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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A Portaria n.º 109/2018, de 23 de abril, veio dar nova redação aos artigos 17.º e 20.º do 

Regulamento do seguro de colheitas e da compensação de sinistralidade, aprovado em anexo à 

Portaria n.º 65/2014, de 12 de março, com vista a abranger a produção de romã, colza e soja no âmbito 

das culturas cobertas pelo seguro de colheitas horizontal e a antecipar o início da cobertura do seguro 

na cultura de amendoeira para o terceiro ano de plantação. 

Com a publicação deste diploma, tornou-se necessário proceder a ajustamentos pontuais às 

condições gerais e especiais uniformes do seguro de colheitas para Portugal Continental aprovadas 

pela Norma Regulamentar n.º 4/2018-R, de 19 de abril. 

 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR E PONDERAÇÃO DE CUSTOS 

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

de colheitas horizontal. Na sequência da supra mencionada alteração legislativa, as alterações 

consistem no aditamento ao elenco das culturas cobertas das produções acrescentadas ao 

Regulamento do seguro de colheitas e da compensação de sinistralidade pela Portaria n.º 109/2018, de 

23 de abril, e na alteração do início da cobertura do seguro na cultura de amendoeira. 

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 28 de dezembro de 2018, preferencialmente para o seguinte 

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


