são 9, mas já são 9.

Sabemos que não temos 70 anos de conhecimento sobre os 
novos setores, mas não vamos precisar de outros 70 para os 
conhecermos como conhecemos o nosso setor de raiz, que é 
como quem diz, como a palma das nossas mãos.   
Na verdade, a Mútua é um estudo de caso e quem a quiser 
estudar tem de começar por aqui, pela nossa História. Somos 
o que fomos sendo. Uma empresa de seguros pequena de di-
mensão, mas tida como a 2ª melhor seguradora Não Vida pela 
Delloit em 2007. E uma grande associação, a maior, do setor 
marítimo, agraciada com a 1ª Medalha de Honra da Pesca pelo 
Ministro da tutela. 
E é nesta dualidade que se centra a virtualidade da economia 
social, a quem o 1º mundo chama 3º setor vá-se lá saber 
porquê e à qual pertencemos com orgulho, primeiro mútua, 
depois cooperativa. De utentes, isto é, não de ½ dúzia de coo-
peradores mas de todos os utentes que o queiram ser.  
    
“Lar onde entra o seguro não entra a miséria”

Criada para garantir a proteção dos pescadores e suas famílias 
na hora da desgraça, a Mútua tem uma missão económica: 
a de segurar. E segurar é proteger, no nosso caso, de forma 
mutualizada. Aquilo que nos distingue das outras seguradoras 
é a maneira como desempenhamos a nossa missão económi-
ca. Não seguramos massas de pessoas, seguramos pessoas. 
Mesmo quando seguramos barcos, casas, estaleiros ou lojas, 
seguramos pessoas. Não vendemos seguros por telefone, pri-

vilegiamos o contato direto, a informalidade, a proximidade. 
Os nossos dirigentes e colaboradores andam e vivem nas co-
munidades e os nossos associados e clientes conhecem-nos 
pelo nome.
Somos uma empresa-cidadã. Não daquelas que criam funda-
ções culturais e são mecenas, nem das que promovem campa-
nhas de solidariedade das quais são as principais beneficiárias, 
nem das que aprenderam que o marketing social é uma boa 
forma de promoção. Trabalhamos de forma socialmente res-
ponsável no dia-a-dia, quando abrimos de manhã as portas 
dos nossos balcões a tantos problemas que nada têm a ver 
connosco, quando atendemos com humanidade, quando luta-
mos com as associações em defesa da Docapesca ou contra as 
alterações ao código contributivo da segurança social, quando 
estamos presentes no choro e na festa. 

Exercer a missão económica 
de forma socialmente respon-
sável é tudo isto mas não só. 
Na década de 80, a Direção 
da Mútua apostou numa in-
tervenção programada, orga-
nizada, coordenada, pró-ativa 
e transversal a toda a em-
presa, de maior ambição em 
termos de abrangência e de 
impacto. Assim foi criado um 
departamento próprio, com 
responsabilidades na área da 
intervenção social e cultural, 
da formação, da informação e 
da governação.

“Lembrai-vos de que num momento o mar pode 
destruir o vosso barco que é o vosso instrumento 
de trabalho e o vosso ganha-pão”

Dois dos diretores históricos da Mútua na inauguração das novas instalações da 
Dependência de Setúbal, com o Padre Manuel Vieira, do Stella Maris da Anuncia-
da, um decano da Obra do Apostolado do Mar

A Direção da Mútua renova-se: dois pescadores e um biólogo, do norte, do centro 
e do sul, tomam posse do cargo para o quadriénio 2009/2012, trazendo sangue 
novo à equipa de veteranos  

PassagEM DE tEstEMuNho

Todas as dependências e todos os trabalhadores da rede MP / PS cabem nesta 
foto da dependência da Horta, a mais longínqua do epicentro da sede em Lisboa

Uma das nove: 1ª ação de formação, na Escola de Pesca (2007) – o nome 
da Rede “Estrela do Mar” nasceu aqui

“Vi(r)ver o Teatro”: Em 1992, comemorámos os 60 anos levando teatro aos portos  
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Lidando de perto com os riscos marítimos, é natural que a sal-
vaguarda da vida humana no mar seja a nossa principal área 
de intervenção social e cultural. Cuidar dos feridos, proteger 
as famílias, reintegrar os incapacitados, mas também investir 
na prevenção da saúde, da segurança e do bem-estar a bordo 
e na promoção de uma cultura de segurança no mar. Olhar, 
enfim, para a segurança de forma holística, como uma árvore 
com muitos ramos, mas com raízes e um tronco comum.
Para atingir estes objetivos, trabalhamos em muitas frentes, 
sempre em cooperação com outros organismos e organiza-
ções, seja garantindo a distribuição gratuita anual de farmá-
cias de bordo ou o acompanhamento social das vítimas e suas 
famílias, seja produzindo manuais e materiais de sensibiliza-
ção, como “O Primeiro Socorro a Bordo” ou desenvolvendo, 
desde 1988, o Salva-Vidas, o nosso programa de formação 
para a salvaguarda da vida humana no mar.
Encaramos a inclusão da Mútua entre as entidades que com-
põem a Comissão Permanente para o Acompanhamento da Se-
gurança dos Homens do Mar, criada por Despacho Ministerial, 
como um reconhecimento da seriedade e do empenho com que 
encaramos este trabalho, mas também como uma demanda de 
responsabilização acrescida, que temos de honrar.

Antes acompanhados que sozinhos

Neste domínio como em todos os outros, não trabalhamos so-
zinhos nem de maneira desgarrada. Promovendo iniciativas 
próprias, envolvendo-nos em iniciativas de outros organismos 
e organizações, mas sempre em cooperação, procurando con-
tribuir, na Mútua, no setor marítimo ou no mundo da economia 
social, para a prática do trabalho em rede e em parceria, para 
a arte da negociação social no interesse da comunidade.
Deste modo, quando trabalhamos na área de projetos, seja 

como promotores seja como parceiros, tão importante como 
atingir os objetivos e resultados desses projetos é a própria 
experiência de entreajuda, de intercâmbio de conhecimentos 
e experiências, de aprendizagem de boas práticas, de constru-
ção de um projeto comum. 
Trabalhámos com o Ministério da Educação no projeto “Uma 
Escola / Uma Empresa”, para apoiar escolas do ensino básico 
de comunidades piscatórias, com a ADEPE no “Istmo” para 
valorizar as profissões marítimas, com a Porto de Abrigo no 
“Mudança de Maré” para o desenvolvimento sustentável da 
pesca, com a Universidade de Brest no “Femmes” para promo-
ver a igualdade de género na pesca. Promovemos o CCC – Ce-
lebração da Cultura Costeira, que mereceu distinção pelo me-
canismo financiador e pelo Ministério da Cultura da Noruega. 
Estamos nos Grupos de Ação Costeira (GACs) para promover 
a coesão social nas comunidades através de processos partici-
pados. Participamos no MARLEANET, com o Centro Europeu de 
Formação Contínua Marítima para a criação de uma platafor-
ma e uma base de dados pan-europeias para a formação no 
setor marítimo. Vamos trabalhar com o IPIMAR e o Conselho 
Consultivo do Atlântico Sul no “GEPETO”, promovendo o en-
volvimento dos atores do setor na preservação dos recursos 
marinhos. Estamos a iniciar o “Estrela do Mar” e uma nova 
fase do Salva-Vidas.

Esta tem sido a nossa metodologia de trabalho – trabalhar 
para incluir e incluir para trabalhar. Promover, praticando, os 
princípios e valores cooperativos.
 
“A Mútua dos Pescadores é o grande abraço de 
todos os pescadores portugueses” … E não só.

Já não só. Está a trabalhar para incluir nesse abraço muito 
mais gente, garantindo a sua sustentabilidade: preservar as 
raízes, fortalecer o tronco, gerar novos ramos. 

* Este artigo respeita as regras do Acordo Ortográfico

O 5º Encontro Mútua em Portimão (2010), sobre Segurança no Mar, foi um dos 
espaços vivos de debate que envolveu o sector e que caraterizam a nossa vida 
associativa

Celebrar a Cultura Costeira: duas inventariantes CCC entrevistam o António, 
português de Portimão, na Noruega, durante o intercâmbio que levou uma equipa 
de inventariantes ao país que co-financiou o nosso projeto
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1. acidentes de trabalho

É o ramo com maior expressão na Mútua dos Pes-
cadores, e apresenta duas vantagens competiti-
vas de grande alcance: por um lado, a indiscutível 
qualidade, proximidade e humanismo na presta-
ção da assistência médica; por outro, o facto de 
pagarmos as pensões aos herdeiros, sem esperar 
que se esgote o prazo legal (normalmente de 10 
anos) em caso de desaparecimento do corpo, ge-
rando a figura jurídica de morte presumida. 
É um seguro obrigatório e sujeito a apólice uni-
forme, quer para trabalhadores por conta de 
outrem, quer para os funcionários da admi-
nistração pública central e local, quer ainda 
para trabalhadores independentes, conforme 
estipulado pela Lei nº. 98/2009 de 4 de setembro.
De acordo com a doutrina, cada entidade deve 
possuir uma só apólice para todos os seus traba-
lhadores, aplicando-se uma taxa de prémio única, 
em função da atividade predominante.
Pode ser efetuado através das modalidades de prémio fixo ou 
de prémio variável (folhas de férias).
Destina-se a garantir a reparação dos acidentes ocorridos no 
local e tempo de trabalho e com ele relacionados.
A lei prevê as prestações em dinheiro (indemnizações e pen-
sões) e em espécie (medicamentos, assistência clínica, hos-
pitalar, exames de diagnóstico, fisioterapia, transportes, ali-
mentação, hospedagem e ainda todas as demais prestações 
necessárias à recuperação funcional da vítima e sua reabilita-
ção e reintegração no mundo do trabalho).
A título facultativo, é possível subscrever um contrato apenas para 

garantir a transferência da pensão (quando o segurado é co-res-
ponsabilizado pela pensão), ficando o segurador com tal encargo.

2. acidentes Pessoais

Este foi o nosso primeiro ramo de seguros e como elementos 
diferenciadores, que aplicamos na maioria das modalidades, 
que abaixo sucintamente descrevemos, interessa sublinhar 
que a Mútua dos Pescadores não exclui do seguro as pessoas 
jovens, idosas ou deficientes; garante o risco de trajeto entre 
a residência e os locais onde se desenvolvem as atividades e 
vice-versa; e paga também o capital pela morte de menores 

Mútua dos Pescadores
Menú de Seguros
A revista “Marés” tem vindo a publicar regularmente artigos com algum 
desenvolvimento, divulgando as especificidades de cada um dos produtos da Mútua 
dos Pescadores. Agora que se terminou o trabalho de adaptação do clausulado das 
apólices à Lei do Contrato de Seguro, oportunidade que também se aproveitou para 
introduzir outros melhoramentos nos contratos; e coincidindo este trabalho com o 
70º. Aniversário desta cooperativa, justifica-se incluir neste dossier um resumo de 
todos os ramos e modalidades de seguros que a Mútua dos Pescadores disponibiliza 
e das suas principais características

adelino Cardoso, diretor técnico e de marketing
Ilustrações Duarte Saraiva
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de 14 anos, caso o beneficiário não seja o tomador do seguro; 
considera descontos de grupo logo a partir de 5 pessoas; e 
no caso do seguro obrigatório para os pescadores, a Mú-
tua faz uma leitura muito extensiva da legislação, pagando os 
capitais por Morte ou Invalidez Permanente Absoluta, mesmo 
que o acidente não ocorra no mar.
Em princípio, conforme as obrigações legais, os princípios téc-
nicos e a própria vontade do tomador do seguro, nas diversas 
modalidades é possível subscrever as coberturas de Morte, 
Invalidez Permanente (absoluta e parcial), Despesas de Fune-
ral, Despesas de Tratamento e Repatriamento, Incapacidade 
Temporária (absoluta ou parcial) e Incapacidade Temporária 
só em caso de internamento hospitalar.  

2.1. Individual/grupo

É a modalidade onde se encaixam todos os riscos para os 
quais não existe modalidade específica.
O seguro pode ser efetuado para garantir os riscos profissio-
nais e extraprofissionais, somente os riscos profissionais ou 
somente os riscos extraprofissionais.

2.2. Viagem

Este seguro destina-se especificamente as garantir os acidentes 
pessoais ocorridos durante uma viagem (incluindo, no caso da 
Mútua, a estadia, as atividades de lazer e até as profissionais de 
caráter meramente intelectual), independentemente do meio 
de transporte utilizado, podendo ser individual ou em grupo.

2.3. Pesca Desportiva

É um seguro obrigatório para os federados. Nas restantes 
situações é facultativo.
Pode ser subscrito individualmente ou em grupo.
Destina-se aos vários tipos de pesca lúdica e desportiva: 
apeada, de barco e caça submarina; no mar ou nas águas 
interiores, em todos os locais, desde que autorizados para o 
efeito, da costa portuguesa e suas águas territoriais.

2.4. Mergulho Recreativo

Seguro facultativo, que pode igualmente ser destinado a uma ou 
várias pessoas.
Abrange o mergulho, mesmo a profundidades superiores aos 40 
metros, mas exclui a caça submarina (para a qual dispomos da 
modalidade anterior).
Garante os acidentes ocorridos no trajeto para o local de embar-
que, a viagem de barco, a atividade do mergulho e vice-versa.
Nas garantias contratadas, estão também incluídos os Gastos Hi-
perbáricos e o seguro contém ainda uma cobertura de Assistência.

2.5. Prestadores de serviços de Mergulho

Neste caso, já estamos a falar de um seguro obrigatório, 
destinado aos prestadores de serviços de mergulho (incluindo 
as escolas de mergulho).
Por acidente, estão garantidos para além das coberturas de 
referência, as Despesas de Próteses e Ortóteses Existentes, 
nos termos legalmente estabelecidos.

2.6. anulação e/ou Interrupção da Estadia

Tendo por base as garantias de acidentes pessoais (Morte ou 
Invalidez Permanente e Despesas de Tratamento), inclui tam-

bém as coberturas de Anulação e Interrupção da estadia e 
destina-se a ressarcir os prejuízos imprevistos das pessoas ou 
famílias que alugam os “barcos-casa”, forma de turismo muito 
inovadora e em expansão. 

2.7. Lazer

Nesta modalidade é possível garantir, individualmente ou em 
grupo, praticamente todas as atividades culturais, desportivas 
e recreativas, muitas delas sujeitas a seguro obrigatório, 
como sejam, entre outros, os campos de férias, as férias des-
portivas, os atletas de alta competição, as provas desportivas, 
as instalações desportivas e o seguro desportivo.

2.8. Criança

Para as crianças, até 16 anos, em qualquer das suas ativida-
des, incluindo a estudantil, e em todo o mundo, que sofram 
um acidente, disponibilizamos um seguro que pode incluir 
uma ou mais crianças, sendo que beneficiará de descontos 
crescentes em função do número destas.   

2.9. Escolar

É um seguro obrigatório, que vai do pré-escolar ao ensino 
secundário, e que funciona complementarmente ao SNS (Ser-
viço Nacional de Saúde).
Abrange todas as atividades escolares e circum-escolares, respe-
tivas deslocações, em Portugal e no estrangeiro, e ainda o trajeto 
de casa para tais locais e vice-versa.
Pode incluir professores e empregados da escola.
Para além das coberturas que vimos referindo como transver-
sais às várias modalidades, estão ainda disponibilizadas ou-
tras mais específicas, como sejam os Danos Morais dos alunos 
(para alguns casos de Invalidez Permanente), Incapacidade 
Temporária, Responsabilidade Civil dos alunos e Responsabili-
dade Civil da escola.
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2.10. Formandos

Mais um seguro obrigatório, para as 
ações de formação financiadas, sejam do 
setor público, cooperativo ou privado.
Também aqui, garantimos o risco de tra-
jeto para o local da formação e regresso e 
todas as atividades integradas nas ações 
de formação.

2.11. autarcas

Ainda outro seguro obrigatório, des-
tinado a todos os membros executivos e 
deliberativos das autarquias locais (câma-
ras e freguesias), enquanto no exercício 
das suas funções.
Para não inflacionar os prémios, a nossa 
política tarifária leva em atenção o envol-
vimento temporal dos autarcas, o qual, 
como sabemos, é muito diferenciado. 

2.12. Bombeiros

Um último seguro obrigatório, neste 
conjunto, agora dirigido aos bombeiros 
profissionais e voluntários, no decurso 
da sua missão, ou no trajeto de e para a 
mesma.
E funciona mesmo quando os “soldados da paz” ficam de plan-
tão a garantir a segurança de um evento, que até pode ser um 
bailarico organizado pela corporação.  

3. segurpesca XXI

É o nosso produto de eleição para a pesca profissional, abran-
gendo as coberturas obrigatórias de acidentes de traba-
lho e acidentes Pessoais, bem como as garantias de Com-
pensação Salarial e de Perda de Haveres dos tripulantes, em 
caso de sinistro marítimo.
É o que melhor se integra na pesca artesanal, na medida em 
que os salários seguros obedecem à lógica da quota-parte do 
valor do pescado que reverte para o fator trabalho.
E os prémios são pagos através dos descontos feitos em lota 
para o segurador. 

4. Multipesca

Sendo um pacote de seguros muito idêntico ao anterior, tem a par-
ticularidade dos salários não resultarem do valor da venda do pes-
cado, mas sim da informação do armador.
O segurado escolhe entre as folhas de férias e o prémio fixo e 
se quiser paga os prémios a partir do desconto em lota.

5. Incêndio

É uma cobertura obrigatória para as propriedades horizon-
tais, se bem que atualmente, seja mais vulgar o recurso aos 
seguros de multirriscos, que garantem essa e muitas outras 
coberturas, em condições de preço quase idênticas.
Pode incluir outras coberturas relacionadas com os riscos da 
natureza, mas não algumas – exemplos do roubo e da respon-
sabilidade civil - a que os multirriscos respondem.
Mesmo assim, há situações muito especiais onde o recurso 
a este seguro, por vezes, se justifica, pelo que mantemos a 
modalidade disponível.

6. Multirriscos

Seguros que resultam de uma combinação muito vasta de ga-
rantias, que também incluem a cobertura obrigatória de 
Incêndio e onde avultam, entre muitas outras, as Inunda-
ções, Tempestades, Roubo, Responsabilidade Civil e Assistên-
cia, bem como a especial de Fenómenos Sísmicos.
Podem garantir o edifício ou fração, benfeitorias, partes co-
muns e conteúdos, havendo cláusulas que permitem uma 
atualização automática do capital seguro. 
Nestes seguros a Mútua dos Pescadores, dispõe de uma boa 
panóplia de garantias - de que destacamos os Danos por Água 
abrangendo a pesquisa de avarias e os danos estéticos -, com 
preços muito competitivos.
Outro aspeto a salientar é o facto de não aplicarmos franquias 
(salvo nos Danos por Água em situações especiais e Fenóme-
nos Sísmicos).

6.1. habitação

Para além de todos os predicados comuns aos diversos multir-
riscos, garante algumas situações que se justiça salientar: Da-
nos em Bens Refrigerados; Responsabilidade Civil (extensivo à 
vida privada do agregado familiar, aos seus empregados e até 
aos animais domésticos); Acidentes Pessoais (na residência 
habitual e envolvendo todo o agregado familiar); Riscos Elétri-
cos (cobertura complementar).

6.2. Condomínio

Muito parecido com o anterior, mas vocacionado para garantir 
prédios inteiros ou parte substancial deles e suas partes co-
muns, com as garantias adequadas a essa realidade diferente.
As taxas de prémio são inferiores às do Multirriscos Habitação, 
por razões óbvias.
O que evidenciamos nesta modalidade é o facto da Mútua dos 
Pescadores aceitar segurar apenas as partes comuns dos pré-
dios.
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6.3. PME

Vocacionado para as pequenas e médias empresas, está pre-
parado para responder a atividades muito diversas – que cons-
titui porventura a sua melhor característica - quer pela diver-
sidade de coberturas optativas (ex: Encargos Permanentes, 
Danos em Bens Transportados, Equipamento Eletrónico), quer 
pela sua adequação a cada uma delas (ex: Apólice Flutuante).

7. Marítimo/Cascos

É também um ramo muito antigo e fulcral na carteira da Mútua 
dos Pescadores.
Entre outras razões, a profunda ligação ao mar dos nossos di-
rigentes e associados, permitem-nos conhecer essa realidade e 
adequar as respostas técnicas às necessidades dos armadores.
Trata-se de uma área que obedece a um acompanhamento 
muito próximo e atualização constante.
Este ano, a título de exemplo, para além de procedermos à 
separação física e mais especializada das apólices de pesca, 
recreio e marítimo-turística; avançámos para as garantias de 
P&I (obrigatórias para embarcações a partir de 300 to-
neladas de arqueação bruta, mas disponível para todas as 
restantes (que aliás, as têm aproveitado) e que complementa 
e alarga o capital de responsabilidade civil do seguro maríti-
mo, garante os lucros cessantes, danos pessoais, a poluição e 
a remoção de destroços, entre outras garantias).
A Mútua dos Pescadores disponibiliza igualmente seguros para 
os estaleiros.  

7.1. Pesca

A Mútua dos Pescadores, sendo segurador tradicional, líder 
e carismático deste setor, põe a maior ênfase no seguro das 
embarcações de pesca, dotando-o de todas as coberturas in-
dispensáveis para uma completa proteção, sem esquecer a 
moderação e a justeza na aplicação de franquias e taxas. 
É um seguro facultativo, mas a experiência mostra-nos que a 
generalidade dos empresários da pesca subscreve-o, pois, em 
última análise, trata-se de assegurar a própria sobrevivência 
da unidade económica.
Neste seguro garantem-se duas grandes áreas de risco: 
- Responsabilidade Civil; Despesas Judiciais.
- Perda Total; Avaria Grossa; Gastos de Salvamento; Encalhe, 
Submersão, Explosão, Abalroamento; Colisão com Objetos Fi-
xos e Flutuantes; Mau Tempo; Reboques; Acidentes, Incêndio, 
Explosão - Estaleiros; Mau Tempo - Estaleiros; Fenómenos da 
Natureza – Estaleiros; e outros mais específi-
cos que o segurado queira contratar.    
Estamos a ultimar a disponibilização de garan-
tias do Institute Fishing Vessel Clauses, que 
acrescenta novas coberturas às convencionais – 
como seja, por exemplo, a avaria de máquinas.

7.2. Recreio

A lei estabelece como obrigatório o seguro 
de responsabilidade civil (onde incluímos 
logo as Despesas e Custas Judiciais).
Mas a apólice pode garantir mais coberturas:
- Danos na própria embarcação (à semelhan-
ça da pesca, mas com as devidas adaptações) 
e acrescentando as situações específicas des-
te risco, como sejam as operações de Carga 
e Descarga, acidentes durante o Transporte 
Rodoviário e Roubo. 

- Acidentes Pessoais dos Ocupantes.
- Objetos Pessoais dos Ocupantes.
- Assistência dos Ocupantes e da Embarcação.
Recentemente, passámos a aceitar, no caso das provas despor-
tivas, os danos causados por embarcações a motor aos outros 
participantes na prova (que a lei permite que constitua exclusão). 

7.3. Marítimo-turística

Outro seguro obrigatório para as coberturas de Respon-
sabilidade Civil, acidentes Pessoais dos utentes e assis-
tência no estrangeiro.
As restantes coberturas são, com as necessárias adaptações, 
muito próximas das do Recreio.
A grande novidade é que desenvolvemos o produto de for-
ma a podermos também incluir nesta mesma apólice os riscos 
de Animação Turística, Prestadores de Serviços de Mergulho 
e Recreio, todos obedecendo às conformidades legais, mas 
numa gestão simplificada e sem duplicação de custos.
A talhe de foice, acrescentamos que este nosso produto está 
preparado para responder igualmente às obrigações quanto à 
matéria de seguros definidas para a pesca-turismo (atividade 
que está a iniciar-se em Portugal, havendo já experiências, 
designadamente nos Açores).

8. aquacultura

Muitos consideram hoje que Portugal tem no mar a sua maior 
fonte de riqueza.
Já o pensamos assim desde há muito.
Daí que o nosso Seguráqua tenha sido concebido muito antes 
do dealbar do século XXI. 
O objetivo deste seguro é indemnizar o investidor pela mor-
te, perda ou destruição das espécies criadas em viveiro (em 
águas interiores ou no mar), devido a Poluição, Doença, Rou-
bo, Fenómenos da Natureza e Falha do Equipamento.
Neste capítulo, o valor acrescido da Mútua dos Pescadores é 
que está relacionada com os seguradores mais fortes e espe-
cializados do mundo na exploração desta atividade.

9. outros seguros 

A Mútua dos Pescadores completa o seu leque de oferta dos 
restantes ramos, tais como Responsabilidade Civil Geral, Au-
tomóvel, Saúde e Vida, em parceria e com a colaboração da 
mediadora Ponto Seguro.
* Este artigo respeita as normas do Acordo Ortográfico 
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Tecer uma rede de proximidade
Em tempos de homenagem, aos que foram e aos que são, não podem ser esquecidos 
os que, não fazendo parte dos quadros desta Mútua, connosco colaboraram e 
colaboram, muitos deles ao longo de muitos anos, alguns ao longo de décadas

Comecemos pelos “colaboradores”. São mediadores sociais, a 
nossa presença em muitas comunidades, a voz das comuni-
dades junto da Mútua. Uma rede de sustentação do trabalho 
de proximidade que foi sendo tecida a partir do momento em 
que os pescadores tomaram nas mãos os destinos da Mútua, 
depois de Abril. 
Às vezes os colaboradores são associações de armadores ou 
sindicatos, às vezes são pessoas, líderes naturais ou com la-
ços muito fortes às comunidades piscatórias. Neste processo 
forjaram-se futuros quadros do setor e mesmo da Mútua. 
Alguns já não estão entre nós, como o Zé alegre da Afurada, 
que partiu com o cachecol do Sporting, o Jaime galante, 
caxineiro experiente na arte de sobreviver a naufrágios, e o 
tózé Macedo, que nasceu e viveu toda a sua (curta) vida só 
para dar. 
Enquanto outros recomeçam o ciclo de renovação da rede, 
agora já nem só da pesca, também dos outros segmentos. 
São gente da nossa tribo, com quem falamos ao telefone to-
dos os dias, de quem sabemos os gostos e os netos. A nossa 
homenagem a todos. 
Ao avô Zé Bóia que, numa Casa dos Pescadores abandonada 
em Buarcos, manteve abertas duas portas, a do sindicato e 
a da Mútua. Até este ano. E ao Miguel Peres, que aprendeu 
de seguros tanto quanto sabia de pesca, nosso dirigente em 
Viana. Reformou-se um prepara-se para a reforma o outro, 
mas do trabalho não de nós. Ao João Martins Vaz, que não 
é só a nossa voz mas também a nossa alma em Angeiras. 
Ao antónio Lucas Júnior, que continua a cuidar do espólio 
recolhido e carinhosamente preservado na Sociedade Piscató-
ria Aldegalense no Montijo. Ao Álvaro Paquete, o orgulhoso 
cooperador que preservou em Esposende a única coleção de 
calendários da Mútua que existe (menos um que lhe prome-
temos e ainda não conseguimos cumprir). Ao Marcelo Neves 
que se reformou da lota da Ericeira mas não da Mútua. Ao 
Leonardo Jacinto, que fez da lota ponto de encontro não 
só do peixe mas também dos homens e mulheres da Carras-
queira. À Edite oliveira, que fez de uma roulotte, herdada 
noutros tempos, o seu balcão de atendimento no porto de 
Lagos. E a dois açorianos da tribo Lotaçor, o João de Brito na 
Terceira e o João Luís em S. Miguel, pedras basilares na liga-

ção aos nossos associados. Ao nosso bom amigo “Marinho” 
(Mário Figueiredo), mestre da pesca artesanal e da arte Xáve-
ga, que continua a ser a nossa voz na Fonte da Telha. Na costa 
alentejana, ao “Zé do Forno” (José Francisco Reis), ao José 
Manuel Nunes da silva e ao José Maria santos Pincho, 
nossos colaboradores durante muitos anos, em Vila Nova de 
Mil-Fontes, na Azenha do Mar e na Zambujeira do Mar.

Estes são os históricos, mas a nossa é uma rede em cons-
trução, como diria Chico Buarque, e estamos certos que, nas 
comemorações do 80º aniversário, estaremos a homenagear 
como históricos muitos clubes navais e marinas, associações 
de desportos náuticos, de mergulho, de pesca desportiva ou 
da marítimo turística, cooperativas e organizações associati-
vas e da economia social, com quem estamos a percorrer um 
percurso semelhante de cooperação.

Falemos também doutros colaboradores. Também não fazem 
parte dos quadros da Mútua, mas o seu trabalho tem sido fun-
damental para o sucesso de muitas iniciativas e projetos e para 
qualidade do nosso trabalho. Falamos do Dr. antónio Mota, 
advogado, que colaborou com a Mútua durantes várias déca-
das, de forma tão dedicada. Da Dra. Maria do Céu Baptista, 
a quem devemos o sucesso de projetos emblemáticos como 
o CCC, dirigidos com rigor e muito carinho, do Prof. Luís 
Martins, antropólogo propriedade do setor da pesca, que 
nos honra com a sua colaboração, do Manel saraiva, artista 
plástico que há 25 anos põe a sua arte ao serviço da nossa 
imagem, do Cte. Miguel Cândido, que partilha connosco o 
que sabe de segurança, do Miguel Boavida e a sua equipa, 
sem os quais a Marés não saía para a rua. Dos médicos, en-
fermeiros e fisioterapeutas, peritos marítimos, advogados e 
representantes nos tribunais de trabalho, sem esquecer as 
entidades e empresas com quem temos protocolos e outros 
stakeholders, que connosco colaboram para oferecer aos 
nossos associados e clientes um serviço humanizado, de pro-
ximidade e de qualidade.

Para todos, os que foram e os que são, o nosso carinho. Para-
béns pelos 70 anos também para vocês. 
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Parabéns Mútua!
Falar da Mútua é falar também das organizações e entidades que têm cooperado com a Mútua ao 
longo dos anos, nas mais diversas áreas. As páginas que se seguem são testemunhos de pessoas e de 
organizações que ajudaram a construir a Mútua de hoje, e com quem a Mútua quer continuar a festejar 
todos os aniversários da sua vida. Parabéns a todos nós!

Comissão Permanente 
de Acompanhamento para 
a Segurança dos Homens no Mar

Criada numa perspetiva multidisciplinar para estudo e anali-
se das questões relacionadas com as atividades de pesca, a 
Comissão Permanente de Acompanhamento para a Seguran-
ça dos Homens no Mar (CPASHM) foi criada pelo Despacho 
Conjunto n.º 7029/2010, de 16 de Março, para promover 
a segurança do exercício da pesca no mar e integra, entre 
outras entidades públicas e sindicais a Autoridade Marítima 
Nacional, cuja coordenação é assegurada pelo Diretor-Geral 
da Autoridade Marítima, a Direção-Geral dos Recursos Mari-
nhos, Segurança e Serviços Marítimos, a Autoridade para as 
Condições do Trabalho, o Centro de Formação das Pescas e 
do Mar, a Mútua dos Pescadores, a Associação Pró-Maior Se-
gurança dos Homens do Mar e a Associação de Armadores da 
Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina.
Não obstante a importância setorial que cada uma das en-
tidades integrantes da comissão assume nos trabalhos, re-
sultado do respetivo Conhecimento interdepartamental e das 
várias responsabilidades e experiências existentes, a Mútua 
dos Pescadores tem sido um parceiro meritório nas reuniões 
mensais, contribuindo para o estabelecimento das medidas 
que têm sido implementadas e que decorrem das atribuições 
preconizadas pelo despacho instituidor, que incluem, desig-
nadamente a avaliação dos equipamentos existentes a bordo 
das embarcações, identificação de comportamentos de risco, 
promover ações no âmbito da prevenção e segurança, propor 
medidas pontuais para solucionar problemas existentes, criar 

planos de emergência para ocorrências no mar, propor ações 
de formação e valorização profissional, tendo sido possível, 
também, conceber e aplicar inquéritos sobre a avaliação de 
riscos na pesca local, permitindo, para os diversos tipos de 
artes, identificar e quantificar os potenciais perigos que decor-
rem do exercício da atividade, bem como obter a opinião de 
quais os fatores que podem reduzir o risco, designadamente a 
utilização do colete insuflável, o uso de navalha nas manobras 
de largar e alar redes e a existência de equipamento que per-
mita o alerta e a localização em caso de emergência (EPIRB).
De assinalar, igualmente, a intervenção da Mútua na constitui-
ção da “farmácia de bordo”, cuja implementação, após ouvida 
a Comissão, foi decisiva para ultrapassar as dificuldades sen-
tidas pelos pescadores no cumprimento da legislação sobre 
esta matéria.

Entende-se em especial, que é na ligação com as várias asso-
ciações de pescadores que residiu e reside muito do sucesso 
das diligências que vão sendo efetuadas, quer no preenchi-
mento dos inquéritos, quer na auscultação das opiniões que o 
setor tem sobre as matérias de segurança, o que permite à 
Comissão melhor avaliar os problemas existentes e consolidar 
a tomada de decisão que conduziu à aplicação da norma obri-
gatória do uso de auxiliar de flutuação. A natureza funcional-
mente próxima e relevante que tais contatos que a Mútua dos 
Pescadores mantém com as associações de pescadores é tam-
bém importante para a preparação e execução dos planos de 
colaboração entre as capitanias dos portos e as associações de 
armadores de pesca, tendo em vista o reforço da segurança no 
mar, e que no futuro próximo se espera possam estender a 
todas as comunidades piscatórias do país.

diretor geral da autoridade marítima

A obrigatoriedade do uso de auxiliar de flutuação durante a faina na pesca local já 
salvou vidas. A Mútua contribuiu para a discussão alargada desta medida, 
nomeadamente dedicando o seu 5º Encontro em Portimão (2010) a esta matéria

Grelha anatómica autocolante de apoio à consulta radio-médica, incluída nas 
2.300 farmácias de bordo distribuídas anualmente às embarcações com tripulações 
seguras. A dotação das farmácias varia em função das diversas frotas e pode 
ser reposta ao longo da anuidade.
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Marinha e Mútua 
no Projeto Marleanet
Neste ano de aniversário da Mútua queremos destacar no do-
mínio da Formação o trabalho desenvolvido no âmbito do pro-
jeto Marleanet.
Tendo sido identificadas vantagens no envolvimento das mari-
nhas dos países promotores do projeto internacional Maritime 
Learning Netwok (MARLEANET), a Marinha portuguesa, atra-
vés da sua Direção do Serviço de Formação (DSF), respondeu 
ao desafio colocado em Maio de 2011 pela Mutua dos Pesca-
dores, para participar neste projeto como entidade convidada.
A participação da Marinha materializou-se numa vertente téc-
nica, no apoio ao desenvolvimento de conteúdos formativos 
na modalidade de ensino a distância, relativamente ao qual 
dispõe de uma experiência consolidada no apoio à exploração 
da plataforma MOODLE (ferramenta utilizada pela Marinha), 
e numa vertente de natureza logística em apoio à realização 
de eventos associados ao projeto, seja a nível nacional ou en-
volvendo outros parceiros. Encontra-se em apreciação a cola-
boração na área da saúde marítima. A participação tem sido 
desenvolvida fundamentalmente através da Escola de Tecno-
logias Navais (ETNA), nomeadamente com o envolvimento do 
seu Departamento de Formação em Tecnologias de Educação, 
em estreita articulação com a DSF, pela natureza do projeto.
Neste contexto pode ser referida a participação em reuniões 
associadas ao projeto a nível nacional e internacional, das 
quais se destacam os workshops em Paris (OUT2011) e em 
Brest (NOV2011), onde foi possível trocar experiências e apre-
sentar o Sistema de Formação Profissional da Marinha (SFPM) 
e a sua realidade atual no que respeita a formação à distância. 
Releva-se, igualmente, o  Workshop sobre e-learning reali-
zado na ETNA, em 26 e 27 de março p.p., promovido pela 
Mútua e aberto a todos os parceiros do projeto, no qual foram 
notórias as vantagens decorrentes do trabalho em parceria e 
identificadas possibilidades de colaboração para o futuro. Está 
ainda prevista a participação da Marinha num Staff Exchange 
em setembro 2012, em Toulon, e na reunião final do projeto 
MARLEANET em outubro 2012.

Com a colaboração da marinha

Mútua parceira do MRCC no apoio 
aos nossos bravos pescadores!
Não podia deixar de vos transmitir algumas palavras sobre a 
ocasião…
A Mútua é para nós um parceiro indispensável, que desde sem-
pre nos apoiou incansavelmente nas ações de busca e salva-

mento com embarcações de 
pesca. A autenticidade e senti-
do de missão das pessoas que 
trabalham na Mútua, ajudam a 
lidar com situações por vezes 
muito difíceis, evidenciando 
um sentido de urgência, bom-
-senso e humanismo assina-
láveis. Permitam-me destacar 
a Dra. Cristina Moço, uma ex-
cepcional profissional que des-
de cedo me habituei a admirar 
pela disponibilidade permanen-
te, pelo humanismo e incansá-
vel sentido de missão. 
Parabéns à Mútua! Que tenha 
muitos anos de sucesso e con-
tinue a apoiar quem mais pre-
cisa no mar, os nossos bravos 
pescadores.

Comandante ricardo guerreiro
gestor de operações do mrCC - Centro de busca e 

salvamento marítimo de lisboa

Mútua dos Pescadores 
– Que viva e prospere!

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) 
sucedeu ao Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo 

A Marés e o Serviço de Busca e 
Salvamento (SAR): ontem como hoje o 
sucesso das ações de salvamento passa 
pela cooperação do setor com o MRCC. 
A experiência piloto, que está a ser 
desenvolvida em Sines, de 
envolvimento da associação de 
armadores e das famílias no alerta 
é mais um passo que está a ser dado

Passagem de testemunho: a Mútua não esquece Canaveira de Campos, que 
esteve à frente dos destinos do Inscoop, e que nos acolheu em 2004 quando 
entrámos para a família cooperativa. Esta fotografia é a merecida homenagem 
que os cooperativistas lhe prestaram na Feira da ACI, em Lisboa, em 2008

Eduardo Graça, por seu lado, e a CASES, levaram-nos a outra galáxia mais vasta, 
das organizações da economia social. Onde caminhamos num constante processo 
de aprendizagem
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– INSCOOP – prosseguindo, entre outras, a missão de de-
senvolver, prestigiar e dar visibilidade ao cooperativismo em 
Portugal. A CASES é uma organização recente que tem como 
objetivo contribuir para o desenvolvimento e modernização do 
cooperativismo português no seio da economia social.
O Ano Internacional das Cooperativas – 2012, proclamado 
pela ONU, representa o reconhecimento internacional do mo-
vimento cooperativo e do seu relevante papel em prol do de-
senvolvimento socioeconómico das comunidades de todos os 
continentes, regiões e países do globo. A missão da CASES, 
entidade à qual o governo cometeu a tarefa de organizar em 
Portugal o AIC- 2012, por entre todas as dificuldades conheci-
das, é a de promover o reconhecimento, a todos os níveis, do 
movimento cooperativo. 
O desafio da CASES é o de garantir que se não percam nem a 
tradição, nem as funções exercidas pelo INSCOOP, abrangen-
do um mais vasto conjunto de instituições que se situam no 
âmbito das atividades de um sector que, nos últimos anos, se 
tem consolidado sob a designação de Economia Social (Coope-
rativas, Mutualidades, Fundações e Associações, Misericórdias 
sendo que muitas destas organizações assumem o estatuto de 
Instituições Particulares de Solidariedade Social - IPPS).
O Parlamento Europeu adotou, em 2009, uma Resolução atra-
vés da qual, pela primeira vez, no âmbito das instituições da 
UE, reconhece a Economia Social, não só no plano jurídico 
como também como parceiro social: “considera que as compo-
nentes da economia social deveriam ser reconhecidas no diá-
logo social intersectorial da UE e sugere que tanto a Comissão 
como os Estados Membros apoiem energicamente o processo 
de inclusão dos atores da economia social na concertação so-
cial e no diálogo civil.”
A Economia Social representa 10% do conjunto das empre-
sas europeias, abarca um universo de 2 milhões de empresas, 
representa 6% do emprego total, sendo consensual o reco-
nhecimento do seu elevado potencial na gestação e desenvol-
vimento de políticas sociais, decisivas para assegurar a coesão 
social, lutando pela criação e manutenção de empregos está-
veis já que, pela sua própria natureza, as organizações que 
constituem a vasta e complexa rede que constitui o sector não 
são suscetíveis de serem deslocalizadas.
Aquela resolução do Parlamento Europeu, publicada em 2010, 
é um marco relevante, nos planos institucionais e politico, 
para o reconhecimento da Economia Social e também para o 
relançamento do cooperativismo, reconhecendo a relevância 
do seu papel no esforço coletivo exigível a todos os Estados, 
cidadãos e organizações da sociedade civil, em prol da criação 
de um novo modelo de desenvolvimento económico-social que 
resultará, mais tarde ou mais cedo, da crise do modelo de de-
senvolvimento assente, sem mais, na economia de mercado.
Podemos estar certos, e confiantes, que o cooperativismo será 
uma componente fundamental de um novo modelo da orga-
nização das sociedades abrindo uma época de novas espe-
ranças, e oportunidades, que a cada protagonista do mundo 
cooperativo cabe, através da sua iniciativa e ação, aproveitar 
em favor de um novo futuro para o cooperativismo português. 
A Mútua dos Pescadores, única cooperativa portuguesa no ramo 
dos seguros, ao comemorar o seu 70º aniversário celebra não 
só um passado repleto de sucessos, e também de dificuldades, 
trilhando, hoje, novos caminhos ao serviço dos seus coopera-
dores, e da comunidade na qual insere a sua atividade, moder-
nizando-se para enfrentar os desafios do presente e do futuro.
Que viva e prospere!

eduardo graça
Presidente da direção da Cooperativa antónio sérgio para a 

economia social (Cases)

Empenho na melhoria das condições 
de vida e de trabalho dos pescadores

O sector das pescas é, em Portugal como no resto do mundo, 
um dos mais martirizados pelo flagelo dos acidentes de traba-
lho e das doenças profissionais. 
Sempre assim foi, pois trata-se de um sector no qual conver-
gem quase todos os riscos profissionais dos restantes sectores 
de actividade, com a agravante do trabalho se desenrolar num 
meio instável e cujo controlo nos escapa, como é o mar.
Consciente dessa realidade, a Mútua dos Pescadores, desde a 
sua criação mas com particular ênfase nos últimos decénios, 
tem dedicado uma particular atenção não apenas à repara-
ção das consequências sempre dramáticas dos acidentes e 
das doenças profissionais mas também, e este é um dos seus 
grandes méritos, à sua prevenção.
E é exactamente na vertente da prevenção que, enquanto res-
ponsável máximo no nosso país pela execução das políticas de 
prevenção de riscos profissionais que fui, queria destacar o ex-
celente e insubstituível trabalho que tem vindo a ser desenvol-
vido pela Mútua. 
A Mútua nasce dos pescadores, está no seio dos pescadores e 
fala naturalmente a sua linguagem. Por isso é por eles ouvida, 
seguida e respeitada. E isso é muito importante pois a pre-
venção de riscos profissionais passa, sobretudo, pela transmis-
são bem sucedida de uma mensagem que modifique atitudes 
e transforme comportamentos. E a Mútua fá-lo quando investe, 
como nenhuma outra seguradora, na formação, na sensibili-
zação, na prestação de serviços como o do fornecimento das 
farmácias de bordo.
Mas a Mútua também não enjeita as suas responsabilidades 
no que toca à participação institucional. Daí que integre desde 
a primeira hora a Comissão Permanente de Acompanhamento 
para a Segurança dos Homens no Mar, na qual tem tido uma 
participação notável, nomeadamente ao nível da proposição 
e do apoio a alterações legislativas como aquela que tornou 
obrigatório o uso de colete insuflável a bordo das embarcações 
de pesca, legislação essa que, todos sabemos, este ano já 
salvou inúmeras vidas. 
O espaço que me foi concedido é curto para enaltecer devida-
mente a acção da Mútua. Num enorme MUITO OBRIGADO dei-
xo toda a minha gratidão à Mútua dos Pescadores, seguro de 
que não vai abrandar o seu esforço e trabalho com e para os 
pescadores, substituindo-se mesmo muitas vezes às próprias 
obrigações do Estado - que, há que assumi-lo, no que toca 

Imagem de um dos 57 cursos de Formação para a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar da Mútua, realizados em 22 portos e praias de pesca, que formaram 836 
responsáveis pela segurança, saúde e bem estar a bordo de 836 embarcações
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à prevenção e fiscalização dos riscos profissionais na pesca 
é frequentemente deficitária - empenhada em provar que a 
pesca é uma das mais antigas e nobres formas de vida e não 
tem que ser uma forma de morte.

luís Nascimento lopes
ex-Coordenador executivo para a Promoção 

da segurança e saúde no trabalho da aCt - autoridade para as 
Condições do trabalho

Celebração dos 70 Anos 
da Mútua dos Pescadores

O conselho directivo da ADAPI incumbe-me de saudar a Mú-
tua dos Pescadores, pela efeméride que comemora, a caminho 
das bodas de platina. É um lugar comum dizer-se que nenhu-
ma organização se afirma como uma referência na sua área 
de negócio, tantos anos, sem que tenha cultivado um quadro 
de valores estimáveis, nos quais a seriedade dos processos 
em que intervém e a relação solidária com os seus cooperan-
tes / clientes tenham sido colocados em lugar privilegiado. 
A ADAPI, ao invés do que sucede com outras associações de 
armadores, não exerce intermediação na colocação, junto dos 
seus associados, de produtos com natureza comercial, quer 
porque as sucessivas direcções sempre quiseram focar a in-
tervenção em outras frentes, quer porque as empresas que 
representamos têm, por regra, a sua própria rede de contac-
tos no mercado e decidem, com total liberdade, a escolha dos 
seus fornecedores. Não teríamos qualquer dúvida, todavia, 
pelo que conhecemos da qualidade do trabalho da Mútua dos 
Pescadores, na área dos seguros marítimos e na vertente do 
apoio social, em aconselhar aos Associados esta organização 
de referência. É sobretudo louvável e reconhecido pelas co-
munidades piscatórias a dimensão da proximidade com que 
os segurados são tratados, nas horas de maior infortúnio. Não 
são as exigências de um mercado concorrencial e competitivo, 
na área da prestação de serviços onde se move, que desviam 
a Mútua da rota humanista, solidária e fraterna porque pauta a 
sua conduta nos momentos de perda, para todos aqueles que 
fazem do Mar e da Pesca o seu exclusivo meio de subsistência. 
Aqueles que conhecem o seu código de conduta, que uma 
vida de 70 anos mais que transformou em código genético, 

podem confirmar que na Mútua, se há segurados, há funda-
mentalmente pessoas, a quem os técnicos chamam pelo nome 
e a quem proporcionam respostas que vinculam, ao longo de 
gerações sucessivas, relações de confiança e de assistência. 
Creio mesmo que essa diferença distintiva de tratamento tem 
sido a grande mais-valia para a consolidação dos créditos des-
ta Seguradora, no panorama do seguro naval.
Foi-me também pedido que recordasse algum episódio de co-
munhão de princípios ou de acção, entre a ADAPI e a Mútua 
dos Pescadores. Quero lembrar, pelas boas memórias que me 
proporciona, o esforço articulado que as 2 organizações fize-
ram para provar, porventura por caminhos autónomos, mas 
convergindo no essencial, que a privatização ou a concessão 
da Docapesca, enquanto entidade gestora das Lotas, seria 
uma opção desastrosa. Nos debates promovidos e nas posi-
ções enviadas ao Governo sublinharam-se, com factos inilu-
díveis e com o saber da experiência de dezenas de anos de 
contacto com o regime de 1ª venda, as suas virtualidades e o 
seu potencial para a valorização dos investimentos e da força 
de trabalho neste sector, com o actual modelo. A parceria nes-
ta causa foi compensada, com a Docapesca a sair reforçada no 
seu papel de regulação.

antónio schiappa Cabral 
adaPi - associação dos armadores das Pescas indústriais

Um casamento duradouro…

Já longos vão os anos que este casamento perdura no tem-
po, precisamente desde 1982 aquando do meu primeiro barco 
“Jessica”, completamente seguro na Mútua dos Pescadores. Já 
o meu pai tinha o seu “Arrais Palão” seguro na Mútua – essa 
família que já então representava a Mútua para nós, até aos 
dias de hoje. Houve apenas dois anos de interregno neste casa-
mento, mas sempre com uma boa relação, relação esta que foi 
ainda mais reforçada com o meu regresso… o mar nem sempre 
é calmo e é preciso revolta para depois mostrarmos realmente 
o que valemos. Depois deste regresso, fui convidado para per-
tencer aos órgãos sociais da Mútua, e aqui estou.
No momento actual em que também acumulo o cargo de Pre-
sidente da A.P.A.R.A, quero manter a relação que sempre tive 
com a Mútua dos Pescadores, bem viva e atenta, para que todos 
juntos possamos ultrapassar as correntes contrárias, ventos e 
marés,  e para que todos consigamos chegar a Porto Seguro.
Bem-haja a Mútua dos Pescadores pelos seus 70 anos!

adelino Vieira
membro do Conselho regional do Norte da mútua

Pres. da aPara - ass. da Pesca artesanal da região de aveiro

Procissão de embarcações de pesca, realizada no dia de S. Pedro, no 
âmbito da Expo 98, por iniciativa da Comissária do Pavilhão da Santa Sé 
e com o apoio da Mútua. Fotografia colhida a partir da embarcação do 
Adelino - “Jesus nas Oliveiras”

Documento comum subscrito por 40 organizações da pesca, incluindo a Mútua 
e a Adapi, contra a privatização e desmembramento da Docapesca, em 2008. 
Um momento histórico de aprendizagem para o setor, porque provou que os 
processos de reflexão participados e alargados a outras forças vivas, a unidade 
em torno do que une e a organização, podem ser bem sucedidos
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Colaboração entre a Mútua 
e a Universidade de Brest

A colaboração en-
tre a Universidade 
de Brest e a Mú-
tua dos Pescadores 
começou à quase 
15 anos. Em 1998, 
no quadro de um 
projeto europeu, o 
Centro de Direito e 
de Economia do Mar 
da Universidade de 
Brest procurou um 

parceiro português conhecedor dos aspetos sociais da pesca, 
para nos ajudar a realizar um trabalho sobre a gestão das 
pescas em Portugal. Numerosos especialistas portugueses 
falaram-nos da Mútua e não hesitámos em bater à sua porta, 
para nos ajudar a realizar esse trabalho. A Mútua respondeu 
favoravelmente ao nosso pedido, acolhendo durante três me-
ses uma estagiária. Cristina Moço, assistente social da Mútua, 
soube dar-nos a conhecer a vida das comunidades e das orga-
nizações de pesca do País. Foi graças ao sucesso desta primei-
ra colaboração que outras foram estabelecidas.
Em 2002, na altura da submissão de um projeto europeu so-
bre o papel das mulheres da pesca e aquacultura na Europa, 
convidámos novamente a Mútua, para participar nesse proje-
to. O conhecimento aprofundado das comunidades de pesca 
pela Mútua tornou-a um parceiro indispensável para esse pro-
jeto, que tratava de uma nova temática mal conhecida nes-
sa altura na Europa. Para esse projeto, a Mútua procedeu à 
identificação, no seio das comunidades de pesca, de mulheres 
suscetíveis de participar no projeto. Tratava-se de mulheres 
que faziam a comercialização do peixe, a administração de 
empresas, de redeiras, de mariscadoras e outras. Por outro 
lado, a Mútua organizou uma visita ao terreno, no seio das 
principais comunidades de pesca, para se conhecerem essas 
mulheres. Foi durante esse projeto que a rede de mulheres 
portuguesas da pesca se constituiu em Portugal.   
Foi assim que a Mútua teve um papel muito importante na 
constituição da rede europeia AKTEA, que agrupa as orga-
nizações de mulheres da pesca e aquacultura na Europa. A 
rede das mulheres portuguesas «Estrela do Mar» é membro 
fundador da rede AKTEA. Por outro lado, a Mútua organizou 
e financiou um encontro anual da AKTEA, em Sines, no ano 
de 2009, onde as mulheres de vários países se encontraram 
para debater a política comum de pesca e outros temas que 
respeitam à contribuição das mulheres nas empresas de pesca 
ou na produção de mariscos.
Graças a esta longa colaboração com a Mútua, laços muito 
fortes se estabeleceram e nós esperamos encontrar outras 
ocasiões para trabalhar conjuntamente.

Katia Frangoudes, secretária geral da aKtea     

Parceria com a Associação 
de Moradores da Ilha da Culatra
Falar da MUTUA DOS PESCADORES e do trabalho por ela de-
senvolvido em prol das comunidades piscatórias ao longo de 
todos estes anos é falar de progresso, desenvolvimento social, 
cultural e acima de tudo de aproximação das populações que 
tem servido, em suma, é enaltecer a obra realizada que sem 

ela, seria impossível existir um desenvolvimento sustentado e 
sem assimetrias.
Este empenhamento revela sentido humanitário e de solida-
riedade para com as populações mais desfavorecidas que a 
MUTUA DOS PESCADORES pondera, equacionando o serviço 
público, não pesando somente o aspecto económico. Só as 
grandes organizações, constituídas por grandes homens e 
mulheres conseguem aplicar, e neste aspecto, a MUTUA DOS 
PESCADORES é um exemplo a seguir.
• Em 2002, na altura da submissão de um projeto europeu 
sobre o papel das mulheres da pesca e aquacultura na Europa, 
as mulheres da Culatra foram convidadas pela Mútua, para 
participar nesse projeto e integrar um grupo de mulheres da 
pesca que pudesse dar a conhecer a problemática de cada 
comunidade, foi então criada a rede portuguesa das mulheres 
da pesca com o nome “Estrela do Mar”, graças ao trabalho 
desenvolvido pela assistente social da Mutua Cristina Moço em 
colaboração com as mulheres de cada localidade foi dada co-
nhecer a vida das comunidades e das organizações de pesca 
do País, o sucesso desta primeira parceria fez com que outras 
fossem estabelecidas.
• Em 2007 surgiu o projecto Celebração da Cultura Costeira 
(CCC) com o qual a AMIC colaborou, pois o mesmo visava criar 
uma rede de inventariantes locais da cultura costeira com o 
fim de identificar elementos desta herança cultural, esta foi 
uma forma de nos conhecermos melhor e que vai também de 
encontro a um dos nossos objectivos, pois consideramos que 
defender e preservar o património material e imaterial de um 
local é a melhor forma de transformar esse local num bom 
lugar para se viver e visitar.
Como representante de todos os moradores, pescadores e 
mariscadores da Ilha da Culatra, é motivo de orgulho traba-
lhar em parceria com uma empresa como a MUTUA DOS PES-
CADORES.

silvia Padinha
Presidente da ami - associação de moradores da ilha da Culatra

Intercooperação com a ANDST 
no apoio às vítimas de acidentes 
de trabalho e suas famílias
A Delegação Regional do Sul da Associação Nacional dos De-
ficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST) celebrou um pro-
tocolo de cooperação e parceria com a Mutua dos Pescadores 
em Janeiro 2006. Desde então ambas as organizações têm de-
senvolvido e participado em diversas atividades em conjunto, 
articulando-se sempre que necessário. A Mutua tem encami-
nhado para a ANDST pessoas vítimas de acidentes de trabalho 
e suas famílias, a qual presta apoio psicossocial, jurídico e 
médico; colabora com a sua experiência na área da pesca em 
sessões de sensibilização e prevenção dos acidentes de traba-

Intercâmbio de inventariantes na Culatra, no âmbito do IV Seminário 
do projeto CCC – Celebração da Cultura Costeira (Faro, 2008)
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lho, nos municípios onde a pesca é 
um importante sector económico. 
Este ano, ficámos muito gratos 
pelo patrocínio na sessão come-
morativa do Dia Nacional da Pre-
venção e Segurança no Traba-
lho e pelo apoio no convívio de 
sócios em Junho no parque de 
campismo de Sesimbra.
A ANDST, vem assim, felicitar 
a Mutua dos Pescadores pelo 
seu 70º aniversário e desejar a 
continuação do excelente tra-
balho que tem vindo a desen-
volver e que todos nós benefi-
ciamos com a sua existência e 
contribuição. 

aNdst - associação Nacional dos deficientes sinistrados no 
trabalho lisboa

 

Incontornável para as gentes do mar

Incontornável pelo conhecimento que temos da “Mutua” e das 
suas actividades, mas acima de tudo pelo reconhecimento da 
sua acção meritória no apoio à actividade da pesca em geral e 
aos pescadores em particular.
Há cerca de uma década atrás, por razões profissionais, ini-
ciei um contacto mais próximo com a “Mútua” e devo dizer 
que, desde logo, fiquei com a impressão de estar perante 
uma organização em que o profissionalismo, o entusiasmo e a 
vontade de encontrar soluções para melhorar as condições de 
vida dos profissionais do mar, faziam parte da sua “razão de 
existir”. Este sentimento foi-se fortalecendo com o decorrer do 
tempo e justiça seja feita, a principal responsável por isso foi 
a Dra. Cristina Moço.
Porém, desde há dois anos a esta parte e na sequência de um 
convite que me foi dirigido para participar, como representante 
da entidade reguladora (I.P.T.M., IP), no projecto MARLEANET, 
em que a “Mútua” é um dos parceiros, tive a oportunidade de 
presenciar uma outra face das diferentes actividades em que 
a “Mútua” está envolvida e, com muito agrado e satisfação, 
posso testemunhar que este projecto, que envolve diversos 
parceiros de vários países comunitários, encontrou na “Mútua” 
de Portugal e no dinamismo e competência da Dra. Maria do 
Céu Baptista e da Dra. Cristina Moço, um dos parceiros mais 
“fortes” cuja participação activa mais dinamismo entregou a 
todo o projecto. 
O êxito que o MARLEANET possa vir a ter, tem uma marca 
portuguesa a “Mutua dos Pescadores”.

Resta-me agradecer o privilégio que me concederam de poder 
colaborar convosco e agradecer também, enquanto parte da 
gente do mar, a todos os colaboradores e dirigentes, actuais e 
os que vos antecederam  todo o Vosso trabalho.
Que nos próximos 70 anos outros possam testemunhar o mesmo.
Obrigado.

antónio Pereira Caneco 

Trabalhar para que exista 
uma cooperação mais forte
Enquanto dirigente, penso que o trabalho realizado, teve gran-
de importância na minha vida profissional. Pude ver de ma-
neira mais clara e objectiva os caminhos que poderia seguir 
e as potencialidades que até então não tinha percebido que 
possuía. Foi uma experiência de 3 décadas, relacionando-me 
com pessoas de diferentes níveis de cultura e entendimento. 
Quanto à vivência com a Mutua, senti um elevado nível de so-
lidariedade e colaboração. Sinto-me valorizado e considerado. 
Sinto um grande apreço pela Mutua dos Pescadores.
Quanto à relação com a associação a que tenho a honra de 
presidir, devo dizer o seguinte.
Tem sido uma relação normal, de confiança mutua e estreita 
colaboração.
Todavia, penso que, do ponto de vista comercial, deveriam 
ser desenvolvidas iniciativas destinadas a melhorar a relação 
Apatv-Mútua, com particular incidência, nos seguros dos nos-
sos associados. Resumindo, trabalhar para que exista uma 
cooperação mais forte.
Para finalizar, devo dizer que, nunca é demais enaltecer os 
méritos da Mútua, entidade que goza de um indiscutível pres-
tígio e de grande estima junto de dirigentes, colaboradores e 
associados.
Por todas estas razões, concluo, dizendo que tudo farei para hon-
rar, com o maior profissionalismo, qualquer compromisso futuro.

leonardo diogo egídio
Presidente da associação de Pescadores e armadores de tavira

membro do Conselho Consultivo da mútua

Mútua, uma empresa social
As primeiras palavras não podem deixar de ser de felicitações 
pelo 70º aniversário da Mútua dos Pescadores.
Certamente que 70 anos numa qualquer seguradora tem um 
significado muito especial. Com as características específicas 
da Mútua dos Pescadores não pode deixar de ser o reconhe-
cimento pelo trabalho desenvolvido e como a característica 
específica de empresa social lhe moldou a sua missão e os 
seus procedimentos  de forma positiva.

Reunião do TCC (Comitê Transnacional Consultivo de especialistas) do projeto 
europeu Marleanet / Espaço Atlântico, realizado em Portugal, nas instalações da 
ENIDH, em 2010. 

Imagem de uma reunião dos órgãos sociais do Algarve 
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Apesar de especialmente vocacionada para a atividade da 
pesca profissional, o seu dinamismo e capacidade inovadora 
tem alargado os seus horizontes num passado mais recente, 
permitindo atuar num mercado segurador muito competitivo e 
cada vez mais internacional.
Na nossa Associação, também festejando este ano o seu 30º 
aniversário temos acompanhado e colaborado com a Mútua 
dos Pescadores em muitos aspetos, saliento sobretudo o po-
sicionamento muito claro da instituição nas suas ideias e nas 
suas decisões, o modelo de participação e cooperação nos ór-
gãos sociais na nossa associação e o sentido associativista 
subjacente ao seu posicionamento e participação na vida da 
Associação Portuguesa de Seguradores.  Independentemente 
da sua dimensão relativa e da perspetiva do seu modelo de 
negócio de cariz marcadamente mais social.
É pois de toda a justiça agradecer o valioso contributo que a Mú-
tua dos Pescadores tem tido na evolução da nossa Associação.
Sou uma testemunha particularmente sensível a esse contributo.
A essa colaboração muito generosa dos seus principais diri-
gentes não posso deixar de corresponder com uma total dedi-
cação, transparência e apoio sempre que for necessário contri-
buir para o desenvolvimento da Mútua dos Pescadores.
A continuada e muito estreita ligação do nosso País ao mar e a 
nossa determinação vão permitir que a Mútua dos Pescadores 
prossiga a sua vocação de proteção dos seus associados na 
forma equilibrada como o tem feito no passado.
É o que todos desejamos individual e coletivamente na Asso-
ciação Portuguesa de Seguradores.

Pedro seixas Vale
Presidente do Conselho de direção

aPs - associação Portuguesa de seguradores    

70 Anos a prevenir, segurar e dar 
confiança solidária!
Cada nova associação ou estrutura deve o seu aparecimento 
às condições históricas, sociológicas e políticas de um dado 
período. A Colectividade mais antiga que se conhece em Por-
tugal e que constitui uma referência para o Movimento Asso-
ciativo Popular, terá sido fundada em 1722 (ou antes). A Con-
federação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e 
Desporto, foi constituída em 1924. 
Existem muitas outras formas de associação livre como res-
posta às necessidades dos seres humanos, à falta de resposta 
da super estrutura social que é o Estado mas também como 
forma alternativa ao modelo económico e social dominante.
Creio que as Cooperativas, como forma de resposta social, sur-

giram como alternativa ao então novo sistema capitalista que, 
na sua génese, comporta contradições e valores que desde 
sempre suscitaram reservas. Mesmo os que denodadamente o 
defendem, não podem deixar de considerar que se trata de um 
sistema que gera desigualdades, assimetrias, exploração.
A par do sector capitalista (com fins lucrativos) e do sector 
público (Estado), está aquele que hoje é denominado por Ter-
ceiro Sector ou Sector da Economia Social e Solidária. É neste 
sector que se encontram as Mutualidades, Misericórdias, IPSS, 
Colectividades e Cooperativas.
No desejo que este sector se alargue, reforce e diversifique as 
áreas de interesse, venho há muito defendendo que o Terceiro 
Sector deverá reflectir e agir de forma a garantir uma coope-
ração que contribua para a realimentação do mesmo de forma 
a torná-lo mais forte e assim resistir melhor aos ataques e 
sobressaltos do sistema capitalista em que vivemos. 
Não sendo a alternativa imediata ao sistema capitalista, não 
podemos deixar de pensar que o cooperativismo, garante uma 
maior justiça económica e social e é um excelente exemplo em 
como a sociedade pode funcionar em cooperação solidária em 
vez de competição selvagem como hoje acontece.
Foi nessa perspectiva que, entre a Ponto Seguro, Mutua dos 
Pescadores e a Confederação Portuguesa das Colectividades, 
se estabeleceu um Protocolo de Cooperação em 8 de Outubro 
de 2008 onde, entre outros aspectos, se afirma: (…) “sem 
prejuízo de outras formas de intercâmbio, o presente protoco-
lo de cooperação, consiste na oferta, pela primeira e segunda 
outorgantes, de condições mais favoráveis nos seguros das 
colectividades associadas da terceira outorgante, associações 
concelhias, federações distritais, e da própria Confederação, 
bem como dos associados, trabalhadores e dirigentes de todas 
as entidades referidas”.
Com este gesto, a Mutua dos Pescadores mostra a diferen-
ça entre o tipo de relações meramente comerciais e relações 
de solidariedade e sensibilidade social. É essa sensibilidade 
e especialização que é sentida pelos “Homens do Mar” que 
na sua labuta diária, contam com os conselhos da Mútua que 
previnem o risco, mas também com a solidariedade material 
e psicológica tão necessária nos momentos de infortúnio, tão 
presentes nessa difícil e nobre forma de vida que é a Pesca.
Na passagem do seu 70º Aniversário, não poderia deixar de 
felicitar os órgãos sociais, os trabalhadores e cooperantes da 
Mútua e desejar os maiores êxitos cooperativos e de felicida-
des pessoais.

augusto Flor
Presidente da Confederação Portuguesa

 das Colectividades de Cultura, recreio e desporto

O veleiro “Hemingway”, seguro na Mútua, no qual o nosso diretor 
Genuíno Madruga fez duas viagens de circum-navegação em solitário 

O presidente da Mesa da Assembleia Geral da Mútua, Comandante Meyreles, foi 
designado pela Confederação das Associações de Cultura e Recreio para integrar 
a lista para os órgãos sociais nas últimas eleições
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Coragem, solidariedade e justiça

É com muita satisfação que vejo uma seguradora celebrar 70 anos 
de existência. Mais do que a longevidade é a hombridade, profis-
sionalismo e correção com que a Mútua sempre trabalhou que lhe 
conferem um lugar de destaque nos seguros em Portugal.
Não posso deixar de realçar que estando ligado ao setor de 
seguros há mais de 40 anos, boa parte dos quais ligado ao 
sindicalismo, nunca constatei um problema digno de registo 
que tenha ocorrido entre a Mútua e os seus colaboradores.
Também tenho de salientar o ato de coragem, solidariedade e 
justiça que fez com que a Mútua mantivesse o respeito inte-
gral pelo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), assinado pelo 
Sinapsa, o qual foi recentemente revogado por um novo  CCT, 
estabelecido entre a APS e os outros dois sindicatos de se-
guros. Embora mantendo uma total posição de respeito pela 
liberdade sindical em que qualquer colaborador pudesse aderir 
ao sindicado que pretendesse, verificou-se que a esmagadora 
maioria optou pelo contrato existente.
Ora, sabendo que o novo “descontrato” até traz grandes vanta-
gens para as entidades patronais, foi uma honra constatar que 
a Mútua dos Pescadores se manteve fiel aos princípios de justi-
ça laboral e respeito pelo trabalho humano. É isto que caracte-
riza e dignifica a Mútua e é isto que a fará continuar a crescer.

augusto Fidalgo, dirigente do siNaPsa - 
sindicato Nacional dos Profissionais de seguros e afins

Cumprimento escrupuloso 
da matriz mutualista
Completar 70 anos de existência é, para qualquer organiza-
ção, um acontecimento memorável que importa enaltecer e 
festejar. É atingir uma idade respeitável e, por tudo o que em 
concreto repercutiu de positivo no setor das pescas e correla-
tivos, merecer o respeito generalizado.
É ainda um património que importa preservar, pelas garan-
tias de segurança que oferece aos seus segurados, através do 
cumprimento escrupuloso da matriz mutualista que preside a 
toda sua atuação.
Na qualidade de Presidente da Assembleia Geral durante um 
significativo número de anos, sinto a satisfação de ter dado o 
meu contributo, naturalmente modesto, para o normal funcio-
namento da Mútua.
Mas o registo principal sobre este período está obviamente dirigi-
do para as relações cordiais, que foram apanágio de toda a con-
vivência estabelecida com os outros diferentes responsáveis, com 
que no exercício das minhas funções tive o privilégio de contatar.

Igualmente será de relevar o ambiente pacífico sempre pre-
sente nas reuniões da Assembleia Geral, revelador da forte 
identificação dos Associados da Mútua com a sua Direcção, e 
da tranquilidade e confiança com que eles acompanhavam o 
empenhado e equilibrado funcionamento desta.
Na qualidade de associado que já ultrapassa na sua vincula-
ção à Mútua, metade da idade que ela agora comemora, há 
também um sentimento de pertença e a ideia legítima de que 
também contribuí para erguer e consolidar a Mútua que hoje 
existe, e que profundamente anseio venha a subsistir no fu-
turo, para apoio das diferentes actividades relacionadas com 
o mar, de cujo incremento a economia nacional tanto carece. 
E esta ideia possui um fundamento inquestionável quando, ao 
longo deste tempo, as empresas que liderei - Unicoopesca, 
Pescagest e Estaleiros Navais de Peniche - se apresentaram 
sempre, individualmente considerados, ou em conjunto, como 
os maiores segurados da Mútua.
E pensando no futuro, temos a realidade dos Estaleiros Navais 
de Peniche, que na sua dimensão de maior estaleiro privado 
de construção naval nacional, seguramente continuará a re-
querer à Mútua a realização de todos os seus seguros, sejam 
no âmbito das novas construções, das reparações ou dos aci-
dentes de trabalho dos seus trabalhadores.
Para bem do nosso País, confiemos que os Estaleiros Navais 
de Peniche possam prosseguir o desenvolvimento da sua pro-
dução, integrando nela cada vez mais e maiores construções, 
bem como, progressivamente, atinja novos segmentos, entre 
os quais certamente avultará o dos equipamentos para produ-
ção da energia off -shore.
A Mútua poderá sempre contar com a expansão da nossa car-
teira de seguros, para garantir o seu próprio crescimento.

Carlos mota
Pres. do Cons. de admn. do eNP - estaleiros Navais de Peniche

A Mútua é nossa!
Eu vejo a Mútua como uma das melhores coisas que a classe 
piscatória tem. Um reconhecimento que vem, não apenas da 
própria classe, mas também, de fora dela.
Orgulho-me de ter feito parte de uma etapa fundamental da 
história da Mútua, que foi o pós 25 de Abril, e de ter contribuí-
do para que tivéssemos passado a poder dizer “a Mútua é nos-
sa”. Porque antes disso, a Mútua, sob o regime do Estado Novo 
e do Almirante Tenreiro, era dos pescadores apenas no nome.
A Mútua é hoje uma grande seguradora, e é importante não 
esquecer que foi construída pela luta e esforço de muitos pes-
cadores, de Norte a Sul do País.

Equipa de trabalhadores da Dependência de Olhão brinda com um associado, no 
dia do nosso 70º aniversário (27 de Julho)  

Em terra e no mar - imagem colhida nos ENP, cujos trabalhadores, 
responsabilidades e património, estão seguros na Mútua  
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Em 1974 a Junta Central das Casas dos Pescadores nomeou-
-me para vogal da Direcção, juntamente com outro pescador, 
José Severo, de Sesimbra, e a Dra. Lucília, para Presidente, 
para em conjunto prepararmos a eleição dos novos órgãos 
sociais, e foi aí que se deu a grande volta de 180º na Mútua.
Fizeram-se os novos estatutos para que fossem os pescado-
res a decidir o seu destino, e a eleger os seus órgãos sociais. 
Orgulho-me de ter pertencido, como Presidente, a esta nova 
Direcção eleita, ao lado de tantos outros pescadores, onde 
estava também o José Severo.
Faço então parte desta geração de pescadores que calcorreou 
os portos deste país, informando, esclarecendo, conscien-
cializando os pescadores para a necessidade de uma Mútua 
que fosse verdadeiramente nossa, que nos protegesse e nos 
apoiasse, para que a pesca se desenvolvesse, e com ela se 
desenvolvesse também o país.
É muito importante que a Mútua se desenvolva mas é igual-
mente importante que não esqueça as suas raízes e aquilo que 
é: a “Mútua dos Pescadores”.
Quero em meu nome pessoal agradecer a todos os que aju-
daram, de forma desinteressada, a Mútua a erguer-se, e em 
particular a todos os pescadores que contribuiram para isso. 
Não posso também deixar de evocar Lopes Ribeiro, Director 
(executivo, não estatutário), que pôs o seu conhecimento e a 
sua experiência na área de seguros ao serviço da Mútua e da 
nova Direcção eleita, dando todo o  apoio técnico fundamental 
ao projecto. Sem o seu conhecimento e o seu apoio não tería-
mos conseguido.

Carlos Cordeiro
1º Presidente eleito da direcção estatutária da mútua

A Mútua e a Ponto Seguro
Num período em que Portugal atravessa uma grave recessão 
económica e social, fruto de sucessivas politicas erradas, agra-
vada pela crise económica internacional, que está a atingir com 
gravidade o investimento e em particular o emprego, com as 
inevitáveis nefastas repercussões na actividade seguradora, a 
Mutua dos Pescadores faz 70 anos de vida.
É mais um desafio que por certo o Rede Mútua/PS, os seus diri-
gentes e colaboradores, saberão ultrapassar, tal como o fizeram 
noutros momentos de grandes dificuldades
Por coincidência, neste ano de 2012, a par dos 70 anos da Mu-
tua dos Pescadores, atingiu a Ponto Seguro os seus 30 anos de 
existência.
Fundada em 1982, por iniciativa de um conjunto de quadros su-
periores de empresas de seguro e com a colaboração inicial de 
5 colaboradores, a Ponto Seguro nasceu, cresceu e ultrapassou 
dificuldades sendo hoje uma empresa com mais de 30 colabora-
dores e escritórios de norte a sul, incluído as Regiões autónomas 
dos Açores e Madeira.
A Ponto Seguro é hoje uma empresa firmada na área da media-
ção de seguros, cotada actualmente nas 10 maiores mediadoras 
do mercado português, trabalhando com as principais segurado-
ras que operam no mercado nacional.
A história conjunta destas duas empresas, que fará 20 anos em 
2013, iniciou-se em 1993 com a entrada da Ponto Seguro na 
Rede Mútua.
Apesar desta estreita ligação, pautada pela colaboração em di-
versos níveis,  comerciais e administrativos, a história destes 19 
anos, demonstra que muito ainda está por fazer designadamente 
nas relações comerciais, entre a mediadora Ponto seguro e a 
Cooperativa - Seguradora Mútua dos Pescadores, não obstante 
a significativa melhoria conseguida nos últimos 3 anos, já que a 
carteira da Mútua que em 2008 representava apenas 0,8% do 
valor total da carteira da Ponto Seguro, representa agora 3%.
Nesta medida a Ponto Seguro vai, sempre com o princípio de 
apresentar aos seus clientes as melhores coberturas aos preços 
mais adequados, continuar a promover a venda dos produtos co-
mercializados pela Cooperativa Mútua dos Pescadores, convenci-
dos que a política cooperativa da Rede Mútua/PS que privilegia o 
respeito pelos clientes e a qualidade de serviço, vai garantir um 
reforço do nível dos produtos da Mútua distribuídos pela rede da 
Ponto Seguro. 

antónio Casmarrinha
gerência Ponto seguro

Siempre al lado de los 
pescadores allá donde estén 
Reconocemos que una de las cosas mas difíciles para el sector 
extractivo de la pesca es buscar aliados en general y encontrar 
los que son realmente útiles y legales para sacar adelante el 

Assembleia Geral nos anos 70, ainda nas instalações da Av. Infante Santo

Imagem de grupo colhida após as Jornadas Técnicas Mútua dos Pescadores / 
Ponto Seguro, realizadas em 2009, sendo anfitrião o Edgar Coelho, do balcão PS 
em Alcanena

O segundo presidente eleito da Mútua já não está entre nós. 
Recuperámos do nosso baú de memórias esta fotografia do Manuel 
Vilaça ladeado por dois dirigentes sindicais, prestando-lhe aqui 
uma justa homenagem. Em memória também de Belmiro Alves, 
coordenador da Federação dos Sindicatos da Pesca, outro quadro 
do setor prematuramente desaparecido 
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sinfín de problemas irresolubles, encrucijadas y apuestas de 
futuro.
Cada país tuvo una evolución diferente y lo que mas importa al 
final es la capacidad para seguir vinculado a la acción social en 
el entorno de las comunidades pesqueras u esto es algo que 
combina la Mutua de Pescadores en Portugal.
La primera vez que conocí la actividad de la Mutua de  Pes-
cadores fue precisamente a través de su actividad social de 
cooperación con el sector de la pesca y el marisqueo (donde 
las mujeres mariscadoras de Galicia tienen un papel prepon-
derante) con la participación de la Mutua de  Pescadores como 
observadores en un proyecto de desarrollo. Cristina Moço  nos 
mostró un alto nivel de conocimiento de las necesidades del 
sector: tanto de la configuración  socioeconómica de las co-
munidades pesqueras, como de la gestión de los recursos pes-
queros además de los problemas de comercialización que van 
implícitos a la explotación de esta actividad económica.
A partir de ahí, la participación activa en multitud de proyec-
tos, grupos de trabajo como el del Consejo Consultivo Regio-
nal del Atlántico Sudoeste, colaboración en Congresos Inter-
nacionales de diversas materias como fueron el I Congreso 
Internacional de Prevención de Riesgos en la Pequeña Pesca 
o  I Jornada de Valorización de la Pesca Artesanal, celebrados 
ambos en Santiago de Compostela, vienen a identificar a la 
Mutua de Pescadores como una entidad viva y activa vincu-
lada fuertemente a los intereses de nuestro sector. Toda esta 
trayectoria demuestra una capacidad real de internalización 
así como de  exportar el conocimiento al sector de la pesca.
Llevar 70 años cumpliendo con el deber y mostrar, con el paso 
del tiempo, las mismas ganas de trabajar por la pesca no es 
fácil, por eso, desde la Federación Galega de Confrarías de 
Pescadores felicitamos no solo a la Mutua como entidad sino 
a sus trabajadores por el trabajo bien hecho a lo largo de este 
tiempo y así mismo también tendríamos que felicitar a los pes-
cadores portugueses por tener aliados que siguen estando al 
lado de los pescadores allá donde estén.

Xoan lópez 
secretario Xeral

Federación galega de Confrarías de Pescadores

Trabalho em prol da economia local

É com enorme satisfação que a Câmara Municipal de Sesimbra, 
vê a Mútua dos Pescadores completar 70 anos de existência.
Das diversas parcerias efetuadas ao longo destes últimos 

anos, realçamos a dedicação e o profissionalismo exemplar 
dos seus dirigentes e funcionários. 
A Mútua dos Pescadores distingue-se das restantes operado-
ras de seguros pelo seu serviço de qualidade e proximidade às 
comunidades ligadas ao mar.
Realçamos particularmente a forma célere e eficaz como a 
Mútua dos Pescadores trata os acidentes mais graves, e em 
muitos casos com perda de vidas, ocorridas na comunidade 
sesimbrense.
Desejamos votos de muitos sucessos na continuidade do vos-
so trabalho de excelência, efetuado em prol do bom funciona-
mento e bem-estar das comunidades marítimas e ribeirinhas 
e consequentemente da economia local.

augusto Pólvora
Presidente da Câmara municipal de sesimbra

É difícil saber onde começa a “Mútua 
dos Pescadores” e onde acaba a 
“Clínica de Todos-Os-Santos”…

A propósito do aniversário da Mútua dos Pescadores, é com 
muito prazer que nos juntamos à efeméride em destaque na 
revista “Marés”. 
No universo dos convénios que esta unidade hospitalar es-
tabeleceu ao longo dos anos, desde a sua fundação no dia 
de “Todos-Os-Santos” de 1973, há alguns - poucos, que se 
destacam pelas particularidades do seu desenvolvimento. Se 

Em 2007, o 3º Encontro Mútua foi um Encontro Internacional sobre as 
comunidades ribeirinhas, organizado em parceria com a Câmara de Sesimbra. 
O desenvolvimento local sustentável é uma das áreas prioritárias dos projetos de 
intervenção da Mútua, que pertence a dois Conselhos de Administração e integra 
as parcerias de 6 dos 7 Grupos de Ação Costeira criados no âmbito do Eixo 4 do 
FEP (Fundo Europeu das Pescas)  

Assinatura do protocolo Mútua / Clínica de Todos os Santos, que formalizou uma 
união de facto já com muitos anos

Prestação de cuidados de saúde (também) a bordo: o Manual de Primeiros 
Socorros a Bordo, é distribuído gratuitamente às embarcações de pesca, 
marítimo-turística e recreio
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por um lado se norteia o nosso objectivo de servir bem, todos, 
não é menos verdade que o acompanhamento da entidade 
convencionada junto dos seus Doentes, é decisiva nas suas 
reabilitações e conforto, por outro. É neste particular que nos 
tornamos na unidade da convencionada, isto é, tornamo-nos 
na Clínica da “Mútua dos Pescadores”, onde os Doentes se 
sentem em casa, onde são tratados pelo nome e não pelo 
número do quarto ou cama que ocupam. Desde os primeiros 
anos da nossa mútua colaboração, primeiro esporádica, de-
pois constante, é impossível dissociarmo-nos das pessoas que 
a protagonizaram e a consolidaram, que viveram, trabalharam 
e trabalham nesta unidade hospitalar, dando coesão de servi-
ço, sendo por vezes difícil de distinguir onde começa a “Mútua 
dos Pescadores” e onde acaba a “Clínica de Todos-Os-Santos”, 
tal é a natureza da parceria. Do saudoso Director Clínico da 
Mútua, Dr. Gouveia Pereira - grande “responsável” pela dinâ-
mica desta equipa, passando pelo Dr. Miguel Alarcão Bastos ou 
pelo Dr. Estrela Martins, e de tantos outros que colaboram em 
protocolo directo com a “Mútua dos Pescadores”, recolhemos 
sempre a nota de termos a “camisa vestida”, que se traduziu 
na intensificação de protocolo, alargando-se facilidades a fa-
miliares dos segurados nesta notável companhia, agora pela 
mão dos seus responsáveis da área de sinistros, Sr. José Be-
biano e Sr. Adelino Cardoso.
É pois com muita satisfação e orgulho que nos consideramos 
também membros da família da “Mútua dos Pescadores”, e 
que mesmo em períodos de águas agitadas em que vimos 
navegando, podemos garantir que não enjoaremos de certeza 
nesta Companhia. Podem contar connosco, sempre.

José baptista-Fernandes
administrador da Clínica de todos os santos

Experiência e profissionalismo

Nos assuntos relacionados com os seguros, não há lugar para 
amadorismos, todos o sabemos!
A especificidade e características dos seguros associados à 
atividade Marítimo-Turística e da Náutica de Recreio, exigem 
conhecimentos, acompanhamento e decisões, que somente 
quando tomados por quem tem experiência e domínio sobre a 
matéria, podem levar a “bom porto” os objetivos, sejam eles o 
lazer da atividade náutica de recreio, ou o profissionalismo da 
Atividade Marítimo-Turística.
A Mútua dos Pescadores com 70 anos de experiência no ramo, 
uma forte implantação no mercado e meios humanos capazes de 
aconselhar e resolver as distintas situações que se deparam no 
dia-a-dia, tem sido um parceiro imprescindível para a Amieira Ma-

rina desde o nosso início, num processo de paulatino e sustentado 
crescimento, ao que hoje somos e até onde ambicionamos chegar.
A nossa frota de 15 barcos-casa, 3 barcos de cruzeiro e ou-
tras embarcações de apoio às actividades, as nossas viaturas 
e todas as construções e equipamentos da Amieira Marina, 
encontraram um “porto seguro” na Mútua dos Pescadores e 
no profissionalismo dos seus colaboradores. Os mais de 3.000 
clientes que anualmente disfrutam do Grande Lago Alqueva 
e dos nossos barcos-casa neste conceito inovador que tem 
vindo a implantar-se e crescer de época para época, os mais 
de 160.000 passageiros que já viajaram nos nossos barcos 
de cruzeiro e os muitos portugueses e estrangeiros que têm 
passado pela Amieira Marina e desfrutado das atividades em 
geral, têm-no feito em segurança, sendo que os serviços que 
lhes prestamos são valorizados e refletem a excelente parceria 
que temos com a Mútua dos Pescadores.
Para a Mútua dos Pescadores, os nossos parabéns pelo 70º 
aniversário e os desejos de que continuais o excelente tra-
balho realizado, são os votos de toda a equipa da Amieira 
Marina.

eduardo lucas, Presidente do Conselho 
de administração da amieira marina

A Mútua fez-me crescer

Após muitos anos a trabalhar com a Mútua como seguradora 
das minhas embarcações, comecei a conhecer melhor a mú-
tua, através de um convite para participação num dos eventos 
anuais realizados por esta. A partir desse momento, passei 
a ver a mútua com “outros olhos”, de uma forma totalmente 
diferente, não apenas como uma seguradora, que pretende 
arrecadar dinheiro de qualquer forma, mas como uma segura-
dora que se importa com os seus clientes, e que está sempre 
disposta a lhes fornecer os seus melhores serviços, estando 
sempre de portas abertas para tentar ajudar os seus clientes, 
da melhor forma possível. Tempos depois fui convidada para 
fazer parte dos membros sociais da Mútua, o que para mim, 
sendo presidente da Ilhas em Rede – Associação de Mulheres 
na Pesca, foi uma grande honra, pois ao fazer parte desta 
grande família que é a Mútua, tive a possibilidade de propagar 
o trabalho das mulheres na pesca e de, com a ajuda da Mutua, 
tentar arranjar uma forma de proteger mais estas mulheres. 
A Mútua, para mim, enquanto membro social desta, fez-me 
crescer muito intelectualmente, fornecendo-me conhecimen-
tos, que de outra forma, muito dificilmente teria oportunidade 
de os obter; por outro lado, e enquanto presidente da Ilhas em 

Em 2005, o 1º Encontro Mútua decorreu, não à beira mar mas no interior, à beira 
de água doce, com a carga simbólica que essa escolha implicou. No Alqueva, 
discutiu-se o presente e o futuro do cooperativismo e da economia social, a cuja 
família pertencemos

Em 2010, o Conselho Consultivo Regional do Sul reuniu no Faial e promoveu 
uma reunião ad-hoc sobre as mulheres da pesca. A Estrela do Mar de que a 
Mútua é entidade de acolhimento, foi eleita para o Comitê Executivo do CCR-Sul 
desde a sua constituição e participa, tal como a Ilhas em Rede, no Grupo de 
Trabalho das Pescas Tradicionais
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Rede, deu-nos a oportunidade de melhorar a segurança e a 
qualidade do trabalho das mulheres na pesca, pois, ao se sen-
tirem seguras, com certeza que a qualidade do trabalho por 
elas desenvolvido será muito melhor. Aproveito desde já este 
momento para agradecer tudo isto, e espero que continue-
mos o maravilhoso trabalho que temos realizado, juntos, pois 
só sendo uma família como somos, conseguimos chegar mais 
longe e com uma qualidade superior, a cada dia que passa.

Fátima garcia
Presidente da associação ilhas em rede

membro do Conselho regional dos açores da mútua

Cooperativa de utentes de seguros
A Mútua dos Pescadores é uma identidade com história, que 
na última década se constituiu em Cooperativa de Utentes de 
Seguros, reforçando a matriz:

O cidadão em segurança
Está melhor defendido

Na sua intervenção é uma organização que não desespera:

Actua prontamente
Ciente das suas responsabilidades
É solidária

Actua sempre:

1. No sentido de colocar o interesse do cidadão acima do lucro
2. Na defesa formativa do princípio
 Não olhe onde você caiu
 Mas onde vai escorregar

O meu Reconhecimento.

Fernando Parreira, Presidente da FeNaCooP
Federação Nacional das Cooperativas de Consumidores

O último bastião da pesca
Celebrar 70 anos de idade para uma instituição como a Mútua 
dos Pescadores é acima de tudo afirmar que a sua longevida-

de é, ao contrário das 
pessoas singulares, um 
sinal de forte afirma-
ção da sua juventude 
na perspectiva da di-
nâmica e do carácter 
que caracteriza a sua 
actividade enquanto 
seguradora.
É que ao contrário das 
outras, a Mútua é mais 
do que uma segurado-
ra!
Em Portugal não existi-
rá instituição que man-
tenha para com os seus 
cooperantes um com-
portamento caracteri-
zado pela responsabili-
dade, isenção e acima 
de tudo preocupação 
em bem servi-los.
A Mútua é um ente que 
é respeitado pela tute-
la, onde a sua palavra 
é sempre ouvida e ao 
longo de duras batalhas que têm sido travadas sempre esteve 
ao lado das gentes do mar, assumido sem rebuço que o seu in-
teresse superior é em tudo igual aos interesses dos pescadores. 
Estes os seus destinatários – os pescadores numa perspectiva 
lata – têm com a Mútua uma relação de proximidade na re-
solução dos seus problemas que os faz sentir que não são um 
mero segurado mas antes alguém que é tratado pelo seu nome 
próprio. Naturalmente que numa área tão sensível como a do 
assumpção de riscos numa actividade tão perigosa só permite 
afirmar com maior coragem que a actuação da Mútua constitui 
um exemplo a seguir.
E a par de tudo isto a Mútua consegue ainda promover e apoiar 
as pessoas do mar, motivando sinergias e acções de cooperação 
sempre, mas sempre, com o objectivo de reconhecimento que a 
Pesca é uma actividade nobre.
A Mútua é, pois, e sem quaisquer dúvidas, o último bastião da 
Pesca e é como tal que deve ser respeitada.
A AAPSACV tem o enorme prazer de mais uma vez de associar 
à Mútua neste momento de comemoração e o seu maior e pro-
fundo reconhecimento passa por deixar um exemplo de pronta 
e eficaz actuação.
Recentemente, o Armador, cooperante e Presidente da Associa-
ção, o Sr. José Matilde (conhecido no mundo das Pescas, como 
o “Zé da Mota), foi acometido de um brutal acidente de viação 
quando se encontrava em serviço. Entre a vida e a morte, lu-
tou e com ajuda sobreviveu. As lesões que sofreu foram por 
todos avaliadas como de incapacitantes para o regresso à faina. 
O que fez a Mútua? – Tudo o que lhe competia fazer. Porém, fê-
-lo com qualidade e intensa dedicação. Proporcionou-lhe os me-
lhores dos cuidados com acompanhamento permanente, e que 
lhe permitiram criar no seu cooperante um desejo motivacional 
que, com auxílio, o levou a uma recuperação quase total. Certo 
é que, com isso e agora, o “Zé da Mota” em breve sonha estar 
novamente ao leme da sua embarcação!
Longa vida à Mútua, aos seus cooperantes e a todos os colabo-
radores que são eles o seu efectivo rosto!

Filipa Farias
em nome da ass. dos armadores da Pesca artesanal e do Cerco 

do sudoeste alentejano e Costa Vicentina

Ser a plataforma de seguros para o setor cooperativo e social é o 4º vector 
estratégico da Mútua. Este é o Pirilampo Mágico (propriedade da FENACERCI), 
criado pela atriz Cláudia Semedo, que escolhemos para representar a nossa 
imagem neste setor 

Em 2009, o 4º Encontro Mútua (sobre o Livro 
Verde da Política Comum de Pesca) integrou-se 
na semana “Celebrar a Cultura Costeira em Sines 
- Uma semana / Três Encontros” 
– e realizou-se em parceria com a Associação 
de Armadores e a Câmara Municipal, que foi o 
cofinanciador nacional do projeto CCC/EAGrants  
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Mútua – uma relação 
de profunda confiança, 
transparência e solidariedade 

A minha chegada a membro dos corpos sociais deve-se aos 
longos anos de relacionamento  com a Mútua dos Pescadores, 
lembro que conheci a MP, há muitos, muitos anos,  dava então 
os primeiros passos nas actividades do mar com a compra 
duma embarcação de pesca “Bernardete Abreu”. Encaro esta 
participação como a prova duma profunda amizade  que me 
liga aos antigos e actuais colaboradores e aos seus dirigentes.
A minha experiência pessoal da Mutua, passa por uma relação 
de carácter profissional e a profunda confiança, transparência 
e solidariedade.

Januário Fernandes santos
armador da atividade marítimo-turística
membro da direcção estatutária da mútua

Defesa do interesse dos pescadores

A A.A.P.L.C.L.Z.O. – Associação dos Armadores da Pesca Lo-
cal, Costeira e Largo da Zona Oeste elogia o trabalho efectua-
do pela Mútua dos Pescadores ao longo dos 70 anos da sua 
existência, porque o considera muito positivo.
Somos seus colaboradores há cerca de 10 anos e todos os 
assuntos têm sido  tratados e resolvidos da melhor forma  
possível, tendo sempre  por base a defesa do interesse dos  
pescadores.
Além dos seguros (casco, acidentes de trabalho e pessoais, 
habitação e automóvel), tem prestado um grande contributo 
social, porque sempre  tem defendido o interesse dos  pesca-
dores em geral (armadores e pescadores). 

O sector das pescas certamente que agradece a continuidade 
da sua postura  no futuro.

Jerónimo Rato
Presidente da associação dos armadores da Pesca local,

Costeira e largo da Zona oeste

Conversa a 3
O Diretor da Mútua responsável pela região norte, Jerónimo Via-
na, entrevistou o casal de  armadores de pesca local Joaquim Fer-
radeira e Isabel Benta.  Foi esta a conversa a três:
Jerónimo – Quim, quando começaste a ser segurado da Mutua 
dos Pescadores?

Quim – Sou mutualista desde 1980 até esta data
Jerónimo – Qual a  modalidade do seguro do teu pessoal?
Quim – Segurpesca XXI 
Jerónimo – Concordas que é o que mais se adequa à tua profissão?
Quim – É de certeza, porque na pesca o lucro é irregular
Jerónimo - Achas que tens sido bem tratado?
Quim – Muito bem
Jerónimo – E com a assistência médica?
Quim – Posso dizer que eu e a minha esposa  fomos muito bem 
tratados pelo Dr Bessa
Jerónimo – Vais continuar a ficar na Mútua?
Quim - Sendo tratado como tenho sido até agora, não tenho dúvidas
Jerónimo – O que aconselharias  ao teu filho que actualmente é 
mestre nesta matéria?
Quim – Continuar na Mútua
Jerónimo – Se te  convidasse para dirigente local aceitarias? 
Quim – Sim
Jerónimo – Porquê?
Quim – Para acompanhar a evolução da cooperativa e tentar tor-
ná-la mais forte
Jerónimo – Qual a sua tarefa no barco?
Isabel – É de redeira, separação do pescado em lota, gerência da 
contabilidade,  contas dos tripulantes 
Jerónimo – Acha que é bem atendida na Mútua?
Isabel – Sim, muito bem

Joaquim Álvaro dias Ferradeira e maria isabel martins benta, 
proprietários da embarcação “Celeste maria”. o Quim é dirigente da 

pesca local na aaPN (associação de armadores de Pesca do Norte)

Reunião descentralizada da Direção no Funchal em 2010: diretores do Continente 
e colaboradores da dependência do Funchal no catamarã de animação turística 
“Sea Born” do diretor madeirense Januário 

Orgulho nas raízes – a Mútua nasceu na pesca e continua a apostar no seu futuro, 
trabalhando em cooperação com as outras organizações do setor

Em 1990, o Campeonato Nacional de Futebol Salão da Mútua envolveu 67 equipas 
e 600 associados. Venceu a equipa vila-condense / povoense da embarcação “Mar 
dos Navegantes” e o troféu de simpatia e desportivismo foi para a equipa açoriana 
“S. Paulo” da Ribeira Quente.

Hoje, continuamos a promover laços de 
proximidade e coesão associativa. Em 
2010,  a “Mostra de Artes e Ofícios / Nós 
entre a Terra e o Mar”, organizada pelo 
Núcleo de Jovens,  juntou trabalhadores, 
dirigentes e associados durante dois dias 
de festa.
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A seguradora mais 
vocacionada para as pescas

Parabéns à Mutua dos Pescadores, dirigentes, funcionários e 
associados, pelo 70º aniversário. 
A nossa associação de Armadores da Pesca Artesanal do Pico, 
foi fundada em Janeiro de 2004 e no mesmo ano iniciamos 
contactos com os dirigentes desta associação seguradora, 
para que pudéssemos colmatar uma lacuna existente, um bal-
cão na 3ª maior ilha dos Açores. 
Chegamos a entendimento e até hoje representamos a Mútua 
dos Pescadores no Pico. Conseguimos aumentar a carteira de 
clientes e estamos a prestar um serviço que penso ser bas-
tante satisfatório, a julgar pelo contínuo aumento de novas 
apólices, no ramo marítimo, mas também de recreio. 
A Mútua dos Pescadores, é com certeza a seguradora mais vo-
cacionada para as pescas, tanto pela proximidade com o meio 
em que se insere, como também no atendimento e rapidez 
com que trata todos os assuntos. Têm boa maleabilidade na 
forma de cobranças directas ou através de descontos efectua-
dos em Lota. Todos estes aspectos pesam, na hora dos nossos 
associados fazerem a sua escolha. 
A Mútua é uma seguradora bastante descentralizada, com bal-
cões espalhados pelo Continente e Ilhas, mas penso que os 
seus dirigentes terão que fazer um maior trabalho no terreno, 
junto às populações, numa tentativa de mostrar a todos as 
vantagens de pertencer a esta organização associativa. 
Depois de alguns anos a representar a Mútua nesta ilha, fa-
zendo tudo para aumentar o peso desta associação, foi com 
agrado que recebi o convite para fazer parte dos corpos sociais 
da mesma. Entendi que foi um reconhecimento dos dirigentes 
actuais, a um trabalho sério e profícuo. 
Nesta data carregada de simbolismo, quero desejar à Mútua e a to-
dos que de alguma forma com ela se relacionam, muitas felicidades.

José antónio Fernandes
Presidente da associação de armadores da Pesca artesanal do 

Pico e da Federação das associações de Pesca dos açores
membro do Conselho Fiscal da mútua

Uma irmandade para 
todos os pescadores

Presidente da antiga Mútua da Sardinha durante mais de 
duas décadas, Joaquim José Mota lembra que a integração 
da Mútua da Sardinha na Mútua dos Pescadores em 1994 
foi «um passo inevitável face à já grande dificuldade que o 

setor da pesca atravessava na época. O governo exigia que 
a Mútua da Sardinha tivesse um capital social de 100 mil 
contos e nós não tínhamos esse capital». 
«À semelhança das outras mútuas, a nossa dimensão era 
muito pequena, apesar de reunirmos todos os armadores de 
sardinha da costa portuguesa. Então, o passo lógico a seguir 
foi a integração na Mútua dos Pescadores, e, em boa hora o 
fizemos, pois esta integração permitiu melhores condições 
para os nossos armadores e pescadores, que passaram a ter 
mais apoios e benefícios».
Joaquim José Mota destaca ainda que, ao longo da sua exis-
tência, a Mútua soube preservar e desenvolver a sua ver-
dadeira vocação de especialista no setor da Pesca. É esta 
proximidade e esta compreensão e conhecimento das ne-
cessidades reais dos profissionais que trabalham no mar 
que faz da Mútua dos Pescadores uma entidade com carac-
terísticas únicas em Portugal»
Se existem outras seguradoras e entidades das quais nada 
conhecemos, no extremo oposto está a Mútua, em que as 
direções sempre foram ao encontro dos pescadores, dando 
a cara, mostrando o rosto e procurando sempre resolver 
os problemas com um sentido de justiça e bem comum. Os 
pescadores estão para a Mútua, como a Mútua está para 
os pescadores, num universo de irmandade e equidistância, 
pois a Mútua não valoriza esta ou aquela arte, ou esta re-
gião ou a outra. É uma Mútua para todos os pescadores».

Joaquim José mota
ex-Presidente da mútua dos armadores da Pesca da sardinha

Presidente do Conselho Fiscal da mútua

Mulheres da Pesca 
– da Carrasqueira (e do mundo)
A minha relação com a Mútua começou com os seguros… são 
tantos anos que já não sei precisar! Eu e o meu marido anda-
mos ao mar há mais de vinte anos, e o “Romper da Aurora” 
tem sido sempre o nosso barco, assim como os seguros, sem-
pre na Mútua. A Mútua é parte da nossa vida de pescadores.
Em 2002 a Cristina Moço fez uma visita ao nosso Porto, acom-
panhada pela Katia Frangoudes da AKTEA e a minha relação, 
e das minhas companheiras, com a Mútua ficou mais próxima. 
Foi deste encontro que nasceu mais tarde a Rede Portuguesa 
Estrela do Mar, o que nos permitiu conhecer outras mulheres 
da pesca, como nós. Recordo com muito carinho o Encontro 
em Sines em 2009, com as mulheres da rede europeia de mu-
lheres da pesca AKTEA. Aprendemos outras realidades e ou-
tras vidas diferentes da nossa, bem como demos a conhecer a 
nossa comunidade e o nosso Porto, o que foi muito importante 
para nós. São momentos que ficam na memória, e foi a Mútua 
que nos abriu estas portas. 

Em 2006, a Mútua associou-se à Porto de Abrigo para a realização conjunta, em 
Lisboa, do Fórum Nacional das Pescas / 2º Encontro Mútua sobre “Associativismo 
e Desenvolvimento”. O Fórum encerrou o projeto açoriano Equal “Mudança de 
Maré” de que a Mútua foi parceiro. A Federação das Associações da Pesca dos 
Açores nasceu deste projeto, um parto não programado mas que foi, porventura, 
o seu mais importante produto

O ato solene de integração oficial da Mútua da Sardinha na Mútua dos Pescadores, 
em 1994, foi tudo menos um ato administrativo: resultou de um processo 
participado que envolveu todos os armadores associados 



setembro’12 35

Foi nesta altura também que aceitei com muito orgulho o con-
vite do Sr. João Lopes, para integrar os órgãos socias. Gostaria 
de poder participar mais mas a vida não me permite dar o 
tempo que gostaria às actividades da Mútua.
Para o futuro desejo o melhor para a Mútua e para as mulheres 
da pesca, esperando que consigamos poder voltar a juntar as mu-
lheres da pesca dos vários portos nacionais e dos vários países!

maria de Fátima ricardo
rede estrela do mar

membro do Conselho regional do sul da mútua

Participação nos órgãos 
sociais da Mútua é um desafio!
Tenho ao longo da minha 
vida profissional partici-
pado em vários organis-
mos ligados ao sector da 
pesca. A minha partici-
pação nos órgãos sociais 
é naturalmente mais 
um desafio relacionado 
com esse envolvimento 
e empenho.  No entan-
to não posso deixar de 
vos transmitir a enorme 
satisfação em participar 
nesta organização.
A minha experiência na 
Mútua tem largas de-
zenas de anos: era ain-
da um jovem pescador 
e conheci  a Mútua dos 
Pescadores, assim como 
toda a minha família que 
desde que tenho memó-
ria sempre esteve ligada 
ao mar. No entanto a mi-
nha maior proximidade à  
Mutua dá-se a partir do início dos anos oitenta e por aqui conti-
nuo com estes amigos que fui sabendo conhecer.

luis Calaça sousa
Presidente da Coopescamadeira

membro do Conselho regional da madeira da mútua

Navegar com a Mútua
Em marés de aniversário deixo aqui o meu testemunho en-
quanto navegador que tem a Mútua como porto de abrigo…
A partir de uma proposta do meu amigo Paulo Jorge Estreli-
nha, funcionário da Mútua na dependência da Nazaré, desde 

2005 que o pequeno veleiro “MilMilhas”, um Beneteau First 
265 matriculado em Peniche, navega em parceria com a Mú-
tua dos Pescadores.
Com os seus apenas 8 metros de fora a fora, o MilMilhas tem 
levado as cores da Mútua a diversos portos de Portugal, Es-
panha e Marrocos. Em companhia da família ou com o Paulo 
Jorge ou outros amigos, nas suas navegações de verão mar-
cou presença em locais diversos, tais como Figueira da Foz, 
Nazaré, Berlengas e Farilhões, Cascais, Sesimbra e Portinho 
da Arrábida, Sines, Porto Covo e Ilha do Pessegueiro, Portinho 
do Canal, Entrada da Barca e Arrifana, Baleeira, Lagos, Alvor, 
Portimão, Albufeira e Vilamoura, Faro e Ilhas da Culatra e Ar-
mona, Tavira, Santa Luzia e Vila Real de Santo António. Subiu 
o Rio Guadiana até Alcoutim e Pomarão e navegou com sota-
que espanhol, passando por Ayamonte, Ilha Canela, Mazagon, 
Chipiona, Cádiz e Santi Petri, tendo dado também um saltinho 
a Tanger, na costa norte de Marrocos.
Apesar de ser um pequeno veleiro, este sempre esteve à altu-
ra das suas ”responsabilidades”. Equipado com diversas velas, 
incluindo um estai de mau tempo (que já deu grandes con-
tributos à segurança da embarcação em momentos de vento 
forte) sempre conseguiu chegar a bom porto sem problemas, 
levando a sua preciosa carga em segurança.
Em jeito de brincadeira, costumo dizer que o barco é pequeno 
mas o entusiasmo é grande. Como tal, espero poder continuar 
a navegar, o mais possível, em companhia da família, amigos 
e da Mútua dos Pescadores.

manuel Chagas
Presidente do Clube Naval de Peniche

membro do Conselho Consultivo da mútua

Confiança e proximidade

Ao longo de vários anos, a minha experiência enquanto par-
ceiro da Mútua tem sido profícua. Tem sido uma seguradora 
que transmite confiança quer aos seus parceiros quer aos seus 
segurados, estando perto deles no aconselhamento e na reso-

Em 1989, o nosso velhinho boletim informativo 
(impresso em papel de jornal) deu conta do 1º 
curso de formação de responsáveis pela saúde 
e segurança a bordo realizado na Madeira. No 
mesmo número dávamos conta de que um 
novo produto – o Betadine – iria substituir 
“com vantagem” o álcool, a água oxigenada e a 
tintura de iodo nas farmácias de bordo 

Em 2009, as pescadoras da Carrasqueira receberam de braços abertos as 
delegadas das organizações de mulheres da pesca da Europa ao Encontro da 
Rede Aktea, de que a Mútua foi anfitriã.  Houve risos e lágrimas no almoço que 
carinhosamente organizaram.

A Mútua é hoje muito mais que uma mútua da pesca. Desde 2000, segura outras 
atividades náuticas sejam profissionais (como as marítimo-turísticas ou o mergulho 
profissional), sejam de lazer (como a náutica de recreio, a pesca desportiva e as 
concessões de praias), sejam as ligadas ao património marítimo. Tecendo, como 
na pesca, uma rede de cooperação com as suas organizações associativas, como o 
Clube Naval de Peniche.   

Desenvolver a nossa missão económica, construindo uma rede de colaboradores de 
proximidade, assente nos atores sociais, individuais e coletivos, das comunidades e 
dos setores onde intervimos
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lução de problemas, de forma célere e eficaz. No que a mim 
me diz respeito, sinto-me bastante agradado com a relação 
estabelecida com todo o pessoal da Mútua, com o  facto de 
tratarmos qualquer assunto diretamente com o responsável 
do ramo.

Pedro Farto
mediador de seguros

Colaboração Mútua e PONG-Pesca 
para a sustentabilidade das Pescas
O primeiro contacto do 
Gonçalo com a Mútua 
dos Pescadores acon-
teceu em 2001, quando 
ainda era estudante de 
Biologia Marinha e Pes-
cas na Universidade do 
Algarve. A convite de 
um professor, um dos 
responsáveis da segu-
radora acompanhou-
-nos numa visita de es-
tudo a vários portos de 
pesca do Barlavento Al-
garvio. O seu contributo 
foi essencial para com-
preender as especifici-
dades de cada um dos 
portos e os seus conhe-
cimentos permitiram 
ouvir importantes rela-
tos na primeira pessoa, 
os quais constituíram, 
para muitos de nós, um 
primeiro vislumbre das 
realidades do setor.
O primeiro contacto da 
Catarina com a Mútua 
dos Pescadores aconteceu bem mais recentemente, no âmbi-
to das atividades da PONG-Pesca e da participação da Liga para 
a Protecção da Natureza (ONG pertencente à PONG-Pesca) no 
Conselho Consultivo Regional para as Águas Ocidentais Austrais 
(CCR-Sul). Face à intensa atividade da Mútua de apoio ao sector, 
principalmente junto da pesca de pequena escala, rapidamente se 
percebe que a Mútua dos Pescadores é muito mais do que uma 
simples seguradora! 
Esta perceção, partilhada por nós com um intervalo de 10 anos, 
tem sido confirmada pelo trabalho da Mútua. Salientamos em par-
ticular quatro áreas em que a Mútua dos Pescadores, no entender 
da PONG-Pesca, se tem destacado nesta sua já longa história.
Primeiro, a Mútua dos Pescadores é inigualável no nosso país pela 
sua implantação física em todo o território nacional – continental 
e insular – e proximidade junto do sector das pescas em geral e 
das comunidades piscatórias em particular. 
Segundo, a Mútua dos Pescadores, sem esquecer o seu propósi-
to e atividade principal, tem diversificado a sua atividade partici-
pando ativamente em projetos comunitários e em vários Grupos 
de Trabalho do CCR-Sul, permitindo-lhe contribuir positivamente 
para a evolução das pescas portuguesas e, sobretudo, para a dig-
nificação, formação e inclusão dos homens e mulheres das pescas 
portuguesas.
Terceiro, e numa altura em que cada vez mais se fala na integra-
ção das pescas nas restantes atividades marítimas, a Mútua dos 

Pescadores tem ampliado o seu raio de ação a todo o cluster do 
mar, demonstrando mais uma vez capacidade de sustentar o seu 
próprio desempenho como empresa e, sobretudo, a vontade de 
procurar soluções inovadoras e de dialogar com as mais diversas 
entidades. 
Finalmente, salientamos a disponibilidade da Mútua dos Pescado-
res para colaborar ativamente com a PONG-Pesca para assegurar 
a sustentabilidade ambiental, económica e social das pescas por-
tuguesas. Aproveitamos assim esta oportunidade para, em jeito 
de elogio e de desafio, desejar pelo menos mais 70 anos de fru-
tuosa atividade à Mútua dos Pescadores e propor-lhe um encontro 
nacional para discutir as questões ambientais relacionadas com as 
pescas portuguesas!

Catarina grilo e gonçalo Carvalho 
PoNg - Pesca 

Plataforma de organizações Não governamentais 
Portuguesas sobre a Pesca

70 anos a reparar danos provocados 
por acidentes de trabalho

Sempre consideramos o trabalho prestado pela Mútua dos 
Pescadores muito importante, não só como entidade sem fins 
lucrativos, Cooperativa de utentes de Seguros mas, como os 
pescadores são seus acionistas, tiveram sempre um tratamen-
to diferente mais humanizado e sensível a situações graves 
dando resposta pronta a lesões de morte e outras.
Independente das suas funções, a Mútua dos Pescadores tem-
-se preocupado com a área Social, contribuindo para familiari-
zar o papel de proteção das Seguradoras, mas se por um lado 
é importante reparar, consideramos ainda mais importante 
prevenir os danos das vítimas e das famílias, de forma que 
possam ver os seus problemas minimizados depois de uma 
desgraça.
A Prevenção de Riscos Profissionais, é o vetor mais importante 
da Segurança e Saúde a bordo das embarcações.
Embora as pescas seja o setor de maior risco no mundo do tra-
balho, com uma taxa média de mortalidade segundo dados da 
União Europeia 10 vezes superior aos 4 setores com mais risco 
em terra, tem vindo a registar-se uma redução significativa, 
para a qual tem contribuído o trabalho sobre sensibilização/
formação/informação desenvolvido junto dos pescadores ao 
longo do país pela Mútua dos Pescadores, pelo Sindepescas – 
Sindicato Democrático das Pescas e HATIVAR – Associação sem 
fins lucrativos, na área da Prevenção de Riscos profissionais.
É notório hoje nos pescadores o início de uma cultura de segu-

“Novo milénio / novo olhar sobre o mar” 
“Não colha hoje a semente do amanhã”: a 
sensibilização para a necessidade de preser-
var os recursos marinhos foi a mensagem do 
nosso calendário do ano 2000. O desenho 
é de uma criança de uma das 6 escolas do 
ensino básico (Póvoa, Peniche, Azenha do 
Mar, Fuseta, Câmara de Lobos e Rabo de 
Peixe) que a Mútua patrocinou no quadro 
do projeto ministerial “Uma Escola / Uma 
Empresa” (1991/2) 

Trabalhar em cooperação: Seminário ibérico sobre segurança na pesca, 
promovido pelo Sindepescas e pela Hativar, com o apoio da Mútua 
(Vila Real de Santo António, 2010) 
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rança e saúde no local de trabalho a bordo das embarcações, o 
Sindepescas e a Hativar, estão sempre disponíveis para apoiar 
todas as ações que a Mútua dos Pescadores se disponibilizar 
levar a efeito e tenham por objetivo, a Segurança, Saúde e 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar.
Parabéns à Mútua dos Pescadores pelos seu septuagésimo ani-
versário. 
Votos de mais 70 anos de vida para exercer as suas funções o 
melhor possível.

manuel marques, secretário geral 
sindepescas - sindicato democrático da Pescas/ugt 

70 anos de solidariedade 
e cooperação

Quando eu nasci, já a Mútua tinha conquistado um espaço 
importante enquanto instrumento de proteção e defesa das 
gentes da pesca, posição que foi consolidando ao longo dos 
anos, através de um processo de desenvolvimento que con-
seguiu manter a proximidade com as pessoas e com a cultura 
da pesca e dos pescadores, sem descurar as exigências da 
modernidade e competitividade.
Por força das múltiplas frentes em que trabalho, talvez seja 
uma testemunha privilegiada dessa dupla dimensão de com-
petência e solidariedade de que é construída a Mútua dos Pes-
cadores. A Cercipeniche, uma das cooperativas a que presido 
é cliente de há já alguns anos a esta parte da Mútua e não 
posso deixar de reconhecer que fomos construindo uma rela-
ção comercial fundada na cooperação, com resultados franca-
mente positivos ao nível da satisfação pelo serviço prestado. 
Já na Acompanha, outra cooperativa que nasceu muito liga-
da ao mar e aos pescadores, a relação comercial projeta-se 
mais além, assumindo uma dimensão de parceria local para 
o desenvolvimento, outra das dimensões de preocupação que 
identifico na Mútua dos Pescadores. 
Julgo que um dos trunfos mais importantes desta empresa 
cooperativa foi o entendimento que desde há muito é eviden-
te, de que a sua ação tem de ir muito para além dos objetivos 
de comercialização de um produto. O investimento que tem 
feito na inovação, designadamente ao nível da formação e in-
formação dos agentes da pesca, a participação em projetos 
culturais relevantes que perpetuem ou projetem a realidade 
da pesca, quer do ponto de vista histórico quer antropológi-

co, e a intervenção atuante que tem assumido nos domínios 
do cooperativismo e da economia social de um modo geral, 
são sinais evidentes de uma organização que faz da respon-
sabilidade social uma das ferramentas de afirmação da sua 
vitalidade.
Ficam aqui por isso os meus parabéns. Da minha parte, mas 
também das entidades que represento. Gostava de deixar 
uma saudação especial aos dirigentes, muitos dos quais meus 
amigos e companheiros de jornada, pela dinâmica que têm sa-
bido imprimir a esta grande organização. Mas obviamente que 
não posso deixar de fora todos os colaboradores, já que sem 
eles, o barco não chegaria a bom porto. Muitos e bons anos de 
vida para a Mútua dos Pescadores.

rogério Cação
Presidente da Cercipeniche – Cooperativa de educação 

e reabilitação de Cidadãos inadaptados de Peniche
Presidente da adePe (associação para o desenvolvimento de Peniche) 

membro da direção da Fenacerci e da Confecoop

Uma parceria de singradura

Neste depoimento breve, começo por felicitar a Mútua dos 
Pescadores pelos seus setenta anos de Vida, em que exem-
plarmente se mantém como uma seguradora virada para o 
mar, nos primeiros anos orientada para a pesca artesanal e 
depois, com o 25 de Abril de 1974, universalizou-se a todo 
o setor das pescas. E assim vem prosseguindo o seu rumo, 
transformando-se na maior associação portuguesa do sector 
marítimo, com cerca de 16 000 associados, em que prevalece 
como imagem de marca a mesma competência, proximidade 
e humanismo.
O que importa aqui relevar é o seu êxito como a única coo-
perativa portuguesa de utentes de seguros e enaltecer a sua 
responsabilidade social e a acção cultural junto das comunida-
des ribeirinhas, bem evidente na sua participação em três pro-
jetos comunitários da Iniciativa EQUAL (“ISTMO”, “Mudança 
de Maré” e “Femmes”) e no projeto “Celebração das Culturas 
Costeiras”.
Em 16 de Novembro de 1998, no primeiro Dia do Mar, a Socie-
dade de Geografia de Lisboa lançou as Jornadas “A Sociedade 
Civil e o Mar” para corresponder á necessidade, tão só de in-
formar a sociedade civil, mas persuadi-la de que o seu contri-
buto é essencial para valorizar a importância objetiva do mar 
nos desafios de modernidade e viabilidade duradoura que se 

Celebrar a Cultura Costeira: a Mútua é co-fundadora da Rede Nacional da 
Cultura dos Mares e dos Rios e da Associação Portuguesa do Património Marítimo, 
cooperando com as muitas associações locais e regionais, museus, autarquias e 
outras entidades apostadas na defesa do património marítimo

“Pescar é fish” - o projeto Equal “Istmo”, liderado pela ADEPE e de que a 
Mútua foi parceira, visava a valorização da imagem das profissões da pesca. 
Garantir a sustentabilidade da pesca passa pela renovação geracional do seu 
capital humano, preocupação que comungamos. A pesca não pode morrer por 
falta de pescadores 
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colocam a Portugal. Uma das suas preocupações dominantes 
tem sido a comemoração pública, crescentemente participada, 
do Dia Nacional do Mar.
Foi o início de uma singradura exaltante e o entrelaçar com 
outros parceiros igualmente apostados na Causa do Mar como 
é o caso da Mútua dos Pescadores e, em particular, da Dr.ª 
Cristina Moço. Permito-me destacar alguns momentos signi-
ficativos: a) o manifesto da Nazaré de 11 de maio de 2002 
sobre o património e culturas marítimos e a premência da sua 
preservação com a criação de uma rede de cultura do mar; 
b) o encontro de 16 de Novembro de 2004 com a instituição da 
Rede Nacional da Cultura do Mar, conceptualmente uma conste-
lação de redes locais, as quais se pretende que sejam espaços 
de encontro e permuta de experiências e informação, abertos, 
permanentes, orientados por objectivos de cooperação comuns 
na divulgação da realidade ribeirinha que lhe é familiar, por 
estar mais próxima, e do respetivo contexto patrimonial, cujo 
conhecimento pode contribuir para a educação ambiental, o en-
riquecimento da cultura científica e a consciencialização cívica; 

Assembleia Geral da Mútua - Silêncio pelos companheiros 
que perderam a vida a trabalhar

No naufrágio do “Ana da Quinta”, ao largo das Flores, nos 
Açores, morreu toda a sua tripulação, composta por nove 
homens. Seis eram nossos associados: OCTÁVIO JOSÉ VI-
LAR ALVES, mestre; ALCINDO JOSÉ FERNANDES MARTINS, 
motorista; AMADEU MANUEL GONÇALVES DOS SANTOS PE-
REIRA, pescador; JORGE ALEXANDRE GONÇALVES SILVA, 
pescador; VASCO CASTRO RODRIGUES MORAIS, pescador; 
MANUEL JOSÉ SILVA MACIEL, pescador.
Simbolicamente, prestamos, através das suas famílias e 
amigos, a nossa homenagem a todos os associados que 
perdemos prematuramente, no mar e em terra.

c) a mudança de designação para Rede Nacional da Cultura 
dos Mares e dos Rios (RNCMR) para enfatizar o seu caráter 
plural, por deliberação unânime e aclamação, no segundo en-
contro em 2 de Setembro de 2011 na Póvoa de Varzim a con-
vite da autarquia local; 
d) o contributo da RNCMR para a criação de ambientes de 
literacia nas comunidades ribeirinhas, de modo a habilitá-las, 
a uma melhor apropriação da informação sobre o mar e as 
zonas costeiras
O meu preito à Mútua dos Pescadores e a todos os seus coo-
perantes pelo contributo inestimável para o nosso desenvol-
vimento socioeconómico, em consonância com o lema “As 
cooperativas na construção de um mundo melhor” do Ano In-
ternacional das Cooperativas, 2012, proclamado pela Assem-
bleia-Geral das Nações Unidas.

almirante bastos saldanha
Pres. da secção de oceanos da sociedade de geografia de lisboa

Presidente da marinha do tejo

Luto na comunidade 

Somos a família do Vasco Morais, que estava presente no 
naufrágio do barco “Ana da Quinta”, naufragado no dia 17 de 
Março de 2011. Gostaríamos de felicitar a Mútua dos Pesca-
dores, por mais um ano de sucesso, e por toda a ajuda que 
proporciona a todos os pescadores. Queríamos também agra-
decer todo o apoio que nos deram ao longo deste difícil ano e 
meio, e dizer que foram uma grande ajuda, pois conseguiram 
ter sempre uma palavra amiga e não só, pois graças a vocês 
conseguimos sobreviver depois desta tragédia! 
Muito obrigado por tudo, um bem-haja e uma continuação de 
muitos anos com sucesso e ajuda aos seus. 

Família morais
 (idalina morais, Vera morais e Vasco morais)

Os meus parabéns à Mútua por fazer setenta anos, estou mui-
to contente com vocês!

maria elisabete Pereira
viúva de amadeu manuel Pereira

Quero felicitar a Mútua dos Pescadores pelo seu septuagé-
simo aniversário e fazer um agradecimento especial pela 
sua dedicação e disponibilidade para com os seus asso-
ciados.
Trabalhamos há 22 anos com a Mútua dos Pescadores, que 
sempre fez um trabalho exemplar ao longo desses anos. 
Infelizmente o ano de 2011 foi particularmente difícil para 
nós, sendo que durante todo o percurso que daí adveio 

A mensagem dos armadores e de familiares 
de pescadores da embarcação “Ana da Quinta”

tivemos na Mútua um apoio incondicional na resolução de 
todas as contrariedades que foram surgindo.
Quero agradecer a todos os colaboradores com quem tive 
o prazer de contactar durante esse processo difícil e dolo-
roso, pelo seu empenho e dedicação.
Faço votos que continuem a fazer o excelente trabalho que 
têm feito até agora e que venham mais 70 x 7 anos de 
existência.
Um bem-haja a todos os colaboradores e associados da 
Mútua dos Pescadores.

alexandra Cunha
Co-proprietária do “ana da Quinta” com o marido antónio Cunha

Vila Praia de Âncora  
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No contexto da missão da Docapesca da prestação de um 
serviço de qualidade ao sector da pesca, nomeadamente ao 
nível da primeira venda de pescado, foi desenvolvido o pro-
jecto CCL – Comprovativo de Compra em Lota.
O CCL tem como objectivo principal a identificação do pes-
cado das lotas portuguesas junto do consumidor final, con-
tribuindo desta forma para a sua valorização qualitativa e 
quantitativa e, consequentemente, para a sustentabilidade 
e rentabilidade do Sector das Pescas em Portugal.
A valorização do pescado no âmbito do projecto CCL integra 
duas frentes: 
• Contribuir para a divulgação do pescado enquanto produto 
gourmet e factor de atracção turística - “Portugal: O Melhor 
Peixe do Mundo”; 
• Promover o consumo de espécies de menor valor comer-
cial e ricas do ponto de vista do seu valor nutricional, espe-
cialmente em ómega 3.
A Cavala é um bom exemplo, por ser abundante na costa 
portuguesa, actualmente sem restrições de contingente e 
cuja valorização contribuiria para o aumento do rendimento 
justo pago ao pescador e para o desenvolvimento das comu-
nidades piscatórias.
Trata-se de uma espécie de sabor intenso e fácil de prepa-

rar, devido à ausência de escamas, cujo consumo a tradição 
consagrou na confecção de pratos simples e com carácter 
regional. As suas características gastronómicas e nutricio-
nais justificam a sua utilização na preparação de um ele-
vado número de pratos, em conjunto com outras espécies, 
tanto na cozinha tradicional como nas novas preparações 
culinárias.
Neste sentido, a Docapesca promove uma campanha du-
rante os meses de Verão (fins de semana de Julho, Agos-
to e Setembro) dedicada à Cavala, em articulação com os 
Municípios, as Grandes Superfíces, a ANICP e as Escolas de 
Turismo e Hotelaria.
A campanha traduz-se na realização de um conjunto de ac-
ções em todo o país, de divulgação e informação, “da lota 
ao consumidor final”. Estas acções decorrem nas manhãs de 
6ªs feira e Sábado, nos Mercados Municipais e Grandes Su-
perfícies, onde os visitantes podem participar em aulas de 
culinária gratuitas e degustações e aprender a confeccionar 
receitas inovadoras com Cavala fresca e em conserva.
O início desta campanha teve lugar em Peniche no dia 30 
de Junho e 1 de Julho e vai percorrer outras vinte cidades 
do litoral. 
Saiba mais sobre esta campanha em www.docapesca.pt. 

a cavala e a 
valorização do pescado

PuB
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Notícias

Protocolo entre a Mútua 
e o Clube Naval da Nazaré
Os associados do Clube 
Naval da Nazaré, po-
dem agora usufruir de 
descontos especiais nos 
seguros.  
O Clube Naval da Naza-
ré e a Mútua dos Pesca-
dores protocolaram um 
conjunto de benefícios, 
no âmbito dos seguros, que está disponível a todos os asso-
ciados deste Clube Naval.
A celebração deste protocolo é mais um passo para dinamizar 
a intercooperação entre entidades da economia social.

Mais informações:
Sítio oficial do Clube Naval: http://www.cnnazare.pt/ 
Sítio oficial da Mútua: http://www.mutuapescadores.pt/
new/protocolos1.php
ou contactar directamente as duas entidades

eXPosição de FotograFia

“ Timor-Leste: um povo 
em construção”

Esta exposição tem claramente um propósito, um objectivo 
que não oferece dúbias interpretações: colocar diante dos 
olhos do espectador, um Povo, as suas ânsias, a fragilidade e 
a caducidade da condição humana, tentando perpassar a ideia 
de que os sentimentos são algo que a fotografia suspende no 
tempo, como em mais nenhuma forma de arte. 
Nunca fui adepto das teorias que defendem “a arte pela arte”, 
para mim a arte é e será sempre uma arma contra as injus-
tiças, incoerências, inconsistências que se refletem na cons-
trução das várias sociedades. Um instrumento de denúncia e 
uma ferramenta que altera as lógicas desajustadas dos pon-
teiros torcidos, do relógio que marca as horas dos nossos dias 
e o tempo de uma humanidade despida de quase tudo.
Quis montar uma narrativa de sentimentos díspares, tal como 
os registei e tal como os vivi. Pessoas idosas desiludidas com 
olhares presos em algumas partículas invisíveis e suspensas 
no ar, um homem que esconde os socalcos da cara com a mão 
que lhe tapa por completo o rosto, mas que a grossura das 
pernas e os chinelos ao lado dos pés denunciam a recusa de 
mais caminhadas inconsequentes. Mostrei a Clínica do bairro 
“Pité” – imagens desagradáveis – e por respeito a alguém, que 
nunca soube o nome, não expus o retrato do seu último dia e 
talvez do seu último sorriso… no dia seguinte só encontrei a 
cama em molas.
No entanto, deixei que os sorrisos dos mais novos contagias-
sem a exposição, eles são o futuro de Timor – Leste!
A fotografia que inicia a exposição é de um cartaz que se en-
contrava em frente ao hotel Timor em Díli, onde tinha decor-
rido um workshop com um título sugestivo, que penso ser 
extremamente útil e não só para os Timorenses - “Ferramenta 
de autoavaliação para deputados na luta contra a corrupção.”
Quando aterrei no aeroporto Presidente Nicolau Lobato, tive 
claramente a noção de que esta não era apenas mais uma 
viagem de trabalho – foi muito mais que isso!

João Delgado
director estatutário da mútua

Festival de folclore 
da Costa de Caparica

Nem a forte ventania 
que se fez sentir (que 
até destruiu, umas horas 
antes, a cobertura do pal-
co), impediu o êxito do 
agradável festival de fol-
clore realizado na Costa 
de Caparica – ao ar livre 
e tendo o mar como pano 

de fundo - no dia 4 de agosto.
Este estilo de música tradicional, quer pelos trajes, quer pelas 
cantigas, quer pelas músicas e instrumentos musicais, quer 
pelas danças, constitui uma das expressões artísticas que me-
lhor representa as características de um povo, designadamen-
te nas suas particularidades regionais.
Pudemos confirmar, mais uma vez, essa riqueza e diversidade, 
porque estiveram presentes, além do anfitrião - Rancho Et-
nográfico “Os Pescadores” da Costa de Caparica -, grupos de 
Campanhã, Arganil e Arraiolos. Veja-se o excelente grupo da 
Costa, composto quase exclusivamente por gente da pesca, 
que traduz muito bem essa atividade económica, a qual está 
na génese desta cooperativa de seguros.
E não haja preconceitos elitistas relativamente às qualida-
des estéticas da música folclórica. Grandes compositores da 
música clássica tiveram-na por inspiração. A título de mero 
exemplo, recordemos que Mozart, “O Prodígio de Salzburgo”, 
compôs belíssimas danças alemãs, baseadas no folclore desse 
País.       
Atribuímos brindes por todas as comitivas e disfrutámos ainda 
da oportunidade de conviver com os responsáveis do “Grupo 
de Amigos da Costa de Caparica” e da “Delegação da Costa 
de Caparica do Sindicato dos Pescadores do Sul”, estreitando, 
assim, os laços de amizade e de cooperação já antigos dessas 
organizações com a Mútua.

A exposição foi uma iniciativa integrada na 37º feira do 
livro da Nazaré, cuja organização  foi da responsabilidade 
da colectividade - Biblioteca da Nazaré e esteve patente de 
20 de Julho a 19 de Agosto, no Centro Cultural da Nazaré.

Por último, foi muito gratificante ouvir o reconhecimento pú-
blico dos organizadores, feito em palco, perante muitas deze-
nas de espetadores, pelo apoio disponibilizado pela Mútua dos 
Pescadores à iniciativa.

adelino Cardoso
*Este artigo respeita as normas do Acordo Ortográfico



possam contribuir para melhorar as condições de trabalho, 
segurança, saúde e bem-estar a bordo.
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Inauguração de infraestrutura
 
A Associação de Pesca 
Artesanal da Região de 
Aveiro (APARA), inau-
gurou um novo espaço 
para estacionamento de 
empilhadores no Porto 
de Pesca Costeira de 
Aveiro, numa cerimónia 
que contou com a pre-
sença do Secretário de 
Estado do Mar, Manuel 
Pinto de Abreu. 
Este investimento que rondou os 500 mil Euros, foi totalmente 
financiado pelo PROMAR (Programa Operacional de Pescas), 
através do Grupo de Ação Costeira de Aveiro e contou ainda 
com a aquisição de onze empilhadores.
De acordo com o Mestre Adelino Silva Vieira, presidente da 
APARA e membro do Conselho Regional do Norte da Mútua 
dos Pescadores, trata-se da primeira fase de um conjunto de 
investimentos que visam o desenvolvimento do porto no seu 
todo e particularmente a pesca do cerco e a pesca artesanal. A 
seguir à construção desta Infraestrutura, seguir-se-á uma se-
gunda fase de obras, que inclui a criação de salas de formação 
e a futura sede da Associação.
A Mútua dos Pescadores deseja à APARA, na pessoa do seu 
presidente, Mestre Adelino, as maiores felicidades na concre-
tização destes empreendimentos.

aníbal guerra
anibal.guerra@mutuapescadores.pt

seguraNça

Dia Nacional da Prevenção 
e Segurança no Trabalho 

A Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Traba-
lho, ANDST, comemorou o dia 28 de Abril - Dia Nacional da 
Prevenção e Segurança no Trabalho com a realização de uma 
sessão de sensibilização para os riscos profissionais e condu-
tas preventivas no trabalho, focando também as consequências 
psicossociais na pessoa vítima de acidente de trabalho e sua 
família. Contámos com a presença e a participação de diversos 
agentes privilegiados da área da sinistralidade laboral e da defi-
ciência, fazendo do salão nobre da Câmara Municipal de Setúbal 
um espaço de conhecimento e debate com interesse transver-
sal a diversas áreas do saber. Destacamos o apoio que a Mútua 
dos Pescadores deu à ANDST, nesta atividade, reforçando a sua 
execução e o seu sucesso. Sincero Agradecimento.

direção da aNdst regional do sul

* Este artigo respeita as normas do Acordo ortográfico

A ADITEC (Associação para o Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica) e a Universidade Lusófona do Porto promoveram 
em Maio um workshop integrado no projeto “Emprego Segu-
ro nas Pescas Tradicionais Portuguesas – Fator de Desenvol-
vimento Sustentável dos Aglomerados Piscatórios”. 
O projeto conta com o apoio da ACT (Autoridade para as Con-
dições de Trabalho) e visa contribuir para a implementação 
no setor da pesca da Estratégia Nacional para a Segurança e 
Saúde no Trabalho 2008/2012, nomeadamente no que refere 
à organização e gestão da HST a bordo. 
Minimizar os riscos laborais e reduzir os custos associados 
à sinistralidade e às doenças profissionais, promover uma 
atitude de mudança nos trabalhadores e uma cultura em-
presarial de prevenção são alguns dos objetivos específicos 
a atingir. 
Prevê-se o lançamento de inquéritos sobre o estado da arte, 
dirigidos à pesca local, costeira e do largo, a realização de 
colóquios e a produção de dois manuais, um de avaliação de 
riscos e um de boas práticas.
Intervieram no workshop Luís Lopes, coordenador executivo 
da área da prevenção da ACT e Cristina Moço, do Departa-
mento de Ação Social, Cooperativa e de Formação da Mútua, 
tendo a apresentação do projeto ficado a cargo da sua coor-
denadora, Maria Vieira. 
A Marés deseja à ADITEC o maior sucesso na concretização 
das iniciativas previstas e que os resultados deste projeto 

seguraNça

Workshop sobre segurança e saúde na pesca

ass. de PesCa artesaNal da região de aVeiro (aPara)



sabia Que….

Cascais terra de Reis 
e Pescadores
A povoação de Cascais desenvolveu-se com as receitas da 
pesca vindas da famosa Praia dos Pescadores. Desde 1870, 
esta localidade rural passa a ser um centro cosmopolita, eleita 
praia de banhos da Corte Portuguesa.
Os Reis passaram por Cascais…. Os Pescadores permanece-
ram.  Esta localidade pitoresca nunca perdeu os traços de uma 
aldeia de Pescadores.
Foi a baía de Cascais que inspirou o Rei D. Carlos a iniciar 
e desenvolver  estudos oceanográficos, reconhecidos inter-
nacionalmente. Tanto ontem como hoje, é a Praia dos Pes-
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Notícias

ABB 

Turbocharging
A ABB Turbochar-
ging é o fornecedor 
líder mundial de 
turbocompressores 
para motores diesel 
de 2 ou 4 tempos, 
motores a gás e 
“dual-fuel”, com po-
tências que vão dos 
500 kW até mais de 
80 MW. Em todo o 
mundo, estão a funcionar mais de 200.000 turbocompresso-
res ABB, em navios, centrais eléctricas, locomotivas e super 
camiões especificamente desenvolvidos para trabalho em mi-
nas, pedreiras e construções. A ABB Turbocharging possui em 
Portugal um centro de Service em Perafita e uma equipa de 
apoio em Lisboa. A partir destas localizações, disponibilizamos 
proximidade e resposta rápida a todas as solicitações de ser-
viço em turbocompressores ABB, para todo o país.

serviço a partir do fabricante 
O nosso objectivo é manter o seu turbocompressor em con-
dições óptimas, a potência do motor elevada e a factura de 
combustível baixa. A ABB Turbocharging em Portugal dispõe 
de diversos serviços, nomeadamente de manutenção, repa-
ração e revisão a turbocompressores, usando “know-how”, 
tecnologia e capacidades apenas disponíveis no fabricante do 
turbocompressor. Os nossos técnicos (qualificados pela fábrica 
ABB Turbo Systems) usam exclusivamente peças novas e re-
condicionadas de origem ABB.
As nossas operações são apoiadas por serviços logísticos de 
peças de reserva, sofisticados e rápidos, localizados no nosso 
Service Center na Suíça. Estes serviços são ainda complemen-
tados pelo acesso aos “stocks” de peças de reserva de cada 
centro de Service da ABB Turbocharging no mundo,  e pelos 
históricos operacionais de cada turbocompressor,  mantidos na 
nossa vasta base de dados ATURB.

NoVos órgãos soCiais 

Sindicato dos trabalhadores 
da pesca do norte 
Numa altura particularmente difícil para 
Portugal – consequência das políticas de 
direita levadas a cabo pelos sucessivos 
governos – tomaram posse os novos Cor-
pos Gerentes do Sindicato dos Trabalha-
dores da Pesca do Norte. 
A Direcção que agora tomou posse é 
composta por Homens e Mulheres das 
diversas actividades ligadas ao Sector da 
Pesca, com experiência acumulada mas 
também com a participação de novos 
quadros sindicais. Valorizamos muito o 
facto de esta Direcção além de ser mais 
jovem, com a média de idade a rondar 
os 31 anos, também conta na sua composição com mais Mu-
lheres, elevando assim o papel da Mulher na sociedade e no 
movimento sindical. 
Os membros que compõem a Direcção comprometem-se a dar 
continuidade ao grande trabalho que ao longo dos anos foi le-
vado a cabo por todos aqueles que os precedem. Continuidade 
que tem que passar por uma grande unidade e resposta sin-
dical que esteja à altura de agir, resolver e encontrar soluções 
para inverter o rumo que tem destruído o Sector da Pesca. 
Conscientes dos desafios que temos pela frente nos próximos 
quatro anos, iremos cumprir o mandato com dedicação e von-
tade de servir a classe, com a confiança e certeza de que, com 
o apoio dos trabalhadores do Sector da Pesca, os objectivos 
que levaram à construção deste grande Sindicato da CGTP-IN 
vão ser cumpridos. 
Vamos reforçar, consolidar e expandir o Sindicato; dinamizar 
e defender os Contratos Colectivos de Trabalho; conquistar 
melhores salários e melhores condições de vida e de trabalho; 
combater as ingerências do acordo com a “Troika”; exigir uma 
justa distribuição da riqueza que produzimos e o fim do abate 
da frota pesqueira; e defender as funções sociais do Estado. 
Construímos uma equipa coesa, forte e determinada, disposta 
a lutar pela defesa dos direitos dos trabalhadores e do Sec-
tor, para relançar o sector produtivo da Pesca, por políticas 
que criem empregos com direitos e desenvolvam o País, com 
firmeza e confiança para construir um futuro estável para as 
gerações vindouras.

João almeida, Coordenador

cadores que continua a acolher os pescadores de Cascais.
A herança da “cultura marítima” em Cascais é uma referência 
para as comunidades costeiras portuguesas, como pode ser 
constatado com uma visita ao excelente acervo do Museu do 
Mar Rei D. Carlos, existente nessa aprazível vila.

texto e foto de david silva

Almoço convívio das comemorações do Dia do Pescador 2012, Concelho de 
Cascais. Na mesa, representantes da Câmara Municipal e Junta de Freguesia, 
as duas associações locais de pescadores, Igreja e Mútua 

Press Release
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Numa publicação emblemática, fundamentalmente focada nas 
questões do Mar e das Pescas, é lógico que o convite para desen-
volver um tema livre incida nessas matérias, mesmo quando uma 
boa parte dos leitores está de férias e porventura junto ao Mar, 
se a bolsa ainda permitir esse luxo a quem não viva por perto. 
Por dever de função e por gosto, debruçar-me-ei, sumariamente, 
na avaliação dos trilhos que são perceptíveis na intervenção da 
comissão europeia, em tempo de reforma da política comum de 
pescas. Depois de 3 décadas e de 3 ciclos de 10 anos de política 
comum, quantas vezes errática, centralizada e, por isso, distante 
do pulsar dos interessados no seu sucesso, a reforma que esta co-
missária nos propõe não augura uma efectiva mudança de rumo. 
Os sinais que se divisam nos documentos publicados são o desin-
vestimento industrial, a afectação de factores de competitividade 
com concorrentes da globalização, um tímido fingimento de regio-
nalização, porque perdura a mão invisível de Bruxelas a dirigir o 
pensamento, o conhecimento, a liberdade criativa, a experiência 

Opinião
obserVatório marés

e a autonomia dos actores locais ou regionais. Soma-se a esse rol 
de opções desprovidas de bom-senso a execução apressada da 
eliminação das rejeições e da gestão segundo o máximo rendi-
mento sustentável, mesmo que, para satisfazer lobies influentes, 
tenham que ser cilindradas estruturas de produção vitais para o 
abastecimento interno de pescado às populações e para manter 
os níveis de empregabilidade na Pesca.
Os gurus da Economia, perante o falhanço das suas previsões 
macroeconómicas e face à crueza com que a crise do sistema 
financeiro mundial dinamitou as suas teorias, não têm hoje dúvi-
das em afirmar que o afundamento da Europa tem relação com 
o processo da sua acelerada desindustrialização, desinvestindo 
alegremente em sectores primários, nos quais a Pesca, pela sua 
história, cultura, saber-fazer e capacidade de conciliar aqueles va-
lores com as modernas tecnologias, tem um papel insubstituível. 
Sedimento a dúvida, relendo as propostas e as revisões em curso 
nos documentos da comissão europeia, se devemos aceitar, re-
signadamente, o suicídio colectivo para que esta Europa, não a 
das Nações, mas de uns quantos eurocratas insensatos, nos quer 
conduzir, na ignorância de todas as más experiências passadas, 
que na Pesca têm o selo dramático de uma cada vez maior depen-
dência da importação de pescado de mercados externos? 
Devemos reagir, quando, como e onde? Tenho a certeza que sim. 
Colectivamente e no quotidiano da nossa intervenção, que  todos 
saibamos assumir responsabilidades e não deixar por dizer o que 
deve ser dito, para defesa dos que confiaram em nós. A Revista 
para que hoje escrevo, há muitos anos que nos dá essa divisa, 
com qualidade e honra.

PCP - aceitamos o suicídio colectivo?
antónio schiappa Cabral, secretário-geral, adaPi



dicionais embarcações de madeira. A embarcação de 12 
mts, equipada com um motor AGCO SISU POWER a diesel, 
possui uma grua de 300 Kgs e um alador que vão auxiliar 
a tripulação de cerca de 8 homens à pesca do chicharro.
Ao armador, a Mútua deseja as maiores felicidades!

Embarcação de pesca costeira "LoNtRa MaRINha"

A “Lontra Marinha” pertence à empresa ESPADA PESCAS UNI-
PESSOAL LDA, empresa criada pelo Governo Regional e que 
exerce actividade no sector da compra e venda de pescado 
fresco, e explora a pesca de atum e espada preto nos mares 
dos Açores. A empresa já possuía uma outra embarcação - o 
"Cavalo Marinho". 
O novo barco, construído em fibra de vidro nos estaleiros da 
Nautiber e equipado com um motor Bouduin de 450 HP, está 
apto a pescar com ambas as artes (espada preto e atum) e 
representa um investimento de mais de 1 milhão de euros. É 
um barco para operar com cerca de 10 tripulantes.
À empresa e tripulação a Mútua deseja igualmente as maiores 
felicidades! 

Baptismo do atuneiro “aNDRÉ E tIago”
Domingo, 29 de Julho de 2012 pelas 12h30m. O cenário não 
poderia ser melhor: o imponente Ilhéu ao fundo. O porto de 
pescas cheio de gente sob um sol radioso. E a festa de receber 
em terra de pescadores uma nova embarcação.
Foram necessárias três garrafas de vinho tinto para a baptizar 
- uma para o "Natalino", outra para o Tiago e outra ainda para 
o André. E estava feito o baptismo a mais este novo atuneiro 
polivalente do porto de Vila Franca do Campo.
 João Natalino Barbosa Bolarinho, conhecido entre nós apenas 
por "Natalino", dispensa qualquer apresentação: é uma arma-
dor ainda novo mas experiente nestas andanças. E na hora 
de proteger os seus investimentos, sabe que é na Mútua que 
encontra a confiança e segurança necessárias.
Parabéns, homem do mar! Vamos lá trazer para terra esse 
barco cheio de peixe!

luís Castro
luis.castro@mutuapescadores.pt
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Investimentos seguros
aÇoREs – PEsCa

Baptismo da embarcação de pesca local 
“BaIa Da CaLouRa"
No dia 20 de Maio, pelas 15h00 da tarde, o armador Emanuel 
António Almeida Machado, do porto de Agua de Pau, baptizou a 
sua nova embarcação de boca-aberta.
Para além da Mútua, o armador convidou o Governo Regional, 
que se fez representar pelo senhor sub-secretário Regional das 
Pescas, a Lotaçor, diversos órgãos de comunicação social, e to-
das as pessoas que quiseram assistir e participar neste evento.
Depois da bênção, iniciaram-se diversos passeios a bordo da 
nova embarcação, na bela baia da Caloura, e foram centenas 
as pessoas que quiseram experimentar um passeio de "boca-
-aberta" em excelentes condições de segurança.
Totalmente construída em alumínio marítimo na União Cons-
trutora Naval em Vila do Conde, esta é a primeira embarcação 
do tipo "boca-aberta" a fazer parte da frota açoriana.
Uma das vantagens deste tipo de cascos são os custos de 
manutenção que são incomparavelmente menores às tra-

PUB
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Política Comum de Pesca

Reforma da Política Europeia de Pescas

Um desafio para Portugal

luis manuel Capoulas santos
eurodeputado do Ps no Parlamento europeu

grupo da aliança Progressista dos socialistas e democratas

A Marés retoma este espaço de opinião aberto aos Eurodeputados nacionais que 
acompanham no Parlamento Europeu o dossier sobre a Reforma da Política Comum 
de Pesca em curso. Em Março trouxemos o depoimento do eurodeputado do
Partido Comunista, João Ferreira, e agora trazemos o testemunho do eurodeputado 
do Partido Socialista, Luís Manuel Capoulas Santos

A Reforma da Política Comum de Pescas está em curso. Com 
data prevista de entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2013, 
pretende-se, através de uma actividade piscatória com menor 
impacto ambiental, garantir a sustentabilidade económica e 
social do sector, que representa, na Europa, mais de 350 000 
postos de trabalho e o fornecimento de um dos três maio-
res mercados mundiais de consumo de produtos de pesca e 
aquicultura, cerca de 500 milhões de pessoas, que exigem a 
maior importação mundial de produtos de pesca (6 400 000 
toneladas).
Muitos são os desafios desta reforma, mas os maiores e mais 
importantes são como ajustar a sobrecapacidade da frota eu-
ropeia e evitar sobreexploração dos nossos mares. 
Os 4,3 mil milhões de euros aplicados entre 2007 e 2013 nas 
políticas europeias no sector não conseguiram evitar o declínio 
de 82% das unidades populacionais do Mediterrâneo e 63% 
Atlântico.
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A CE propõe a implementação obrigatória de um sistema de 
quotas transferíveis, que exigiria que todas as capturas, das 
embarcações com mais de 12 metros ou de artes rebocadas, 
estivessem cobertas por uma quota correspondente, que po-
deria ser livremente transaccionada como uma simples mer-
cadoria. A contestação a esta solução impôs a abertura da 
CE à apresentação de alternativas que evitem a concentração 
dos direitos de pesca num pequeno número de armadores e 
garantam o equilíbrio entre as capturas e a frota.
Outra questão relevante tem a ver com a eliminação das re-
jeições, isto é, com as capturas involuntárias que não podem 
ser comercializadas e que, por imposição legal, têm de ser 
deitadas ao mar. Estima-se que cerca de 23% das capturas 
são rejeitadas e há que dar algum aproveitamento a este re-
curso, garantindo a sua não entrada na cadeia comercial, o 
que não se afigura tarefa fácil. O desejável seria a existên-
cia de tecnologias que as evitassem. Contudo, perante a sua 
aparente inexistência, a CE propõe que estes produtos sejam 
exclusivamente canalizados para a industria, designadamente 
para a produção de óleos e farinhas, contrariamente à opinião 
minoritária no PE, na qual me incluo, de que outro destino 
possível pudessem ser as instituições de solidariedade, para 
ajuda alimentar aos mais necessitados, sobretudo num mo-
mento de grave agravamento das condições sociais de muitas 
famílias atingidas pelo desemprego. 
A tão aclamada regionalização do sector das pescas, outro vec-
tor enfatizado pela CE tem-se mostrado tímida, limitando-se 
a permitir que os Estados Membros de cada “região marítima” 
determinem quais serão as medidas técnicas e de conserva-
ção a aplicar em respeito pelos limites de pesca determinados 
pela UE. Pretende-se agora, e bem, em minha opinião, mais 

participação dos Conselhos Consultivos Regionais e que es-
tes sejam representativos de todos os interessados do sector 
(inclusive das Regiões Ultraperiféricas), por forma a que, com 
apoio científico, consigam conjugar esforços para recolher e 
analisar os dados relevantes para a determinação das medidas 
de conservação. Das organizações de produtores espera-se a 
participação para a colocação dos produtos no mercado (e até 
de gestão das capturas indesejadas) e a promoção das melho-
res técnicas de trabalho possíveis para que a rentabilidade da 
actividade possa aumentar.
Portugal é um país de grande tradição piscatória e campeão 
europeu de consumo de peixe “per capita”, com uma ZEE de 
1 700 000 km², a maior da União Europeia, graças aos arqui-
pélagos da Madeira e dos Açores, e uma costa de 942 km. Po-
rém, e apesar dos recursos pesqueiros não serem proporcio-
nais à dimensão das suas águas, o sector dispõe de uma frota 
de 8 500 embarcações, representa 15 000 empregos directos 
e cerca de 1% do PIB.
É fundamental, por isso, convencer a Comissão e a maioria 
que parece prevalecer, no PE e no Conselho, no sentido de 
serem mantidos os apoios comunitários para a reestrutura-
ção e modernização da frota, em especial da pequena pesca 
costeira. 
Num momento em que uma abordagem mais ampla da politi-
ca marítima que inclui o aproveitamento dos recursos mineiros 
e geotérmicos, o combate à poluição, a protecção do ambien-
te, o combate ao tráfico de pessoas, de drogas e de merca-
dorias e o controlo eficaz da fronteira comum, parece querer 
ocupar maior espaço na agenda politica europeia, a reforma 
da Politica Comum de Pescas é uma batalha em que Portugal 
não pode sair a perder. 
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Pesca
CiClo de tertúlias sobre PesCas

Alguma vez viu pescadores, políticos, investigadores e ambientalistas sentados lado 
a lado, em debate aberto e construtivo? Pois bem, se ainda não viu, pode fazê-lo 
nas tertúlias sobre as pescas em Portugal, organizadas numa parceria entre a 
Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena) e a Liga para a Protecção 
da Natureza (LPN ).  Em 2012, as tertúlias realizam-se mensalmente, exceto em 
Julho e Agosto, e já abordaram temas como os subsídios à pesca, a fuga à lota 
ou a pesca artesanal, sempre com a reforma da Política Comum de Pescas (PCP) 
como pano de fundo sidónio Paes – lPN 

gonçalo Carvalho - sciaena

Durante 2012, a Sciaena e o Grupo Oceanos da LPN têm orga-
nizado uma série de tertúlias sobre as pescas nacionais no con-
texto da reforma da PCP. Há vários anos que estas Organiza-
ções Não Governamentais (ONGs) de ambiente colaboram em 
projetos e iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável 
da pesca em Portugal, tentando sobretudo informar e alertar o 
público em geral sobre a necessidade de contribuir para a con-
servação dos ecossistemas aquáticos e para a sustentabilidade 
da exploração dos recursos marinhos. A ideia de organizar as 
tertúlias foi-se consolidando ao longo deste percurso, em que 
as duas ONGs identificaram a necessidade de criar um espaço 
de debate alargado, aberto não só aos diretamente envolvidos 
na atividade mas a toda a sociedade civil, onde se pudessem 
discutir assuntos, muitas vezes complexos e controversos, mas 
de extrema relevância para o sector das pescas.
Em cada sessão, 3 ou 4 oradores principais, reconhecidos pelo 
seu trabalho no âmbito do tema em debate, são convidados a 
fazerem breves intervenções sem recurso a PowerPoint, que 
dão o mote para a discussão, que em seguida é alargada à au-
diência. Tendo em conta que o objetivo das tertúlias é discutir 
problemas concretos das pescas portuguesas, num ambiente 
informal, plural e descontraído, o privilégio é dado ao diálogo 
entre os oradores e o público. 
A adesão durante as primeiras seis tertúlias foi bastante signi-
ficativa, tendo sido habitual a presença de diversas associações 
do sector e de áreas relacionadas (pesca artesanal, pesca indus-
trial, aquacultura, indústria transformadora), entidades estatais 
(IPMA, DGRM, DGPM, DocaPesca, Secretaria de Estado do Mar), 
Sindicatos de Pescadores, investigadores, estudantes, empresá-
rios, etc. Estes participantes, dotados de conhecimentos e inte-
resses diversos, têm originado debates ricos em ideias, suges-
tões e esclarecimentos. Para além da expectativa de influenciar 
positivamente as decisões políticas que possam vir a ser toma-
das, espera-se sobretudo que as tertúlias estimulem o diálogo e 
a cooperação entre as várias entidades envolvidas. 
Devido ao sucesso e interesse que esta iniciativa tem gerado e 
também à diversidade de temas a abordar, está a ser planeada 
a continuação do ciclo de tertúlias durante 2013. Está igual-
mente a ser preparada a edição de uma publicação escrita com 
os conteúdos das sessões.
As sessões decorrem habitualmente na última quinta-feira de 

Espaço de debate para 
o desenvolvimento sustentável 
das pescas em Portugal

cada mês das 18h30 às 20h, e serão divulgadas através das 
páginas, listas de contactos e páginas de facebook das duas 
ONGs. Após uma interrupção durante os meses de julho e agos-
to, as turtúlias recomeçaram em Setembro na livraria Ler Deva-
gar, em Alcântara, e os temas em discussão serão os seguintes: 
como as Rejeições e nova PCP (27 de setembro), Organizações 
de Produtores e nova PCP (25 de outubro), Aquacultura em Por-
tugal (29 de novembro), e Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) e 
as pescas em Portugal (20 de dezembro). 
a entrada é livre! Não deixe de participar! 
* Este artigo respeita as normas do Acordo Ortográfico
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Os encontros foram um espaço de debate em que os oradores 
convidados abordaram a temática a “Valorização do Pescado 
em Portugal e a Fuga à Lota” numa introdução ao debate que 
se estendeu aos vários atores envolvidos, presentes na au-
diência, que tiveram desta forma a oportunidade de apresen-
tar as suas preocupações e propor soluções para uma realida-
de muito presente no setor das pescas em Portugal.
O ciclo de conversas teve lugar em dez portos nacionais: Ílha-
vo, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Peniche, Portimão, Pó-
voa de Varzim, Matosinhos, Sines, Olhão e Sesimbra, e contou 
com a presença de individualidades e entidades de relevo do 
setor, entre eles representantes dos Municípios, dos Grupos de 
Ação Costeira, das Organizações de Produtores, Associações e 
Sindicatos de pescadores da Marinha, das Unidades de Con-
trolo Costeiro da GNR, investigadores da área das pescas, ad-
ministrações portuárias, representantes das delegações locais 
e da administração central da Docapesca, representantes do 
comércio grossista de pescado e a presença, na última tertúlia 
realizada em Sesimbra, do Senhor Secretário de Estado do 
Mar, Manuel Pinto de Abreu.
Durante este ciclo de conversas, foi premente a ideia de que é 
urgente trabalhar em estratégias de valorização para as cap-
turas da pesca portuguesa, valorizando o pescado e o esfor-
ço do pescador, para que o preço do pescado acompanhe os 
custos de produção e a questão financeira deixe de ser um 
motivo para a fuga à obrigação legal de venda do pescado em 
lota. No entanto, e tal como fez notar Manuel Pinto de Abreu, 
o problema é muito complexo e envolve muitos setores de 
atividade que interdependentes, pelo que tem que ser tratado 
envolvendo todos os interessados, de forma a construir uma 
solução equilibrada e sustentável. 
No final das tertúlias houve ainda espaço para a promoção da 
cavala, uma das espécies pouco valorizadas comercialmente, 
através de demonstrações culinárias dinamizadas pelas Esco-
las de Turismo e Hotelaria Locais com o objetivo de despertar 
o interesse gastronómico por uma espécie de elevadas quali-
dades nutricionais que é abundante na nossa costa e não tem, 
atualmente, limitações impostas em termos de exploração de 
recurso.
Com esta iniciativa a Docapesca destacou-se como parceira 
ativa na promoção do diálogo e coesão, no que respeita ao al-
cance da sustentabilidade das pescas em Portugal, promovido 
entre as comunidades locais, os vários intervenientes do setor 
e as entidades com intervenção direta e determinante ao nível 
das pescas nacionais.

* Este artigo respeita as normas do Acordo Ortográfico

docapesca
direção Comercial & marketing

A Docapesca - Portos e Lotas, SA organizou, entre os meses de Maio e Junho deste 
ano, um ciclo de 10 tertúlias designado “Conversas em Rede”, uma iniciativa de 
fomento ao diálogo, desenvolvida em parceria com o sector e com o envolvimento 
das comunidades locais

Valorização do Pescado 
em Portugal e a Fuga à Lota

CoNVersas em rede
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I nvestigação

Centro de Investigação 
e Empreendedorismo do 
Mar do Município de Ílhavo

Ciemar Ílhavo 
ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt

O novo ciclo de vida do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) as-
sentará em três elementos estruturantes: museu – aquário – 
investigação. Em fase de construção, o aquário de bacalhaus 
adicionará uma componente mais natural e experimental ao 
museu. Já o Centro de Investigação e Empreendedorismo do 
Mar do Município de Ílhavo-CIEMar-Ílhavo, é uma outra subu-
nidade do Museu Marítimo de Ílhavo.
A componente de investigação e de centro de documentação 
é a missão do novo CIEMar-Ílhavo, inaugurado no dia 31 de 
Março de 2012, destinando-se a desempenhar uma missão 
científico-cultural que tem como principais objetivos alimentar 
e renovar o projeto cultural do Museu. A criação deste cen-
tro de investigação dotado de funcionalidades arquivísticas, 
tecnológicas e formativas no domínio da cultura do mar, tem 
ainda a intenção de impulsionar a dinâmica de investigação do 
Museu, ampliando-a de forma criativa e projetando-a a esca-
las mais amplas.
Instalado no edifício que resulta da ampliação e remodelação 
do antigo Externato de Ílhavo/Escola Preparatória, junto ao 
MMI, o CIEMar-Ílhavo foi imaginado como uma estrutura aber-
ta a uma vasta comunidade de públicos e ao estabelecimento 
de sinergias com diversas instituições e agentes de cultura e 
conhecimento, nomeadamente em articulação com Universi-
dades e centros de investigação de reconhecida competência 
na área marítima.
O CIEMar-Ílhavo assinou protocolos com o Centro de Inves-
tigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» da Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto (CITCEM); com o 
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de 
Aveiro (CESAM) e com o Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20). Protoco-
los de cooperação que definem as relações institucionais na 
dinamização científica e cultural do projeto do CIEMar-Ílhavo, 
na utilização dos fundos de arquivo, da biblioteca e das insta-
lações, procurando a qualificação da produção de conteúdos e 
da transmissão de saberes.

Ao abrigo destes protocolos estão previstas ações conjuntas, 
de natureza mais prática, que abordem temas relacionados 
com patrimónios e culturas marítimas e que incrementem a 
importância e visibilidade dos projetos de investigação nestas 
áreas e estimulem articulações teóricas e operacionais entre 
investigação científica, intervenção social e práticas culturais.  
Assumindo-se como uma organização ativa no processo de 
desenvolvimento local, regional e nacional e, no processo de 
valorização social da maritimidade, o CIEMar-Ílhavo foi estru-
turado em quatro valências ou subunidades:

CIEMar – unidade de investigação nas áreas de História Ma-
rítima, Antropologia Marítima, Geografia Marítima e investiga-
ção pluridisciplinar sobre conteúdos e patrimónios materiais e 
imateriais representados no MMI.

DocMar - arquivo de temática marítima de singular importân-
cia, que permite o desenvolvimento de projetos de investiga-
ção sobre temas marítimos, em geral, e memória das pescas, 
em particular. O DocMar é constituído por diversos fundos de 
arquivo, entre os quais se destacam o Fundo Especial Octávio 
Lixa Filgueiras, o Fundo da Comissão Reguladora do Comércio 
de Bacalhau, os acervos de diversas empresas de pesca do 
bacalhau, assim como, sob a forma de depósito, o arquivo 
da Administração do Porto de Aveiro. O DocMar está aberto à 
consulta pública.

MarInfo/Incubadora de empresas de conteúdos em 
cultura do mar – unidade produtora de conteúdos em Cul-
tura do Mar, aplicáveis a museus e a outras instituições cul-
turais, científicas e educativas. O resultado foi a criação do 
Creative Science Park – Aveiro Region que consiste numa 
estrutura, com uma liderança especializada, que pretende 
estimular e gerir fluxos de conhecimentos e de tecnologias 
entre o Sistema Científico e Tecnológico, o tecido empre-
sarial e o mercado nacional e internacional, potenciando a 
criação e o crescimento de empresas baseadas na inova-
ção e o reforço da competitividade da região.

ForMarÍlhavo – unidade de educação informal capaz 
de socializar grandes temas de cultura marítima e de 
partilhar resultados de investigação em articulação com 
outros agentes e instituições. Concretizando esta ambi-
ção, o CIEMar-Ílhavo definiu um programa bianual de 
Seminários, intitulado Desafios do Mar Português, en-
contros abertos a todos os cidadãos que queiram ob-
ter conhecimento na área dos temas marítimos mais 
atuais e relevantes para a sociedade portuguesa. A 
primeira edição, organizada em parceria com a Estru-
tura de Missão para a Extensão da Plataforma Con-

Ciemar ÍlhaVo
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tinental (EMEPC) e com o Centro de Estudos do Ambiente e 
do Mar da Universidade de Aveiro (CESAM), decorreu a 15 de 
Setembro de 2012, o tema abordado foi o alargamento da pla-
taforma continental e as potencialidades, estratégias e recursos 
que esse processo de estratégico de investigação tem revelado.
Ainda dentro das atividades iniciadoras do CIEMar-Ílhavo foi 
assinado o Auto de Doação do espólio pertencente ao Prof. Ar-
quitecto Octávio Lixa Filgueiras ao Museu Marítimo de Ílhavo, 
que estava em depósito no arquivo do MMI desde 2007 e que 
agora passou a doação a título definitivo. Trata-se de um es-
pólio de importância e qualidade impar, nas áreas de Arqueo-
logia Subaquática, Etnografia Naval, História e Museologia, 
que muito enriquece o Arquivo do Museu Marítimo de Ílhavo 
e o novo centro de investigação, permitindo a prossecução do 
trabalho cultural e científico já realizado pelo Museu Marítimo 
de Ílhavo e proporcionando a investigadores suportes de pes-
quisa na área da História Marítima que possibilitem a valori-
zação do património marítimo material e imaterial português.
O Museu Marítimo de Ílhavo/Câmara Municipal de ílhavo deci-
diu instituir o Prémio Octávio Lixa Filgueiras, que se destina a 
promover investigação relevante na área das Ciências Sociais 
dedicada a temas de cultura do mar. Pretende-se com este 
prémio invocar e divulgar a obra de um dos mais distintos 
investigadores portugueses de temas de cultura marítima, o 
Prof. Arquitecto Octávio Lixa Filgueiras. A atribuir com periodi-
cidade bienal, este prémio é destinado a galardoar autores de 
dissertações académicas ou de trabalhos de investigação rea-
lizados no âmbito vasto da cultura marítima-fluvial, nomeada-
mente nas áreas de História Marítima, Antropologia Marítima, 

Patrimónios Marítimos e Museologia.

museu marÍtimo de ÍlhaVo

Comemora 
bodas de diamante

Tal como para a Mútua, também para o Museu Marítimo 
de Ílhavo 2012 é um ano de referência. São 75 anos de 
história contando histórias da história da pesca. Primeiro 
do bacalhau pescado noutros mares, começando a olhar 
depois para o mar que nos rodeia aqui mais perto, o que 
é nosso, e para o território da ria onde tem raízes. 
O MMI nasceu a 8 de Agosto de 1937. De museu munici-
pal dedicado aos usos e costumes locais evoluiu para um 
museu municipal dedicado à cultura do mar. No conce-
lho português onde a economia da pesca tem mais peso, 
exemplo do papel que o poder local do litoral pode e deve 
ter na reprodução da cultura marinheira.
Durante cinco dias, de 8 a 12 de Agosto, ao longo de 75 
horas de programação, o MMI esteve em festa, oferecen-
do ao público diversas atividades culturais, da gastrono-
mia ao teatro, música, cinema e artesanato. A celebração 
da cultura do mar foi o motivo central da festa.
O MMI está a celebrar a sua boda de diamantes homena-
geando todos quantos ajudaram a construir a sua histó-
ria – dirigentes, funcionários, doadores de coleção e de 
testemunhos, o público em geral e todos os amigos do 
museu, partilhando com a sua comunidade de públicos 
o ciclo novo que o Museu inicia este ano. Uma etapa de 
vida baseada numa renovada ambição de projeto que, tal 
como noutros momentos decisivos da sua história, come-
ça pela ampliação física do edifício e pela recriação dos 
patrimónios.
No seu último ciclo de vida, entre outubro de 2001 e o 
final de 2011, registou 542.166 visitantes, indicadores 
de público que o confirmam como o mais expressivo dos 
museus municipais portugueses e um dos que registou 
maior afluência de público durante a última década.
No seu novo ciclo, aposta no aprofundamento da sua 
identidade marítima e no reforço do seu envolvimento 
com o território, os públicos e a sociedade em geral.
Mocinhos da mesma geração, com a mesma proveta ida-
de, os caminhos da Mútua e do MMI têm-se cruzado mui-
tas vezes, ambos atores empenhados no aprofundamen-
to da cultura do mar, parceiros recentes no percurso do 
projeto CCC (Celebração da Cultura Costeira).
Por isso os parabéns que o coletivo da Mútua dos Pesca-
dores endereça ao Museu de Ílhavo - ao Álvaro Garrido, 
à Márcia e a toda a equipa que dele cuida -, não são uma 
mera cortesia. Saem do coração. E são extensivos à au-
tarquia de Ílhavo, que o tem mantido vivo e são.
Que daqui a outros ¾ de século uma nova geração de 
gente que ama o mar esteja a fazer a festa, aqui e aí.  

* Este artigo respeita as normas do Acordo Ortográfico
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Ambiente

Ciclo de Conversas 
à Beira Mar
Um espaço de debate informal que pretende discutir temáticas relacionadas com 
a valorização dos nossos oceanos. Foi este o objetivo do Centro de Ciências do Mar 
(CCMAR) e da Liga para a Proteção da Natureza (LPN) ao avançar com a iniciativa 
“Ciclo de Conversas à Beira Mar”.

departamento de Comunicação CCmar / lPN

A cada sessão, a organização pretende promover o debate em 
torno de questões relevantes para as comunidades envolven-
tes, fomentando a discussão sobre temas variados que vão 
da pesca à biologia. A iniciativa conta ainda com o apoio da 
Associação de Pescadores de Armação de Pêra, Clube de Fu-
tebol “Os Armacenenses”, Junta de freguesia de Armação de 
Pêra, da empresa Divespot e do jornal SulInformação, como 
media partner.
A primeira conversa teve lugar a 12 de Maio de 2012 e o tema 
foi o “Cabaz de Peixe”, um projeto-piloto de comercialização 
de peixe da pesca artesanal, cujo principal objetivo é vender o 
peixe fresco a preços mais económicos e diretamente ao con-
sumidor, possibilitando a melhoria dos rendimentos dos pes-
cadores e promovendo a comercialização de espécies muitas 
vezes rejeitadas.
O Ciclo de conversas foi interrompido em Agosto, mas reco-
meçou em Setembro, propondo-se a novos debates sobre as-
suntos sugeridos pelos participantes de edições anteriores.  As 
datas e o local serão anunciadas oportunamente, no site do 
CCMAR (www.ccmar.ualg.pt) e da LPN (www.lpn.pt) , mas os 
temas e convidados estão já definidos:
1)  “Porque há menos peixe no mar?”, pela Professora Marga-
rida Castro do CCMAR;

2) “A riqueza biológica do maior recife natural do Algarve” por 
Jorge Gonçalves do CCMAR;
3)  “Queremos um  parque marinho em  Armação de Pêra?”, 
por Catarina Grilo, LPN;
4) Conhecer a biologia e o comportamento do polvo para uma 
pesca mais sustentável” por Teresa Fonseca , LPN;
Em simultâneo com o Ciclo de Conversas, a LPN e o CCMAR 
vão ainda dinamizar várias sessões de discussão sobre a te-
mática “Um Parque Marinho para Armação de Pêra”, de forma 
a construir ideias sobre a preservação do meio marinho no 
Algarve.
Um curso sobre Participação Pública é outra das atividades que 
está em cima da mesa, uma formação que pretende contribuir 
para o conhecimento na área da participação pública, dotando 
os formandos de competências para a criação de espaços de 
interacção, de apoio e para uma participação e cidadania mais 
ativa e alargada. 
Este curso está previsto realizar-se nos dias 1 e 2 de Novem-
bro de 2012.
Todas as sugestões de temas para as “Conversas à beira mar” 
são bem-vindas, por isso, caso queira enviar-nos a sua, faça-o 
através do e-mail: oceanos@lpn.pt.
*Este artigo respeita as normas do Novo Artigo Ortográfico
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Marleanet

a acção deixa uma marca e 
as marcas ilustram atitudes
Para quem tem seguido nestas páginas o desenvolvimento do projecto Marleanet 
sabe que nele se cruzam actividades com características e objectivos distintos. 
E que cada artigo para a Marés reflecte essa realidade. Certos períodos de trabalho 
são marcados pela continuidade de iniciativas, outros por longos períodos de 
preparação que originam acções, importantes, mas distantes entre si, que temos 
de recordar para que a transmissão da lógica que as origina não se perca

maria do Céu baptista
Coordenação marleanet/ mútua dos Pescadores

marleanet@mutuapescadores.pt

BasE DE DaDos PREMIaDa
É justo iniciar este texto com um destaque: o prémio outsystems 
para a Base de Dados com Fins Múltiplos (MpDB) que tem 
vindo a ser amplamente divulgada nestas páginas. A 3ª edição 
dos Agility Awards  - prémio atribuído “por práticas inovadoras 
com recurso ao software empresarial da multinacional portuguesa 
Outsystems” -  distinguiu  três entidades, por projectos distintos,  
dois deles dedicados à gestão da educação: a Câmara Municipal 
de Coimbra e a Universidade Católica (respectivamente educação 
pública e gestão integrada de escolas municipais, incluindo feed-
back dos utilizadores e Gestão de Qualidade/Avaliação do ensino, em 
parceria com Keyvalue) e o concedido à Mútua dos Pescadores 

pela concepção de uma base de dados colaborativa onde esco-
las europeias podem lançar não só a sua oferta formativa, mas 
também documentação de variado tipo, quer relacionada com os 
centros de formação, quer com outras organizações ligadas ao 
mar, incluindo entrevistas. O esqueleto do sistema funciona em 
inglês mas cada parceiro pode colocar informação na sua língua 
nacional/regional.

aCtIVIDaDEs DE ENCERRaMENto 
EM BREst E EM PoRtugaL   
A parceria dará conta pública do resultado do projecto em Brest 
em Outubro. O programa tem momentos administrativos a que 
apenas os parceiros têm acesso, mas outros são reuniões abertas 
aos convidados de cada organização. No caso da Mútua dos Pes-
cadores acompanham os coordenadores representantes de todas 
os organismos e associações que foram tomando parte activa nas 
diversas reuniões de especialistas, ao longo do projecto: Direcção 
de Formação/Marinha Portuguesa, IPTM, ForMar, Federação dos 
Sindicatos do Sector da Pesca e Associação de Armadores da Pes-
ca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
A Mútua dos Pescadores, por seu lado, e no mês de Novembro, 
levará a cabo o seu evento de encerramento. O programa está em 
preparação mas desde já podemos adiantar que além dos obri-
gatórios reportes, a iniciativa portuguesa terá momentos especí-
ficos relacionados com a saúde e condições de trabalho a bordo e 
até talvez se venha a surpreender a audiência com o lançamento 
de um importante e inovador desafio. Deste modo a Mútua dos 
Pescadores cruza no evento final as duas áreas fundamentais do 
projecto: base de dados e intercâmbios profissionais com vista a 
criar sinergias futuras (WP4 eWP5) e plataformas electrónicas, no-

A delegação de formadores observa e analisa uma 
Dorna

Toda a delegação assiste o mestre nas manobras do 
galeão reconstruído pela Associação Dorna que faz a 
sua gestão; nos momentos de pausa discute-se 
e aclaram-se dúvidas.

Benjamim Moreira explica, desenhando, o corte de 
peças tortas a um formador sueco

Equipa Mútua & Normática, e ENIDH, na cerimónia 
de entrega do prémio na Expo, Lisboa, Maio 2012
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Co-finaciado com o apoio da União Europeia FEDER
Programa Espaço Atlântico

INVESTINDO NO NOSSO FUTURO COMUM

vas tecnologias e formação. (WP6 e WP7). O modo como a Mútua 
dos Pescadores viu nestas duas conferências a oportunidade de 
criar de novo mais valias para os diversos stakeholders do sector 
e da formação, ficará demonstrada pela qualidade da participação 
em Brest e pela inspiração que o seminário português pode pro-
vocar em certos domínios humanos e profissionais do quotidiano 
marítimo.

DoIs INtERCÂMBIos PRoFIssIoNaIs  
o Encontro realizado entre as Marinhas Portugueses e 
Espanholas/Direcções de Formação no alfeite motivam 
encontro com congénere Francesa em toulon 
Os intercâmbios Marleanet têm sido referidos em vários artigos 
da revista Marés, uma vez que se foram realizando com algu-
ma regularidade. Já em artigo anterior referimos extensamente 
o intercâmbio entre as marinhas portuguesas e espanholas , que 
decorreu no Alfeite, um encontro inovador quer nos debates em 
sala quer nas visitas às instalações. Todos os intervenientes  en-
volvidos puderam usufruir da experiência acumulada e os directo-
res das duas escolas não só partilharam o ponto de situação e as 
preocupações correntes, como expressaram a sua disponibilidade 
para uma inter-colaboração futura. Motivado por este intercâmbio 
o promotor CEFCM propôs à parceria e às duas Marinhas nacionais 
um último intercâmbio, em Setembro, no sul da França, onde o 
núcleo mais importante ligado ao ensino à distância tem a sua 
sede.

o Cruzamento com os projectos WooBta 
e CCC/Celebração da Cultura Costeira 
As embarcações tradicionais são objectos culturais que navegam, 
fruto de conhecimentos práticos (tantas vezes silenciosos) ad-
quiridos localmente e em excursões a “vizinhos”, incursões mais 
atentas do que o confessado, abrangendo domínios alargados, 
cuja conjugação foi e é mais complexa do que por vezes quere-
mos admitir: as madeiras e a floresta, as características do mar, 
as pescas/actividades fluvio-marítimas  a que se vão dedicar, as 
artes que vão usar, a legislação em vigor, o carácter e gostos do 
mestre, a sensibilidade do artesão, que no gesto repetido que 
uma certa tipologia implica, sempre encontra o caminho do aper-
feiçoamento técnico (maior segurança, maior eficácia) e o deleite 
visual que alegra o mestre e caracteriza a comunidade. Alguns 
perguntar-se-ão se num projecto eminentemente dedicado às 
novas tecnologias como ferramentas de formação cabe este tipo 
de intercâmbios. Todos os que participaram neste, que decorreu 
na Galiza, na sequência do realizado em Fallmouth, teriam uma 
opinião positiva. Eles (e ela) eram formadores, adultos na flor da 
idade, obrigados pelo amor e acima de tudo pela compreensão 
do risco que corre a construção naval em madeira, a tomar uma 
decisão que bem conhecemos da Celebração da Cultura Costeira: 
fazer incursões territoriais e ir ao encontro dos homens que man-

tiveram o ofício e agora, pelo menos, a arte de construir em ma-
deira. A Mútua dos Pescadores acompanhou Benjamim Moreira, o 
construtor da catraia de Vila Chã que vos apresentámos durante 
o projecto Celebração da Cultura Costeira/EEAgrants (os outros 
dois convidados, Rui Pinto, da Quarteira e Carlos Fitas, de Viana 
do Castelo, com pena declinaram o convite atendendo às  embar-
cações em doca seca para reparar).  Benjamim  (e Carlos) haviam 
participado em anterior intercâmbio em Inglaterra e foi bom ver 
como amigos feitos então se reencontravam, como buscavam as 
conversas não terminadas. A língua é por vezes um entrave mas 
não a vontade de aprender e ensinar… O projecto que anima os 
construtores que foram dando vida ao projecto WOOBTA não está 
distante daquele que animou o intercâmbio entre Benjamim e 
Gunnar no CCC: quando se interrompe uma aprendizagem gera-
cional de uma arte apressa-se o seu fim e aquele que ama o co-
nhecimento de que também é transmissor vê-se obrigado a tomar 
conta do património e do saber de uma cultura estranha. Neste 
contexto podemos percepcionar o amplo universo em potência da 
utilização das novas tecnologias (suprir e complementar aquilo 
que o presencial não pode ou não quer dar).
Não se trata unicamente de fornecer produtos acabados mas tam-
bém de proporcionar, através de plataformas colaborativas, o es-
paço, as ferramentas e as parcerias de aprendizagem que cada 
um necessita.
Sem renovação não há vida! Sem criação não há renovação!

No Museu do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 
inaugura-se expo de maquetas WOOBTA. Um painel 
CCC referente à construção da catraia de Vila Chã 
é a participação portuguesa, extra WOOBTA.

Visita ao construtor de Dornas Domingo Ayaso Visita ao estaleiro Trinanes onde para além da visita 
acompanhada pudemos ver como se implementou 
a nova regulamentação respeitante a segurança, 
ordenamento e limpeza dos estaleiros. 

No jogo da vida a formação profissional é um trunfo! E as novas tecnologias uma carta do 
baralho. Material promocional Marleanet/baralho de cartas, desenhado especialmente por  
Duarte Saraiva.
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Da Mútua

1. Memórias

Ainda me recordo do último passeio em que parti-
cipei na infância.  
No regresso a Lisboa, já noite, quebrou-se um gar-
rafão de 5 litros de vinho tinto (CINCO LITROS DE 
VINHO TINTO), que se plasmou suave e abundan-
temente por toda a camioneta. 
E durante as três derradeiras horas de viagem, a 
atmosfera interior ficou contaminada de um odor 
capaz de inebriar o próprio Baco.
Na tentativa de distrair o olfato, alguns compar-
sas apostaram em distribuir, a eito, pastéis de 
bacalhau e cálices de bagaço, contar anedotas 
picantes e imitar as entediantes vozes do nacio-
nal cançonetismo.  
Jurei para nunca mais!

Até que um dia, já na Mútua, me convidaram 
para o passeio anual…
Pedi algum tempo para meditar.
Analisei o assunto em profundidade.
Conferenciei longamente com a família.
Vi-me na praia de Algés, por um fim de tarde, a refletir quase 
angustiado.
Por último, ainda pouco convencido, disse que sim.

Felizmente!
Foi o começo de ótimas viagens, em excelente companhia.
É outro programa.
É outra gente.
É pessoal que toca piano e fala francês, mas que também apre-
cia um bom fado e o canto alentejano.

2. Esta viagem

Este último passeio, que realizámos em abril, por terras do Alen-
tejo, revelou novamente as indiscutíveis capacidades organizati-
vas da nossa colega Isaura Costa, com a preciosa colaboração do 
João Vidigal, outro grande mestre da arte de bem viajar.
O saudável equilíbrio entre os aspetos lúdicos e a componente 
cultural transformam “o passeio” num dos pontos altos da vida 
social da Mútua.
Para ilustrar esta afirmação, relatemos - de forma quase telegrá-
fica - os momentos mais significativos da viagem:
- Começámos por visitar a interessante Igreja de Nossa Senhora 
de Brotas e o casario da aldeia. O pior foi a saída. Não imaginam 
a confusão de trânsito naquele lugar. Parecido, só a Praça de 
Espanha, em hora de “ponta”.
- Mais adiante, esperava-nos o diretor João Pimenta Lopes, que 
nos orientou numa visita ao notável e muito pedagógico Fluviário 
de Mora, onde também é responsável.        
- Já em Pavia, o alvo prioritário era a Casa Museu de Manuel 
Ribeiro de Pavia, um dos mais conhecidos pintores neorealistas, 
estética de intervenção cultural que abarcou também outras ar-
tes e sobretudo a literatura, dando um enorme contributo para a 
libertação do povo português.
Mas a Anta de S. Dinis, mesmo ali ao lado, as igrejas - a come-
çar pela Igreja Matriz de S. Paulo, classificada como Monumento 
Nacional –, a torre do relógio, o coreto, os antigos Paços do Con-
celho e os largos da Vila merecem igualmente ser apreciados.

- Visitámos ainda a Torre das Águias, um imponente mas muito 
degradado palacete de traços renascentistas.
- À tarde, a camioneta “unhou” em Évora e os viajantes dispuse-
ram, num programa absolutamente livre, do final desse primeiro 
dia e da manhã seguinte, para apreciar, reviver ou aprofundar 
o grandioso espólio e a beleza dessa cidade, Património da Hu-
manidade.
- Rematámos a viagem com a visita ao “Monte Selvagem”, situa-
do no Lavre, um grande espaço de reserva zoológica, digno de 
se conhecer, e com a particularidade de se poder interagir com 
(alguns…) animais.
Claro que também houve bons petiscos e muito convívio!
E não podemos esquecer a forma amistosa como o excelente 
povo alentejano nos voltou a receber. 

3. Divagando

Não conseguimos igualar a “odisseia” do Sr. Leopold Bloom, 
em torno de Dublin, genialmente relatada no famoso “Ulisses”, 
pelo escritor irlandês James Joyce; nem sequer imitar a quase 
omissão do tempo, tal como o imaginou, de forma magistral, o 
grande romancista alemão Thomas Mann, na célebre “Montanha 
Mágica”; e o subconsciente também não nos permitiu que des-
frutássemos plenamente do prazer da visita ao paraíso, à seme-
lhança de Dante Alighieri - o famoso autor italiano, que nasceu 
na bela e carismática cidade de Florença -, na “Divina Comédia”, 
porque aqueles que hoje controlam o purgatório insistem em 
transformar a vida da maioria num inferno. 
Mas que foi uma agradável e riquíssima volta pelo Alentejo, lá 
isso foi.
Razão para parafrasear o cantautor de “Grândola Vila Morena”, o 
nosso brilhante e inesquecível Zeca Afonso - de que se assinalam 
agora os 25 anos do seu desaparecimento -, deixando aqui um 
forte apelo:
No próximo passeio “traz outro amigo também”. 

adelino Cardoso
*Este artigo respeita as normas do Acordo Ortográfico. 

Passeio 2012
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Mútua/Ponto Seguro 
em Viana do Castelo

Rua do Marquês, 17, 4900 - 319 Viana do Castelo (perto da 
Capitania). Telefone: 258 101 495 / 925 957 222.
E-mail: viana@mutuapescadores.pt

ProJeto iNFormÁtiCo

Mútua participou na 16ª 
Conferência Internacional de 
Sistemas de Apoio à Decisão 
– Grécia
A Mútua dos Pescadores (MP) par-
ticipou na 16ª IFIP WG 8.3, Con-
ferência Internacional de Sistemas 
de Apoio à Decisão que  decorreu 
em Anávissos – Grécia, entre 27 
e 30 junho. O diretor do Departa-
mento de Informática e Comuni-
cações, Luís Gomes, apresentou 
o estudo de caso “Um sistema de 
apoio à decisão baseado no mo-
delo do Balanced Scorecard”. 
Este estudo de caso revela o 
processo de implementação es-
tratégica da MP entre 2008 e 2012 sobre os moldes 
propostos pela metodologia criada por Robert Kaplan e David 
Norton (Escola de Negócios de Harvard) e denominada Balan-
ced Scorecard, onde se pretende fazer alinhar a missão, a es-
tratégia e as ações de uma organização, sendo estas últimas 
distribuídas por quatro pilares: Financeira, Processos Inter-
nos, Cliente e Crescimento & Aprendizagem. 
Esta metodologia propõe ainda a medida e monitorização de 
fatores qualitativos(exemplo: Fidelização de Clientes ou Tem-
pos de Resposta) em complemento aos fatores quantitativos 
até então contabilizados pelas formas mais clássicas – como 
por exemplo pelos serviços de  contabilidade de uma organi-
zação. O artigo foi integrado numa coletânea de artigos  da 
conferência, selecionados e editados sob a forma de livro com 
o título “Fundindo os sistemas de apoio à decisão com o tecido 
contextual” da editora IOS Press. 
Este livro integra a coleção Fronteiras da inteligência Artificial 
e aplicações.

*Este artigo respeita as normas do Acordo Ortográfico.

NotÍCias tristes

Partiu o Gaspar Luís
O Gasparinho era o Homem, o Líder e o amigo.

HOMEM vertical nas suas convicções, fazendo-
-se ouvir na sociedade onde granjeou respeito 
e admiração pelos corredores e gabinetes dos 
responsáveis das Pescas deste país. Sempre 
com aquele sorriso humilde e sincero lá ia le-
vando a água ao seu moinho, que era a sua 
ADAPSA e seus associados.

LÍDER porque sempre quis o melhor para a co-
munidade piscatória do Algarve, mais concre-
tamente da Fuseta. Quem não se lembra como 
defendia o aumento das quotas do pescado? A 
luta sobre o problema do caranguejo e a sua 
batalha (menina dos seus olhos) que era o de-
sassoreamento da barra da Fuseta? Espero que 
os vindouros consigam acabar a sua grande 
guerra.

AMIGO que sempre quis ajudar aqueles que não 
podiam, ou não sabiam, resolver os problemas 
que apareciam na Associação. Amigo, porque ti-
nha um coração cheio de bondade e de nobreza, 
que às vezes prejudicava a sua própria família, 
pois muitas vezes não havia horas para a sua 
grande companheira, que era a sua Esposa.
O exemplo de vida terminou e só espero, Sr 
Gaspar, onde quer que esteja, aguarde pelo 
abraço deste seu amigo que jamais o esque-
cerá.

agostinho lucas

Com a perda do Gaspar Luís, presidente da 
ADAPSA (Associação de Armadores de Pesca do 
Sotavento Algarvio), o movimento associativo 
da pesca ficou mais pobre. O coletivo da Mútua 
faz suas as palavras do Engenheiro Agostinho 
Lucas, escritas com o coração, sobre o nosso 
associado e amigo.  

NoVas iNstalações
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Pequenos anúncios
VENDE-sE RÁDIo
Radiogoniómetro Koden automático KS-5131, detecção automática, c/ + de 20 
rádio-balizas c/ números de código; carregadores automáticos; tudo em inox; 
estado novo.
CONTACTAR: 933 110 391 ou 933 650 444
VENDE-sE REDE
Rede de cerco c/ 18 talhões de comprimento e 18 tiras de altura (como nova)
Contactar: Mestre Ilídio, Tlm – 964 623 521; Tel. – 229 384 567 (Matosinhos)
VENDE-sE sEMI-RÍgIDo
Semi-rígido Bombard 3,80 m.; motor Tohatsu 30 HP; atrelado satélite; conjunto 
impecável; urgente; 3.500 Euros.
CONTACTAR: Mário Santos (Almada) - 919 944 144, aos.mario@netcabo.pt
VENDE-sE LICENÇa DE PEsCa
Licença de pesca p/ as artes de palangre e de covos
CONTACTAR: D. Noémia – 963 115 440
NECEssIta-sE aCoRDo EM REgIME DE PaRCERIa
Organizações Ormassamba Lda, localizada em Angola, pretende, em regime de 
contrato, 3 embarcações tipo traineira p/ pescar em águas territoriais angola-
nas. A empresa possui alvará de pesca.
CONTACTAR: Carlos Pedro – 00244923607756, ormassamba6363@yahoo.
com.br
NEgoCEIa-sE LICENÇa DE PEsCa PaRa aNgoLa
Licença p/ pesca em águas territoriais angolanas p/ 1 embarcação polivalente 
até 60 m.; quaisquer artes; c/ capacidade de frio; possibilidade de venda do 
pescado em Portugal; sem necessidade de pagamento à cabeça; possibilidade 
de pagamento c/ parte das capturas.
CONTACTAR: José A. Martins - 967820600
VENDE-sE LaNCha
Embarcação registada recreio com remos. Contactar: 964 360 414 (Peniche).

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “S. José” - PV-269-L; motores Yamaha 40 HP e 15 HP; GPS; sonda; 
licenças p/ tresmalho de fundo 100mm, armadilhas de giola 8 a 29mm (bom-
bos), palangre de fundo p/ espécies demersais.
Contactar: 963 979 879
VENDE-sE EQuIPaMENtos E aRtEs
Vende-se avulso: hélice, guincho, covos e redes de tresmalho.
Contactar: Adão de Jesus – 258 820 147 ou 966 209 155

VENDE-sE BaRCa DE PEsCa CostEIRa
Vende-se barca de pesca costeira “SANTA MÃE” (SB-1062C); casco em madei-
ra; 11,02 m. c.f.f.; motor MWM D229/6 tipo interior, gasóleo, 110HP; radar 40 
milhas; GPS; sonda a cores 500 braças; guincho; balsa p/ 6 pessoas; licença 
p/ pesca à linha c/ anzol, apanha de algas marinhas c/ mergulho e alcatruzes; 
lotação 16 pessoas.
Contactar: Natalino Macedo – 936 937 416 ou 212 231 757

VENDE-sE EMBaRCaÇão
Embarcação “Jonas David”, SN-874-C; c.f.f. 18.10 m; 36 TAB; motor Volvo Pen-
ta 435HP; guincho; equipamentos electrónicos em bom estado; sondador de 
rede; equipamentos hidráulicos; 1 chata auxiliar c/ motor 65HP; rede de cerco e 
outros apetrechos; licenças p/ cerco, emalhar 1 pano fundo, pesca à linha; preço 
total 175.000,00 Euros (facilita-se o pagamento c/ garantias).
Contactar: SESIBAL - tel. 265 526 634; fax 265 534 828; Ricardo Santos – tel. 
966 912 337; geral@sesibal.net; sesibal@mail.telepac.pt.
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
“SANTA LÚCIA” , c/ todas as licenças e apetrechos de pesca, incluindo câmara 
frigorífica.
Contactar: Felisbela Carvalho - 966 674 107 ou 210 815 381 (Sesimbra)
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
“TAINHA” – SB-995-c; vende-se traineira e enviada, juntas ou em separado; 
c.f.f. 20 metros; 42 TAB; motor GM 305HP; c/ todos electrónicos e meios de 
salvação. Licença p/ cerco. Vende-se com redes.
Contactar: 212 233 127 (Sr Carvalho – Sesimbra)
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “VEIO DO MAR”, SB-919-C; construção 1981; modernização 2000; 
c.f.f. 12,78 m.; boca de sinal 3,81 m.; pontal de sinal 1,40 m.; motor Cummins 
132 HP de 2000; 2 sondas; VHF; 2 artes de cerco; bote e motor; balsa; licenças 
para redes de cerco, pesca à linha, alcatruzes, redes de tresmalho.
Contactar: 933 398 889 /  933 005 426 / 210 864 619
tRoCa-sE LICENÇas
Troca-se licenças de apanha submarina de algas, toneira e piteira por licença 
de alcatruzes.
Contactar: Joel Pereira – 912456222 (Ericeira)
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “DOIS IRMÃOS” , VC-187-L; c.f.f. 6,15 m.; licenças p/ redes ema-
lhar 1 pano de fundo 60 a 79 mm, 80 a 90 mm, >= 100mm; emalhar 1 pano 
de deriva 35 a 40 mm; arrasto de vara 20 a 31 mm; armadilhas de gaiola 30 a 
50 mm; palangre de fundo espécies demarsais.
Contactar: 918533410

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “Maria Santana”, C-120-C; 11,90 m. c.f.f.; sonda; GPS; VHF; motor 
105 HP. Vende-se com artes. Licenças p/ rede de arrasto c/ vara, covos, tresma-
lho, palangre e pesca à linha. 
Contactar: Venâncio Silva – 965165079; 258921797 (Caminha)
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação  de pesca “Nova Ericeira”, SN – 927 - L Sines; casco, braços e 
sistema alagem novos; motor MWM; 75 HP com 450 horas; bombas e sistema 
hidráulicos novos; sonda a cores Kodem de 500 braças; 2.82 GT; 9,13 m c.f.f.; 
7,7 m c.sinal; 0,81 m. pontal; 2.35 m. boca; licenças: 1 pano fundo 80 a 90 
mm; tresmalho 100 mm; palangre de fundo; arte de levantar secada. 
Contactar: Horácio Caetano – tel. 96 566 71 38 / 96 317 42 25

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “João Francisco”, S-2025-C; motor MWM; 2 guinchos; radar, sonda, 
GPS; 2 VHF; c/ artes ganchorra, anzol e todas as espécies de bivalves.
Contactar: Francisco Gonçalves – tel. 91 886 00 33
VENDE-sE EMBaRCaÇão 
Embarcação de pesca “JORGE MARIA”; c.f.f. 8.37 m .; 4.09 TAB; c.p.p. 7.84 m.; 
GT 4.06; pontal 1.20; boca 2.80.
Contactar: Manuel Agonia Marques Moita – tel. 913 647 990 ou Apropesca  - 
252 620 253 (Póvoa de Varzim)
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “TRÊS NOMES”; casco metal; c.f.f. 8,17 m..; boca 2,65 m.; pon-
tal 1,10 m.; 5,01 TAB; motor Yamaha diesel 60HP; VHF; radar; GPS; sonda a 
cores; licenças p/ redes emalhar 1 pano fundo 60 a 79 mm, redes emalhar 1 
pano fundo 80 a 99 mm, redes tresmalho =>100mm, pesca à linha – palangre 
de fundo. 
Contactar: 965 365 050
VENDE-sEgPs E BaLsa
Vende-se GPS plotter Furuno 188. Vende-se balsa p/ 16 pessoas. 
Contactar: 966 548 563

VENDE-sE aLVaRÁ
Barco “VIVA JESUS”, PV-217-C; com alador de redes, alador de potes, máquinas 
de redes, redes, entre outros.
Contactar: 967 402 893, 969 532 461 ou 926 604 813
VENDE-sE EMBaRCaÇão DEsPoRtIVa
c.f.f. 4,60 m.; boca 1,80 m.; lotação 6 lugares; motor Honda 15 CV – 4 tempos. 
Contactar: 914 258 057

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “INFANTE D. HENRIQUE”, LG-1334-C; c.f.f. 27,5 m.; largo 7,5 m.; 
motor Cummins 650HP; licenças p/ palangre de superfície Açores, Continente, 
Madeira e Espanha e p/ palangre de fundo.
Contactar: 262 783 137; 968 029 063; 967 084 836

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “SAÚL”, V-1094-C; c.f.f. 10,50 m.; boca 3,60 m; motor novo 
175HP; leme hidráulico, canalização e restante montagem em aço inoxidável; 
casa do leme à proa, guincho para redes, porão térmico, bom convés; 6 li-
cenças: palangre de fundo (anzol), redes de emalhar de um pano de fundo, 
tresmalho de fundo, redes de emalhar de deriva, covos e alcatruzes. A fazer 
vistorias finais, com ou sem electrónicos.
Contactar: 258 321 381 e 964 078 927

VENDE-sE EMBaRCaÇão
Embarcação  “MESTRE CABRAL” –  FN-1739-L; registo 2007; casco madeira 
mogno; 4,13 TAB; 7,04 m. c.f.f.; sinal 6,20 m.; boca de sinal 3 m.; motor 
interior Perkins gasóleo c/ 1.500 horas de serviço pot. 60,5 Kms, embraiagem 
3/1; guincho eléctrico 1.500 Kg; porão 2.500 Kgs; 4 camarotes; VHF Furuno 
mod. FM – 2721; GPS 1.650 W; plotter Furuno; sonda Furuno FCV – 581 L.
Contactar: 917458007

VENDE-sE EMBaRCaÇão
Embarcação “VIRGEM DA AJUDA” – SB-597-C; 11.20 m. c.f.f.; 2 artes de cerco 
– 16 cabos e 16 varas altura; 20 cabos e 20 varas altura; aparelhos de anzol; 
licenças p/ cerco, alcatruzes, palangre de fundo  e redes emalhar 1 pano de 
fundo. Contactar: 212 682 308
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE RECREIo
Embarcação de Recreio, Fibramar; Quarteira. 5,00 m.; motor Yamaha 25.00 
HP-4 tempos; com consola central com caixa de comandos da Yamaha; com 
sonda e GPS, com Haleron de Inox e luzes de navegação; palamenta completa 
classe-5. Vistorias em dia. Em muito bom estado. Valor: 4.000,00 €. Contacto: 
Marco, Quarteira – 963969222 - minacio.8125@gmail.com – envio de fotogra-
fias para os interessados.
CoMPRo EMBaRCaÇão DE PEsCa atÉ 9 MEtRos
Compro embarcação de pesca - de preferência alumínio, para pesca local.
Contacto: José Cunha, Viana do Castelo – 964544990 - salvador_sd@hotmail.com

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE RECREIo
Embarcação “Formigas”, Ponta Delgada, de 2007; fibra; c.f.f. 7,45 m.; boca: 
2,60 m.; calado: 0,47 m.; categoria do projecto C; carga máxima: 1400 Kg; 
deslocamento máximo 2900 Kg; massa (sem motores) 1500 Kg; lotação 10 
pessoas; motor Honda 200 cv.; motor Honda auxiliar 20 cv.; reservatório com-
bustível: 270 litros. Equipamento sanitário, pequeno quarto 3 pessoas, frigo-
rífico (85L) e pequeno grelhador. Contacto: Miguel Amorim – 938 046 479 / 
919 667 309

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “Polvinho”, SN 850-C, Peniche; comp. 10,46 m.; motor MWM 
110HP; radar Koden 36 milhas; sonda Hondex 600 braças; GPS; Ploter a cores 
Setrexe; VHF Sailor; máquina de puxar covos e aparelhos; c/ licença anzol, 
covos e alcatruzes. Contacto: João Mateus Viegas Zacarias - 963 139 568

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE RECREIo
Embarcação de recreio - Livrete nº 354PV5; Ano: 1994; Motor: Mariner, fora 
de borda; 4,35 m.; Boca: 1,57; Pontal: 0,70; Arqueação: 0,558; Lotação: 4 p.; 
Casco: P.R.F.V.; Tipo e zona 5 águas abrigadas; Modelo: B.14; H.P.25; 189 Km 
gasolina M; Sonda registadora marca J.M.F - modelo 707; nausat marca Garmin 
- modelo 126. Contacto: Isaac Leal – 917291103
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE RECREIo
Embarcação de Recreio, Fibramar; Quarteira. 5,50 m.; motor Yamaha 50.00 
HP – 4 Tempos; com bomba de esgoto com automático; auto rádio, sonda JRC/
Cores, GPS-Garmin-420/cores; palamenta completa classe-5. Em muito bom 
estado. Valor: 12.500,00 €. Contacto: Miguel, Quarteira – 965710376 - mina-
cio.8125@gmail.com
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “AMADEU LEAL”, PV-279-L; c.f.f. 6 m.; boca 2,05 m.; sinal 0,80 m.; 
motor Honda 50HP 4 tempos; motor Yamaha 25 HP 2 tempos; alador inox c/ 
motor 5,5 HP; GPS plotter Furuno; sonda digital e a papel Furuno; Licenças p/ 
tresmalho de fundo, covos de camarão, boscas e aparelho de anzol. Contactar: 
Sérgio Barbosa – 964 259 893

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa CostEIRa
Embarcação de Pesca Costeira “Sol Neve” SN-000859-C C/17 m. Motor Caterpi-
llar, modelo 3306 TA \ 235 HP;  Sonda de Rede Scanmar  (moderna); RádioVHF; 
Caixa Azul; Chata C/motor 60 HP C/6,20 m; Alador Triplex, Espalhador; Bobine 
de Retenida; GPS Plotter Furuno (a cores - moderno); Radar Furuno (a cores 
– moderno) Sonar Furuno (a cores – moderno); 2 Sondas C/ 1.200 KHZ (a 
Cores – moderno); Rede Cerco c/630 m comprimento e 117 m altura; Palangre 
de fundo, em Águas Oceânicas.
Contactar: Manuel Inácio Oliveira Carneiro –966364837 – 262782173
VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa
Embarcação “DOIS MARQUES”; c.f.f. 16,46 m.; boca 4,59 m.; pontal 1,65 m.; 
GT. 27,46 TAB; casco madeira; motor Caterpillar 190 HP, Diesel 139, 74 KW; 
VHF, 2x Radar, 2x GPS; sonda a cores; Máquina de redes; Licenças p/ redes 

de emalhar 1 pano de fundo 60 a 79 mm, tresmalho >= 100 mm, armadilhas 
de gaiola – 30 a 50 mm, pesca à linha – palangre de fundo – esp. demersais.
Contacto/informação: 965 281 992

VENDE-sE “MoRYta” (PEsCa)
“Moryta”, N-2545-L; Ano: 2005 – 2 motores fora de borda 40 CV cada. C.f.f.: 
5.50 m. 1 sonda, 1 GPS. Licenças: redes/anzol c/ alador. Contacto: 966 641 
286 / 966 202 861

VENDE-sE “JoNI”, sM-300-L (PEsCa)
“Joni”, SM-300-L - S.M. Porto/Nazaré; Ano: 2004 – Motor: Perkins 65 CV.; C.f.f.: 
8,56m; 2 sondas, 1 radar GPS/ploter VHF, piloto automático. Licenças: redes/
anzol/covos/alcatruzes. Contacto: 966 343 501
VENDE-sE “PEIXE DE ouRo”, VR-529-C (PEsCa)
“Peixe de Ouro”, VR-529-C; Ano: 2007; Fibra de Vidro  – Motor: Scania (ultima 
geração), tipo fixo, gasoleo, de 147 CV (homolgados). C.f.f.: 14,98 m; comp. 
entre perpend. 13,00 m; pontal: 2,00m; boca sinal: 5,00m; arqueação bruta 
(GT) 26.70. 2 VHF, 3 GPS, 1 radar. Licenças: covos/alcatruzes/redes emalhar e 
tresmalho/linha-palangre de fundo. 
Bom preço. Pagamento negociável. 
Contactos: 932378332 / 917215353

VENDE-sE “saL”, t-739-C (PEsCa)
“SAL  T – 739 – C”, em PRFV, Ano: 2007;  Estaleiros NAUTIBER V.R.S.António. 
Comp.: 9,75m; boca: 4,00 m; Pontal: 1,50 m; Motor Deutz Vetus de 210 HP. 
GPS; radar; sonda; rádio VHF; piloto automático. Licenças: covos/alcatruzes/
alcatruzes (Espanha)/palangre de fundo; cana e linha de mão/toneira/piteira.
Contacto: Edgar Correia - 917 820 089.

VENDE-sE “aLgaRVão”, t-724-C (PEsCa)
 “ALGARVÃO T – 724 – C”, em PRFV, Ano: 2003; Estaleiros NAUTIBER V. R. S. 
António. Compr.: 11,90 m; boca: 4,50 m; pontal:1,75 m; motor Mercedes de 
210 HP. GPS; radar; sonda; rádio VHF; piloto automático. Licenças: redes de 
tresmalho/alcatruzes/alcatruzes (Espanha) /covos/palangre de fundo/palangre 
de fundo (Marrocos).
Contacto: Edgar Correia – 917 820 089

VENDE-sE “MIMa” (PEsCa Do CERCo)
“Mima”, N-2494-C Nazaré – Motor: Cummins ; C.f.f.: 17m
Contacto: 912 249 584

VENDE-sE “soRRIso Da VIDa” (PEsCa)
“Sorriso da vida”, VC-123-C Vila do Conde
Contactos: 969629036/962353079

VENDE-sE “uaDI-aNa” (MaRÍtIMo-tuRÍstICa, guaDIaNa 
E sotaVENto aLgaRVIo)
Embarcação “UADI-ANA”, VR-79-AC; c.f.f 18,15m; boca 5m; motor Cummins, 
modelo NH-250-M de 190HP.
Casco de madeira; sonda, vhf. Capacidade de 54 pessoas com tripulação, 2 
casas de banho, bar, licença de navegação rio Guadiana e costa sotavento do 
Algarve.
Com todas as licenças pronta a operar. (Vende-se firma de animação turística 
com esta embarcação, 2 carrinhas de 9 lugares, 2 insufláveis e 4 trampolins). 
Contacto e informações: Rui Gaspar - 968 831 553

VENDE-sE “PICo DouRaDo” (PEsCa, MaDEIRa)
Embarcação “PICO DOURADO”, FN-1695-C, 2002; está totalmente fechado; 
alador para Espadarte e alador para palangre de fundo; 2 geradores de 75 CV; 
máquina de fazer água doce; porão de frio e 2 túneis de congelação. Electróni-
cos: rádio goniómetro com emissores para as bóias de espadarte; radar; sonda 
a cores; rádio telefone e VHF, telefone via satélite; GPS; etc.
Contacto: 965 010 761 ou e-mail: info@sopeixe.com

VENDE-sE “PICo aLto” (PEsCa, MaDEIRa)
Embarcação “PICO ALTO”, FN-1696-C, 2001; está semi-fechado, faltando fechar 
a popa; 2 geradores de 65 CV: 1 mecânico e 1 Hidráulico acoplado à máquina 
principal; porão com frio e 2 túneis de congelação; alador para palangre de fun-
do. Electrónicos: radar; sonda a cores; GPS; rádio telefone; telefone via satélite; 
etc. Contacto: 96 501 07 61 ou e-mail: info@sopeixe.com

VENDE-sE EMBaRCaÇão DE PEsCa “NEuZaMaR”
Barco em fibra de vidro, Cumprimento f. f. 13.35mt.; Arqueação 36.35tm; Mo-
tor Cummins 195hp, auxiliar Lister 18Kw. Capacidade 5 ton. gasóleo. Alojamen-
to para 9 tripulantes. Com todos os equipamentos de segurança. Electónicos: 
Plottter Shipmate, rádio UHF Icom, VHF Icom, Sonda Hondex, GPS Garmin, 
Piloto Raytheon e radar Furuno. Barco a precisar de algumas reparações.
Contacto: 968 427 066






