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1. ENQUADRAMENTO 

A Portaria n.º 61/2020, de 5 de março, e a Portaria n.º 59/2021, de 16 de março, procederam a 

diversas alterações ao Regulamento do Seguro de Colheitas e da Compensação de Sinistralidade, 

aprovado em anexo à Portaria n.º 65/2014, de 12 de março, alterado pelas Portarias n.os 132/2017, de 

10 de abril, e 109/2018, de 23 de abril. Em especial, os referidos diplomas alteraram o regime do 

cálculo da produção esperada para a cultura e parcelas ou subparcelas, montante das perdas 

acumuladas para efeitos de atribuição de indemnização, subseguro e sobresseguro, bem como o 

âmbito do seguro de colheitas. Estas alterações têm impacto nas condições gerais e especiais 

uniformes da apólice uniforme do seguro de colheitas para Portugal Continental aprovadas pela Norma 

Regulamentar n.º 4/2018-R, de 19 de abril, e alteradas pela Norma Regulamentar n.º 1/2019-R, de 18 

de janeiro. 

Consequentemente, pela presente norma regulamentar, procede-se à revisão das referidas 

condições gerais e especiais, de acordo com o regime aplicável ao seguro de colheitas atualmente em 

vigor. 

 

2. AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

A implementação da presente norma regulamentar poderá ter como consequência potenciais 

custos administrativos acrescidos para as empresas de seguros e distribuidores de seguros, 

relacionados designadamente com a renegociação dos contratos de seguro celebrados com base nas 

condições gerais e especiais uniformes da apólice uniforme do seguro de colheitas para Portugal 

Continental. 

No entanto, cabe reconhecer que tais potenciais custos administrativos acrescidos resultam da 

aplicação de um enquadramento jurídico nacional que ditou a revisão da referida apólice, pelo que não 

decorrem de opções regulamentares mais onerosas para os operadores. 

Face ao exposto, após consideração da avaliação de impacto da presente norma regulamentar, 

em especial, os previsíveis custos e os benefícios esperados, concluiu-se estar justificado o 

prosseguimento desta iniciativa regulatória nos termos propostos. 
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3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

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

regulamentar, por escrito, até ao dia 21 de junho de 2021, preferencialmente para o seguinte endereço 

de correio eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

Atendendo a razões de transparência, a ASF propõe-se publicar os contributos recebidos ao 

abrigo desta consulta pública. Assim, caso o respondente se oponha à referida publicação deve 

referi-lo expressamente no contributo que enviar.  

Por razões de equidade, os contributos recebidos após o final do prazo da consulta pública não 

serão considerados. 


