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MÚTUA DOS PESCADORES 
Mútua de Seguros, C.R.L 

 

A Mútua do Pescadores ao seu lado: ontem, hoje e, com toda a certeza, no futuro. 

 

Estimados  

Cooperadores, Trabalhadores, Colaboradores, Tomadores de Seguros, Segurados, Pessoas 

Seguras, Sinistrados:  

A Cooperativa de Utentes de seguros Mútua dos Pescadores, com a dimensão plena do 

complexo quadro de saúde pública com que estamos confrontados, não deixa de garantir, em 

momento algum, a proteção, a saúde e o bem-estar de todos, com os quais tem as mais 

diversas relações e obrigações. 

Na Mútua dos Pescadores temos vindo a adotar as medidas que entendemos adequadas à 

situação que atravessamos, e à nossa realidade enquanto Segurador, sempre baseados nas 

recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

tentando mitigar os riscos de contágio por Covid-19 e os diferentes impactos decorrentes da 

pandemia, que se afigura como um dos maiores desafios da nossa história recente. 

Nesta fase, embora um pouco mais distantes fisicamente, não deixaremos ninguém sem 

resposta, responsabilidades por cumprir ou sinistros por regularizar. Por isso, em caso de 

necessidade, não hesitem em contactar-nos pelas diversas formas disponíveis. 

Por ora, o que se nos está colocado, só será ultrapassado se não cedermos ao pânico, estando 

atentos à informação atualizada e cumprindo escrupulosamente os procedimentos de 

proteção individual e coletiva recomendados. 

A resposta dada dentro da Mútua, e pela população em geral, de grande sentido de 

responsabilidade, são a maior garantia de que, apesar de longa, dura e difícil, a “tormenta” 

dissipar-se-á. 

Na Mútua dos Pescadores, a confiança, o sentido de missão, a organização metódica das 

nossas ações e uma visão profundamente humanista daquilo que significa viver em sociedade, 

sempre foram as ferramentas que necessitámos para ultrapassar os dias mais difíceis da nossa 

história, que corre a passos largos para completar oito décadas de existência.   

A proteção das pessoas está na génese da criação da nossa estrutura, e é dessa forma que 

continuaremos a olhar de frente o presente e a projetar, a cada dia, o nosso futuro. 

http://www.mutuapescadores.pt/
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Somos uma organização guiada pelos princípios e valores cooperativos, onde a solidariedade, 

entreajuda e o interesse pelas comunidades são bases fundamentais da nossa intervenção. É 

com base nestes valores que conseguiremos, juntos, descortinar a brecha em cada vaga 

vencida que nos permitirá chegar à praia plenos e cheios de sonhos por concretizar! 

Mais uma vez, com a força e entrega de todos, seguiremos em frente! 

 

Lisboa, 23 de Março de 2020 

 

O Conselho de Administração 
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