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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A Portaria n.º 65/2014, de 12 de março, aprovou o Regulamento do seguro de colheitas e da 

compensação de sinistralidade, revogando a Portaria n.º 318/2011, de 30 de dezembro, alterada pela 

Portaria n.º 61/2012, de 20 de fevereiro, e pela Portaria n.º 45/2013, de 6 de fevereiro. 

O Regulamento introduziu uma alteração profunda no regime do seguro de colheitas para 

Portugal Continental, substituindo o anterior sistema de seguro de colheitas único por um novo sistema 

dual, que prevê, por um lado, o seguro de colheitas horizontal, o qual abrange todas as culturas no 

território continental, e, por outro, os seguros de colheitas especiais relativos às pomóideas no Interior 

Norte e ao tomate para a indústria. Face a este novo regime do seguro de colheitas, a Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão aprovou, através da Norma Regulamentar n.º 4/2014-R, 

de 9 de maio, a apólice uniforme do seguro de colheitas para Portugal Continental.  

A Portaria n.º 132/2017, de 10 de abril, veio alterar a Portaria n.º 65/2014, de 12 de março, 

procedendo a alguns ajustes pontuais decorrentes da experiência de aplicação do Regulamento do 

seguro de colheitas e das alterações legislativas entretanto ocorridas no regime jurídico de acesso e 

exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, 

bem como à criação de três novos seguros de colheitas especiais: o seguro especial de citrinos Algarve 

Barrocal, o seguro especial de cereja e o seguro especial de pera rocha Oeste. 

Face às alterações introduzidas pela Portaria n.º 132/2017, as quais tornaram necessário 

proceder a ajustamentos às condições gerais e especiais uniformes do seguro de colheitas e às 

condições gerais uniformes dos seguros especiais já previsto no Regulamento, bem como ao 

aditamento de condições gerais uniformes dos novos seguros especiais, a ASF optou por aprovar uma 

nova apólice uniforme do seguro de colheitas para Portugal continental, revogando a Norma 

Regulamentar n.º 4/2014-R, de 9 de maio.  

 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR E PONDERAÇÃO DE CUSTOS 

A presente norma regulamentar vem aprovar as condições gerais e especiais uniformes do 

seguro de colheitas horizontal, as condições gerais uniformes do seguro especial de pomóideas no 
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Interior Norte e do seguro especial de tomate para a indústria, bem como dos novos seguros especiais 

previstos na Portaria n.º 132/2017, de 10 de abril. 

Assim, para além do seguro horizontal e dos seguros especiais mencionados, a Apólice 

Uniforme do Seguro de Colheitas para Portugal Continental passa agora a incluir também o seguro 

especial de citrinos Algarve Barrocal, do seguro especial de cereja e do seguro especial de pera rocha 

Oeste, em obediência ao princípio da flexibilidade previsto no Sistema de Seguros Agrícolas, aprovado 

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

Neste sentido, a nova apólice passa a estar estruturada em sete anexos, correspondendo o 

anexo I e II às condições gerais e especiais uniformes do seguro de colheitas horizontal e os restantes 

às condições gerais uniformes dos seguros especiais previstos no Regulamento do seguro de colheitas 

e da compensação de sinistralidade.  

 Na medida em que a presente intervenção normativa se destina a refletir as alterações 

introduzidas no Regulamento do seguro de colheitas e da compensação de sinistralidade, não 

implicando opções regulatórias específicas da ASF, entende-se que da mesma também não resulta a 

necessidade de uma ponderação específica dos custos/benefícios que lhe estarão associados. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Solicita-se aos interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto de norma 

regulamentar, por escrito, até ao dia 12 de fevereiro de 2018, preferencialmente para o seguinte 

endereço de correio eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

As respostas podem igualmente ser remetidas, por correio normal, para o seguinte endereço: 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais  

Avenida da República, n.º 76  

1600-205 Lisboa 


