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A Mútua dos Pescadores nasceu como 
Mútua de Seguros para os armadores da 
pesca artesanal, e é hoje a única coope-
rativa de utentes de seguros portuguesa, 
especializada nas atividades marítimas.
Oitenta anos volvidos alargou o seu âm-
bito de atuação para outros setores de 
atividade, tendo estendido a sua ação 
para as atividades da Náutica de Recreio 
e da Marítimo-turística, e de um modo 
geral, a todas as pessoas e à proteção dos 
seus bens, das suas habitações e de todas 
as atividades económicas, assim como 
das associações, das entidades do setor 
público e do setor cooperativo e social.
O seu profissionalismo e humanismo 
tem-lhe garantido a fidelização de antigos 
e novos utentes. 
Conta com uma rede sólida de balcões 
e colaboradores ao longo da costa, no 

Continente e Ilhas, estando próxima das 
comunidades onde intervém. 
Sempre Mútua e solidária, focada na sua 
missão de proteger e em estar próxima 
dos setores de atividade e das pessoas que 
serve, ao longo da sua história apoiou os 
pescadores, suas famílias e organizações, 
e desenvolveu e apoiou iniciativas no âm-
bito da segurança e salvaguarda da vida 
humana no mar. 
Porque este é também o Ano Internacio-
nal da Pesca Artesanal designado pelas 
Nações Unidas,  associamo-nos ao apelo 
de “Chamar a atenção do mundo para o 
papel que os pescadores de pequena esca-
la, piscicultores e trabalhadores da pesca 
desempenham na segurança alimentar e 
nutricional, erradicação da pobreza e uso 
sustentável dos recursos naturais” e tam-
bém uma “oportunidade para aprofun-

dar o diálogo entre diferentes atores, (…) 
e mobilizar os pequenos produtores para 
se associarem e fazerem ouvir as suas vo-
zes, influenciado as decisões e políticas 
que moldam suas vidas quotidianas – a 
partir da comunidade local, para fóruns 
internacionais e globais”.
Ontem como hoje a identidade solidária 
da Mútua dos Pescadores será o maior 
garante do futuro desta Cooperativa de 
Utentes de Seguro, e a prova de que o mo-
delo cooperativo, na atividade segurado-
ra, é sustentável e responde eficazmente 
às necessidades dos utentes.

Um futuro ancorado na experiência  
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