
 
 

 

PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR N.º […]/2019-R, DE […] 

ALTERAÇÃO À APÓLICE UNIFORME DO SEGURO DE COLHEITAS DE FRUTAS E 

PRODUTOS HORTÍCOLAS PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

A Portaria n.º 109/2018, de 5 de setembro, da Vice-Presidência do Governo, Emprego e 

Competitividade Empresarial e da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas do 

Governo Regional dos Açores, veio alterar e republicar a Portaria n.º 143/2015, de 3 de 

novembro, da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e da 

Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, que estabelece, para a Região Autónoma 

dos Açores, o regime do seguro de colheitas de frutas e produtos hortícolas no âmbito dos 

fundos agrícolas europeus, integrado no Sistema de Seguros Agrícolas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 162/2015, de 14 de agosto. 

O n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 143/2015, de 3 de novembro, da Vice-Presidência do 

Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e da Secretaria Regional da Agricultura 

e Ambiente do Governo Regional dos Açores, determina que a apólice uniforme relativa ao 

seguro de colheitas é elaborada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões (ASF), em colaboração com a Direção Regional do Desenvolvimento Rural da 

Região Autónoma dos Açores e com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, 

I. P. (IFAP, I.P.). 

Com a entrada em vigor da Portaria n.º 109/2018, de 5 de setembro, da Vice-Presidência 

do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e da Secretaria Regional da 

Agricultura e Florestas do Governo Regional dos Açores, tornou-se necessário proceder a 

ajustamentos pontuais à apólice uniforme do seguro de colheitas de frutas e produtos 

hortícolas para a Região Autónoma dos Açores decorrentes da referida alteração legislativa. 

O projeto da presente Norma Regulamentar esteve em processo de consulta pública, nos 

termos do artigo 47.º dos Estatutos da ASF, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 

de janeiro, […]. 
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Assim, a ASF, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º dos seus Estatutos, aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 

7.º da Portaria n.º 143/2015, de 3 de novembro, da Vice-Presidência do Governo, 

Emprego e Competitividade Empresarial e da Secretaria Regional da Agricultura e 

Ambiente do Governo Regional dos Açores, na sua redação atual, e ouvidos a Direção 

Regional do Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores e o IFAP, I.P., emite 

a seguinte Norma Regulamentar: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente Norma Regulamentar tem por objeto alterar a Apólice Uniforme do 

Seguro de Colheitas de Frutas e Produtos Hortícolas para a Região Autónoma dos Açores, 

aprovada pela Norma Regulamentar n.º 2/2016-R, de 23 de março. 

 

Artigo 2.º 

Alteração à Apólice Uniforme do Seguro de Colheitas de Frutas e Produtos 

Hortícolas para a Região Autónoma dos Açores 

As cláusulas 1.ª, 3.ª e 23.ª da Apólice Uniforme do Seguro de Colheitas de Frutas e 

Produtos Hortícolas para a Região Autónoma dos Açores, aprovada pela Norma 

Regulamentar n.º 2/2016-R, de 23 de março, passam a ter a seguinte redação: 

Cláusula 1.ª 

[…] 

[…] 

a) […] 
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b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

g) Fenómenos climáticos adversos, condições climáticas que podem ser equiparadas a 

catástrofes naturais, tais como chuva forte (precipitação forte), granizo, ventos fortes e 

incêndio;  

h) Granizo, precipitação de água em estado sólido sob a forma esferoide; 

i) Incêndio, combustão acidental com desenvolvimento de chamas, com origem 

em fenómenos climáticos adversos, e que se pode propagar pelos próprios meios, 

provocando danos nos bens seguros; 

j)  [Anterior alínea g)] 

 

Cláusula 3.ª 

[…] 

[…] 

a) […] 

b) Granizo;  

c) Incêndio; 

d) [Anterior alínea b)] 
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Cláusula 23.ª 

[…] 

1 – A atribuição de indemnização é condicionada à verificação, por segurado e 

parcela, subparcela ou conjunto de parcelas ou de subparcelas, de perdas superiores a 20% 

da produção anual média da cultura segura na parcela, subparcela ou conjunto de parcelas 

ou de subparcelas, calculada nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 da cláusula 10.ª 

2 – […] 

3 – […] 

 

Artigo 3.º 

Produção de efeitos 

A Apólice Uniforme do Seguro de Colheitas de Frutas e Produtos Hortícolas alterada 

nos termos do artigo anterior é aplicável aos contratos de seguro celebrados a partir da data 

da entrada em vigor da presente Norma Regulamentar, devendo aqueles que tenham sido 

celebrados antes daquela data ser adaptados em conformidade.  

 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

A presente Norma Regulamentar entra em vigor no dia imediato ao da sua 

publicação. 

   

 Em 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 


