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Campanha
Capital

seguro (€)

Montante
de prémio

bonificado (€)

Beneficiários
(n.º) 

Apólices (nº)

2019 182.640.355 4.620.232 17.765 779

2020 191.533.498 4.637.813 17.715 764
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O tomate para indústria foi 
a cultura com maior capital 
seguro em 2020: 55.741.051 €

Fonte: IFAP  //  O número de beneficiários não é adicionável, 
uma vez que um beneficiário pode ter mais do que uma cultura segurada na apólice

Top cinco seguros de colheitas campanha 2020 

Cultura Beneficiários (nº) Capital seguro (€) Bonificação (€)

Banana
2.928 12.720.788 219.111

Maçã
959 47.505.930 5.975.672

Pêra
595 24.307.421 906.059

Palhas
522 2.936.048 7162

Milho
496 29.928.448 79.371
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A PROTEÇÃO DOS 
AGRICULTORES
É O NOSSO FOCO
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ATLAS TrAz “SAngue nOvO” e quer 
cOnquiSTAr 30% dO mercAdO pOrTuguêS 

 
Em Abril do ano passado, 
a Atlas Mediação de Se-
guros era notícia ao anun-
ciar uma parceria com a 
Sompo International, em-
presa especializada em 
seguros e resseguros, pas-
sando assim a disponibili-
zar no mercado nacional 
dos serviços de seguros 
agrícolas desta empre-
sa de origem japonesa. 
Uma parceria estabeleci-
da através da plataforma 

de seguros agrícolas AgriSompo e que permite à empresa 
portuguesa «uma oferta de apólices de seguros agrícolas 
tradicionais e soluções de risco adaptadas às necessidades da 
agricultura e dos agricultores portugueses». A Atlas passava a 
subscrever seguros agrícolas, com a chancela da Sompo, tor-
nando-se assim na primeira MGA [Managing General Agent] 
agrícola da Península Ibérica e uma das primeiras na Europa. 
Mas a Atlas resulta de um trabalho já iniciado em 2013 pelo 
seu CEO, Frederico Bernardino, que na altura, através da Se-
cose – Correctores de Seguros, entrou pela primeira vez no 
mercado dos seguros agrícolas. Foi logo aí que o empresário 
percebeu que o que existia a esse nível em Portugal era muito 
incompleto. «Os seguros de colheita não cobriam tudo o que 
os produtores necessitavam e por outro lado havia poucos 
operadores no mercado. Este tinha, digamos, afunilado, sem 
novas soluções para os produtores», começa por dizer-nos 
João Machado, Chief Marketing Officer da Atlas. «Se, por um 
lado, assistíamos a um sector agrícola em franco crescimen-
to, com o surgimento de novas culturas, com grandes investi-
mentos e exportações a aumentar, por outro, deparámo-nos 
com um sistema em retracção. Os seguros, que já tinham tido 
em Portugal cerca de 80 milhões de euros em prémios por 
ano, rondam actualmente os 30 milhões. Não faz sentido». 
Foi tendo em conta esta disparidade que procuraram trazer 
algum «sangue fresco» para o sector. Fizeram-no através da 
parceria com a Sompo. 
«Andámos bastante tempo em prospecção e encontrámos 
nesta empresa o parceiro ideal. Estamos a falar da terceira 
maior seguradora japonesa, que tem um departamento pró-
prio de seguros agrícolas, que está sediado nas Bermudas e 
que se chama Agrisompo. Tem uma vasta experiência nesta 
área em todo o mundo, nomeadamente nos mercados dos 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, África do Sul, Nova Zelândia, 
Austrália, e vários países da Ásia. Só para se ter uma ideia, a 
Agrisompo, em 2019, teve um volume de prémios superior a 
mil milhões de dólares», relata João Machado.
À Sompo, faltava entrar no mercado europeu e, depois de 
um período de negociações, criou-se a parceria. «Começá-

mos a trabalhar com o nome Atlas no início do ano passado. 
No fundo, temos um ano de trabalho. Queremos apostar no 
mercado nacional, com a possibilidade de nos expandirmos 
para outros mercados europeus, depois de consolidarmos o 
mercado português», frisa o CMO. 

coberturas adicionais e alargamento de prazos
Na área de seguros de colheita, a Atlas propõe-se a encontrar 
«as soluções que convenham aos produtores em cada uma 
das diferentes fileiras». Isto porque, entendem, «em muitos 
casos, aquilo que é proposto não é aquilo que os produto-
res precisam. Nuns casos, porque os agricultores precisam de 
mais cobertura, noutros porque necessitam de prazos dife-
rentes, ou porque querem a junção de ambos estes factores: 
coberturas adicionais e mais prazo».
O que a Atlas tem vindo a fazer, segundo nos relata João Ma-
chado, é estudar cada um dos sectores, indo ao encontro de 
produtores de diferentes culturas para perceberem que neces-
sidades devem ser respondidas. «Por exemplo, nos últimos me-
ses fizemos um grande trabalho com a fileira dos frutos secos 
e do olival e, de facto, as coberturas que existem no seguro 
de colheitas cobrem grande parte das necessidades, mas só a 
partir da formação do fruto, deixando de fora, em ambas as 
culturas, a floração. O que actualmente, com a ocorrência de 
granizos e geadas, é um problema. O que temos estado a fazer 
é a estender as coberturas para incluir esse estágio da planta».
O mesmo responsável da Atlas diz que os casos desajustados 
são vários. «No ano passado, a pedido do mercado, fizemos 
uma cobertura para cereais de danos provocados por animais 
selvagens, por causa dos javalis. Em 2020 já aplicámos essa co-
bertura complementar. É isso que fazemos permanentemen-
te: tentar arranjar soluções face às preocupações transmitidas 
pelos produtores e fazê-lo a um preço acessível».

ir além dos seguros de colheita
Para a mediadora, «há uma lacuna enorme no mercado de 
seguros agrícolas em Portugal», que não inclui no seu sistema 
oficial – co-financiado pelo Estado e pela União Europeia – 
seguros pecuários e florestais, nomeadamente de incêndios. 
«A Atlas já tem esses seguros». 
Além disso, acrescenta João Machado, não existem seguros 
do investimento. «Uma coisa é segurar a produção quando ela 
existe, mas quando alguém faz um investimento muito gran-
de numa cultura, pode ver toda a sua instalação arruinada 
com um fenómeno extremo de clima, por exemplo. E estou a 
lembrar-me do que aconteceu com o furacão Leslie, em 2018. 
Um fenómeno destes pode destruir não só a plantação, bem 
como o sistema de rega, as casas de apoio, as bombas, uma 
barragem... enfim... esse seguro não existia em Portugal e nós 
também já o fazemos. É o que chamamos de Seguro de Activos 
Biológicos».

nova pAc terá papel crucial
Neste momento, a Atlas segura um conjunto de áreas que 
ainda não tem financiamento do Estado e face a todo o con-
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texto actual, têm ideias bem definidas do que esperam que 
fique estabelecido no âmbito da revisão da nova Política Agrí-
cola Comum (PAC). 
«Esperamos na nova PAC que o Governo alargue a sua base 
de co-financiamento dos seguros para áreas como as que já 
referi e que consideramos fundamentais. A PAC tem vindo a 
dar cada vez mais ênfase à questão dos seguros e é funda-
mental que se criem alternativas. Penso que o desafio para 
2021 é enorme e que a ministra da Agricultura pode liderar 
esta alteração. A nova PAC vai conter verbas e directrizes para 
os seguros agrícolas para os sete anos seguintes e aí é que 
podemos ter todas as ferramentas. Vamos ver o que vai con-
templar e qual será a posição portuguesa (que normalmente 
é sempre minimalista em relação ao que a Europa permite), 
naquilo que vamos regulamentar para o mercado nacional», 
defende. 
O maior desafio, sintetiza, é Portugal ter um quadro de se-
guros dentro da Política Agrícola que possa contribuir para 
o desenvolvimento do sector da agricultura e que ajude a 
proteger os investimentos que estão a ser feitos. «Estamos a 
falar de muito capital investido, não só nacional, mas também 
estrangeiro. Era bom que fossem ambiciosos. E isso está tam-
bém nas mãos da ministra da Agricultura portuguesa, que 
lidera nestes primeiros seis meses o Conselho Europeu e que 
tem a responsabilidade de fechar o dossiê até Junho. Peço-
lhe liderança e exemplo neste domínio». 

O que reserva 
o futuro
A Atlas aposta nas 
culturas tradicionais, 
como a vinha, pêra, 
maçã ou milho, estu-
dando-as para ver se 
têm as coberturas cor-
rectas e também nas 
emergentes ou nas culturas que têm seguros muito desajus-
tados. «Só para dar alguns exemplos, a cannabis medicinal 
que não tem seguros em Portugal, bem como os frutos ver-
melhos. O amendoal tem coberturas desactualizadas e na 
Atlas olhamos muito também para esses novos investimen-
tos. Tanto que fizemos chegar ao IFAP algumas culturas que 
deveriam ser integradas na portaria que está a ser revista, 
e para as quais nos estão a pedir cobertura, como a pêra 
abacate ou a manga».  
Para João Machado, não faz sentido que menos de 10% da área 
cultivada em Portugal esteja abrangida por apólices de segu-
ro, até porque, defende, «na maior parte das vezes, os seguros 
não são caros». «Aliás, fala-se que este ano a comparticipação 
pode passar dos 40 para os 70%. Ou seja, os agricultores pagam 
30%. As contas de seguro devem integrar a conta de cultura tal 
como os adubos, as sementes, ou as horas de tractor ou mão-
de-obra. É desta maneira que os seguros devem ser encarados 
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e não como uma conta corrente. Mas penso que a mentalidade 
começa a mudar, para uma lógica mais empresarial».
É tendo em conta estas dinâmicas, que a Atlas encara o futu-
ro, esperando deter entre 20 a 30% do mercado dos seguros 
agrícolas em Portugal. «Queremos continuar a crescer e aju-

dar o mercado a desenvolver-se. O nosso objectivo não é dis-
cutir preços e andar a “tirar” clientes aos nossos concorrentes. 
O que queremos é ganhar novos clientes que até agora não 
faziam seguros e proteger mais sectores agrícolas», conclui o 
CMO da Atlas.

cA SegurOS: «cOnSeguimOS fAzer umA 
AmpLA cOberTurA de prOTecçãO»     

A operar no mercado desde 1994, a CA Seguros é a Segura-
dora Não Vida do Grupo Crédito Agrícola, que segura actual-
mente mais de 400 mil clientes através de mais de 720 mil 
apólices em vigor. Através das mais de 600 agências CA em 
todo o País, é uma das três companhias de seguro que co-
mercializa Seguros de Colheitas bonificados pelo Estado que 
ainda mantém actividade em Portugal. 
Neste momento, a CA Seguros tem várias linhas de negócio 
para o ramo agrícola. Tem os seguros de colheitas, que estão 
dentro dos seguros bonificados, e, dentro dos seguros de co-
lheitas, dispõe também de algumas linhas mais específicas, 
que não estão bonificadas, e que surgem para dar resposta 
a alguns clientes que lhe vão pedindo soluções para determi-
nados cenários. 
«É aqui que a CA Seguros se distingue de outras segurado-
ras, dando sempre resposta aos pedidos de novos seguros», 
diz-nos António Barreira, coordenador do Núcleo Agrícola da 
Área de Subscrição. A par destas linhas, a CA Seguros tem ain-
da seguros pecuários, de incêndio florestal, «e também segu-
ros de estufas, não para as culturas, que essas inserem-se nos 
seguros de colheitas, mas para as infra-estruturas. Ou seja, 
conseguimos fazer uma ampla cobertura de protecção para 
as empresas agrícolas», afirma o mesmo responsável. 

A companhia disponibiliza coberturas para todas as culturas, 
mas a aposta forte tem sido na vinha, mais concretamente na 
uva para vinho. «Até porque o próprio seguro permite algu-
ma inovação, onde podemos desenvolver novas coberturas 
sem termos de estar à espera de aprovação do Estado para a 
sua implementação», explica António Barreira. Foi neste sec-
tor que foram pioneiros com a introdução do escaldão como 
cobertura para a uva de vinho. «E temos outras situações em 
estudo», avança. 
Empenhada em estar um passo sempre à frente, a CA Segu-
ros tem procurado estar à altura das necessidades do merca-
do. «Tivemos um papel fundamental nas Ilhas. Apostámos na 
banana da Madeira e dos Açores e fomos reabrir naquelas 
regiões este tipo de seguros». 
Há mais de duas décadas a operar na área dos seguros, a em-
presa tem acompanhado a evolução do mercado português. 
Desde a “lufada de ar fresco” que chegou com a criação, em 
1996, dos seguros bonificados do SIPAC (Sistema Integrado 
de Protecção Contra as Aleatoriedades Climáticas), onde se 
verificou um incremento de agricultores a fazer seguros de co-
lheitas, bem como de seguradoras à procura destes seguros; 
passando pelo declínio, quando as seguradoras perceberam 
que o Estado demorava muito tempo a pagar a bonificação e 
a dívida se ía acumulando; até a um novo despertar, em 2014, 
quando o Governo criou o novo Sistema de Seguros Agrícolas 
(SSA). «E aí a CA Seguros foi novamente pioneira porque este-

ve sempre ao lado do Estado com a intro-
dução destas novas linhas de seguros. É um 
sector que começa de novo a suscitar algum 
interesse, nomeadamente junto de alguns 
correctores, que estão a ir buscar algumas 
soluções ao mercado internacional. Nós con-
tinuamos decididos em continuar a crescer 
no mercado. E a concorrência é sempre sau-
dável, porque nos ajuda nesse caminho de 
evolução», defende António Barreira. 
Os desafios estão aí, nomeadamente o da 
CA Seguros continuar «a trabalhar correc-
tamente e a proceder à regularização de 
sinistros de forma justa». «Esse é o nosso 
foco, fazer com que os agricultores perce-
bam que foram tratados de forma equita-
tiva e que nunca se arrependam de terem 
contratado um seguro», remata o coorde-
nador do Núcleo Agrícola da Área de Subs-
crição da CA Seguros.   
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cegreL: neSTe mOmenTO A AgricuLTurA 
é umA indúSTriA Sem TeLhAdO   

 
A Cegrel Correctores de Seguros foi fundada em 1951 e 
trabalha com os seguros agrícolas desde o seu início, há 
25 anos. «Como correctores, somos os líderes incontestá-
veis da distribuição dos seguros de colheita», afirma Mi-
guel Fino, sócio-gerente da empresa, recordando a cria-
ção do seguro agrícola há 25 anos, depois de uma forte 
geada que afectou todo o País, levando no ano seguinte 
à criação do SIPAC, em 1996.   
«As coberturas de então são basicamente as de hoje, 
mas há 25 anos o maior risco era a geada e neste mo-
mento o maior risco é o granizo. A região de Lamego, 
que é o solar de fruticultura de maçãs do País teve agora 
os quatro piores anos de sempre de granizo. Não é uma 
coincidência. Ou seja, o seguro agrícola nasce como o co-
nhecemos há 25 anos, mas os riscos alteraram-se. Não há 
dúvida que tem de se repensar a fundo a protecção que 
os agricultores precisam de ter porque neste momento a 
agricultura é uma indústria sem telhado. Tem de ser feito 
um estudo profundo entre o Estado, as seguradoras e os 
agricultores», defende o empresário.  
Sobre a portaria que cessa o fim do mecanismo de compensa-
ção de sinistralidade, Miguel Fino afirma que a Cegrel é «com-
pletamente contra a saída do Estado do sistema em termos 
da comparticipação. O Estado tem de entrar! E o resseguro 
internacional não é solução porque tem tarifas muito eleva-
das, que se vão repercutir sobre os agricultores».
O mesmo responsável frisa que neste momento ninguém está 
satisfeito com o produto que existe. «O Estado quer retirar-
se, as seguradoras perdem dinheiro, e os agricultores conside-
ram que os seguros não lhes cobrem todas as suas necessida-
des. Temos uma mesa assente em três pilares e nenhum está 
bem, portanto, não há dúvida de que, em conjunto, tem de 
se construir um novo modelo. É importante discutir os vários 
pontos de vista, que é uma coisa que muitas vezes o IFAP não 
o faz, decide sozinho».

Se este negócio fosse rentável, 
não existiam apenas três seguradoras 
O sócio gerente da Cegrel relembra que não é por acaso que 
chegaram a existir oito ou nove seguradoras. «Tínhamos a 
Império, a Bonança, a Mundial, Confiança, Fidelidade, Glo-
bal, Europeia, Rural e Axa, e hoje temos três: a CA Seguros 
(antiga Rural), a Tranquilidade e a Fidelidade. Apareceu no 
último ano uma seguradora estrangeira, a Sompo, mas que 
se começar a perder dinheiro também se vai embora. Se este 
negócio fosse rentável, não existiam apenas três seguradoras, 
mas sim dez ou 20. E atenção que não há aqui cartelização. 
Isso existe quando os preços são condicionados e se ganha 
dinheiro. Neste caso perde-se».
Perante esta visão, Miguel Fino afirma que o seguro preci-
sa de uma reconstrução. «O clima alterou-se e a Europa está 

completamente preocupada com as alterações climáticas, 
tanto que a bonificação dos seguros agrícolas na União Eu-
ropeia é de 65% e vai passar para 70%. A Cegrel espera que 
Portugal vá atrás da Europa. Por outro lado, também era im-
portante para a agricultura nacional que o Prejuízo Mínimo 
Indemnizável descesse de 30 para 20%. A conjugação destes 
dois factores (aumento da bonificação e diminuição do PMI) 
com o Estado a manter-se no sistema, era o Mundo perfeito... 
mas sabemos que o Mundo é imperfeito», lamenta.  
Em 2020, a Cegrel deu 20 milhões de euros de sinistros, en-
tre as regiões da Cova da Beira, Lamego, Alentejo... e Miguel 
Fino questiona-se: «O que seria do interior do País se não ti-
vesse esta protecção e não tivessem recebido este dinheiro? E 
posso dizer que a produção que se perdeu entre os segurados 
foi de 30 a 35 milhões, mas os 20 milhões permitiram cumprir 
com os seus compromissos». 
Para este responsável, Portugal não pode correr o risco de «fi-
car na mão de apenas uma seguradora estrangeira» e é pre-
ciso estar atento à evolução dos números. Se há vinte anos, a 
carteira de prémios de seguros em Portugal chegou a ser de 
55 milhões de euros, desde aí veio a decair, cifrando-se hoje, 
«entre os 20 e os 25 milhões». Tendo em conta estes dados e 
a evolução do sector agrícola nacional, Miguel Fino constata 
que «há o dobro ou o triplo a segurar do que está actualmen-
te seguro».
Uma das ideias que« poderia dar algum fôlego ao sector» e 
que foi lançada na altura em que José Diogo Albuquerque 
assumia o cargo de secretário de Estado no Governo de Pedro 
Passos Coelho, é a de que todos os agricultores que tivessem 
um determinado valor de ajudas de Bruxelas fossem obriga-
dos a fazer seguro. «Aumentaria a massa crítica, diminuiria as 
tarifas e o risco diluía-se», sugere.
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SAfe crOp: O primeirO SegurO 
de rendimenTO em pOrTugAL  

Foi apresentado em Setembro 
para a fileira da batata e é re-
ferido como «o primeiro segu-
ro de rendimento em Portu-
gal». É uma linha criada pela 
Safe Crop e o seu CEO e fun-
dador, Filipe Charters de Aze-
vedo, explica a génese desta 
nova solução no mercado. 

«Os seguros agrícolas em Portugal focam-se na área da pro-
dutividade, ou seja, se um determinado hectare dá determi-
nada tonelagem. Mas o problema dos agricultores não é a 
produtividade, é garantir o rendimento. E o rendimento pode 
vir pela quantidade ou pelo preço da comercialização. Histo-
ricamente, no caso da batata, não tem havido grandes pro-
blemas de volumes, a produtividade tem vindo a crescer e é 
bastante razoável. A maior dificuldade tem vindo sobretudo 
das enormes flutuações de preço e isso significa que os agri-
cultores vivem uma grande instabilidade». Este foi então o 
ponto de partida para a criação de um seguro de rendimento 
que tem uma parte mais pequena que cobre a produtividade 
e a outra que cobre o preço. 
Esta iniciativa da Safe Crop, com o seguro a ser suportado 
pela Lusitania, surgiu com o apoio da Porbatata – Associação 
da Batata de Portugal. «Trabalhámos neste seguro durante 
mais de um ano para entender muito bem o sector. A recep-
tividade tem sido boa, mas o mercado é muito atomizado. 
É um problema generalizado em Portugal. A contratação é 
muito dura. Quando falamos de um seguro, por exemplo, 
para vinha, falamos com organizações que controlam 200 

produtores de uma só vez. A fileira da batata tem caracte-
rísticas distintas. Não há assim tantas cooperativas, falta-nos 
escala. Esta é a parte mais desafiante». 
Um desafio que vai no primeiro ano de trabalho e que Filipe 
Charters de Azevedo espera que atinja a «a velocidade cruzei-
ro dentro de dois ou três anos». Até porque a Safe Crop aspi-
ra a ter mais coberturas de preço para outras culturas, bem 
como «mais seguros inovadores em outras áreas, como na 
pecuária e para os edifícios e recheio da indústria agrícola».
Para já, o pontapé de saída foi dado para a batata com este 
seguro que cobre «os riscos de preços e produtividade», pelo 
que, «quando a produção ou os preços caem, a seguradora 
pagará a diferença entre o valor da produção e o rendimento 
garantido, definido previamente». A avaliação de rendimen-
to é baseada «na variação de preços e de produção no mer-
cado nacional, parâmetros publicados periodicamente pelo 
Instituto Nacional de Estatística».
Os promotores realçam que «o prazo do pagamento da in-
demnização (caso exista) é conhecido logo no momento de 
subscrição do seguro, permitindo um adequado planeamen-
to da conta de exploração do produtor».



frutas, legumes e flores | Fevereiro 2021

No último ano foram enviadas mais de
200 orçamentos às Empresas Destacadas em 
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WWi: pAgAmenTOS rápidOS Sem periTAgem 
pArA definiçãO de prejuízOS   

Actualmente, a Worldwide 
Insurance (WWI) do Grupo 
REGO fornece duas soluções 
no mercado segurador, es-
pecificamente direcciona-
das para o sector agrícola 
que, na visão de David Sou-
sa, director da empresa, são 
diferenciadoras em relação 
ao que existe em Portugal: 
«seguros de índices climáti-
cos (mais conhecidos como 
“paramétricos”) e seguros 
de danos patrimoniais para 

estufas (incluindo perdas de exploração). No caso do seguro 
de “paramétricos”, estamos perante uma solução verdadeira-
mente inovadora, que permite uma grande flexibilidade de 
subscrição, com aplicabilidade em vários sectores de actividade 
económica, mas com particular foco no sector agrícola. Este é 
um produto altamente personalizado, visando oferecer uma 
alternativa, assim como colmatar algumas lacunas dos seguros 
tradicionais habitualmente disponíveis no mercado, procuran-
do oferecer uma opção mais ágil, simples e transparente». 
O mesmo responsável explica, de forma sucinta, que o seguro 
de paramétricos assenta na utilização de índices (precipita-
ção, temperatura, produção agrícola por hectare, entre ou-
tros) para calcular o valor da indemnização, que visa reflectir 
a perda real ou financeira relacionada com o índice escolhido, 
«sendo uma das grandes vantagens deste modelo que todos 
os parâmetros e condições de cobertura e indemnização são 
definidos no início do contrato, o que permite o seu paga-
mento de forma mais rápida, não requerendo peritagem para 
definição dos prejuízos». 
David Sousa explica que a activação da cobertura é realizada 
assim que os índices previamente definidos sejam atingidos 
e que verificados através da fonte de informação/mediação 
escolhida consensualmente (pela seguradora e seu segurado) 
para o efeito.

parceria com seguradora holandesa 
oferece solução «abrangente» para estufas 
«Em relação ao seguro de danos patrimoniais para estufas, 
estamos perante uma solução fornecida por nós desde 2012, 
em parceria com uma seguradora de referência no mercado 
holandês, que já por diversas vezes mostrou ser uma solução 
eficaz para os produtores. Para além de garantir os danos 
materiais à estrutura da estufa e equipamentos de produção, 
contra riscos como tempestade, granizo, incêndio, entre ou-
tras, fornece, como grande mais-valia, a garantia de perdas da 
colheita numa óptica de perdas de exploração, o que se tra-
duz numa solução mais robusta e abrangente das reais perdas 
dos produtores, que através desta solução têm a possibilidade 

de garantir a sua facturação». 
Contrariar a baixa contratualização de seguros agrícolas em 
Portugal é um dos focos da empresa, que procura ser pioneira 
e responder às necessidades do sector. «Entendo que o cus-
to é um factor com grande peso na decisão de muitos agri-
cultores não terem seguro, mas também o facto de muitos 
considerarem que os produtos existentes não dão a cobertura 
adequada. Não obstante no passado ter existido uma grande 
falta de soluções, que essencialmente se resumiam ao tradi-
cional seguro de colheitas, este paradigma está a ser alterado, 
sendo exemplo disso a aposta que a WWI tem feito na pro-
moção de soluções alternativas, como aquelas que descrevi», 
frisa o mesmo responsável.

modelo actual cria barreiras a soluções alternativas
Para David Sousa, a revisão que está neste momento a ser 
feita pelo Governo «é um indício de que o actual modelo de 
seguro de colheitas poderá, em breve, sofrer alterações sig-
nificativas, aproximando-se mais das necessidades do pro-
dutor ou empresário agrícola». Por outro lado, defende, «o 
modelo de financiamento do seguro de colheitas continua a 
ser uma grande barreira à implementação e disseminação de 
alternativas a este seguro, especialmente fora das grandes ex-
plorações agrícolas, porque muitas vezes estas soluções alter-
nativas (quando disponíveis) não conseguem concorrer com 
os prémios bonificados que são praticados. É neste aspecto 
que reside o grande entrave à existência de outras opções no 
mercado, algo que apenas será possível mudar mediante alte-
rações no modelo de subsidiação dos seguros agrícolas, que 
deverá ser mais abrangente, permitindo que os agricultores 
possam alargar o seu leque de escolha, e fundamentalmente 
alterarem o paradigma de subsidiação da venda para subsi-
diação à compra de seguros, permitindo total liberdade de 
escolha da melhor solução para cada caso». 
Face a isto, o director da WWI alerta para a urgência da cria-
ção de condições que possibilitem que «novas soluções, quer 
fornecidas pelo mercado segurador português, como pelo 
mercado estrangeiro, possam ser lançadas com sucesso em 
Portugal e tornar o seguro agrícola mais ajustado na sua ofer-
ta ao produtor ou empresário», remata. 
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