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«HÁ UM MUNDO PARA ALÉM
DO SEGURO DE COLHEITAS»

E A ATLAS AGRO INSURANCE MGA 
FAZ PARTE DELE

A empresa especialista em Seguros Agrícolas, Atlas Agro Insurance MGA, faz um balanço positivo do seu impacto no setor. 
«A agricultura está a modificar-se, está a tornar-se mais empresarial» e a Atlas faz parte desta mudança, através das suas

soluções atentas às necessidades do agronegócio. Fique a saber mais sobre o caminho que vem sendo feito pela
Atlas através das palavras do seu CMO (Chief Marketing Officer), João Machado. 
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A oferta de Seguros Agrícolas por 
parte da Atlas Agro Insurance MGA 
teve início em Março de 2020. Que 
balanço faz da evolução da empre-
sa e da sua atividade nestes mais de 
dois anos de operação? 
Nós já tínhamos uma operação de Segu-
ros Agrícolas, através de outra empresa 
deste grupo. Dadas as solicitações do 
mercado e apostando no crescimento, 
em 2020 foi institucionalizada a Atlas 
como uma empresa autónoma, espe-
cializada em Seguros agrícolas. Assim, 
a Atlas começou em 2020, alicerçada 
na experiência decorrente dos anos de 
trabalho iniciados em 2013. O balanço 
que fazemos é muito positivo, porque 
temos conseguido dar novas soluções ao 
mercado, propostas de Seguros à medi-
da das necessidades dos nossos clientes, 
e, em simultâneo, diversificar a nossa 
oferta e, além disso, também crescer no 
próprio mercado. Mas achamos que há 
um trabalho que ainda está por fazer. Os 
Seguros Agrícolas em Portugal têm uma 
expressão limitada na abrangência da 
agricultura na economia nacional. Até 
porque os Seguros Agrícolas têm uma 
incidência nos Seguros de Colheitas, 
porque são os únicos que são apoiados. 
Além dos Seguros de Colheitas, há mui-
tos outros Seguros, que nós começámos 
a fazer. Era uma oferta que praticamen-
te não havia no nosso país, de outros 
sectores, e que ainda está muito por de-
senvolver. Estamos a falar dos Seguros 
feitos diretamente ao investimento na 
estrutura agrícola da propriedade, dos 
Seguros Pecuários, dos Seguros Flo-
restais ou dos Seguros de Rendimen-
to. Há um mundo além dos Seguros de 
Colheitas, que são os Seguros mais nor-
mais em Portugal. Mesmo nos Seguros 
de Colheitas, nós evoluímos nestes anos 
que já levamos de trabalho e passámos a 
dar coberturas alternativas ou comple-
mentares – porque, em muitos casos, os 
Seguros de Colheita não tinham essas 
coberturas e nós passámos a incluí-las 
no próprio Seguro de Colheitas – ou, 
noutros casos, as mesmas coberturas 
com um prazo diferente – alargando os 
prazos tradicionais. É um mercado com-
plexo, que tem necessidades que não 
estavam completamente identificadas 

ainda – que temos vindo a trabalhar – e 
que os agricultores não conhecem. Mas 
por isso mesmo é um mercado muito in-
teressante e tem-se desenvolvido. Nesse 
aspecto, estamos contentes com a op-
ção que tomámos. 

Relativamente a essas novas solu-
ções e à diversificação da oferta, 
como tem sido a receção do merca-
do? 
A receção do mercado de Seguros Agrí-
colas, seja nos Seguros mais tradicionais 
ou nos menos convencionais, é sempre 
muito prudente e cautelosa. A agricultu-
ra está a modificar-se, está a tornar-se 
mais empresarial. Na maior parte dos 
casos, os agricultores têm uma aborda-
gem muito prudente e, sobretudo, uma 
abordagem que tem a ver com um ba-
lanço muito imediato daquilo que pa-
gam e daquilo que recebem. Os Seguros 
em si – os agrícolas não são diferentes 
dos outros – normalmente não existem 
para fazer um balanço puramente mate-
mático entre pagamento e recebimento. 
Existem para salvaguardar situações 
catastróficas que ponham em causa a 
sobrevivência das empresas ou da ati-
vidade que elas desenvolvem. Por isso 
mesmo, também esta nova abordagem, 
que é mais empresarial, tem que fazer o 
seu caminho na agricultura portuguesa. 
No nosso entender, os agricultores têm 
que salvaguardar a sua atividade de 
momentos mais difíceis. Estamos a falar 
de anos difíceis como este, com várias 
alturas em que houve efeitos meteoro-
lógicos que perturbaram as culturas... 
E hoje em dia, com as alterações climá-
ticas, cada vez há mais chuvas torren-
ciais, secas, escaldões e calores fora de 
tempo, ou incêndios, que podem pro-
vocar danos tão graves que destruam a 
produção, por vezes as próprias culturas 
perenes, e consequentemente podem 
pôr em causa a sobrevivência de uma 
empresa. Os agricultores têm vindo a 
fazer lentamente este caminho aperce-
bendo-se que o Seguro Agrícola não é 
uma conta de deve e haver, mas é uma 
conta que salvaguarda de uma situação 
catastrófica. O Seguro é uma salvaguar-
da financeira para garantir o futuro de 
uma exploração, de uma empresa. 

No atual contexto de aumento de 
custos e de inflação, acredita que, 
mesmo assim, poderá prevalecer 
essa visão mais empresarial e os 
produtores não deixarem de investir 
nos Seguros? 
Acho que é fundamental. Aliás, viu-se 
isso este ano, com o aumento do pre-
ço dos fatores de produção, dos com-
bustíveis, etc., o que, aliado à escassez 
do mercado, levou a um aumento dos 
preços dos produtos agrícolas. E neste 
contexto houve uma preocupação dos 
produtores de segurarem custos e pro-
veitos diferentes – isto é, mais elevados, 
porque o mercado o ditou. Portanto, 
acho que à medida que estas variáveis 
se vão alterando, há uma consciência 
plena de que o risco é maior. Quando se 
gasta mais dinheiro a produzir e quan-
do o produto vale mais, o risco que se 
corre se houver um desastre é maior – 
porque a cultura custou mais dinheiro e 
porque o produto dessa cultura valeria 
mais dinheiro. É mais uma razão para 
fazer Seguro. E não temos sentido que 
haja uma desistência dos Seguros por 
causa do aumento do prémio de Segu-
ro – necessariamente, se o capital segu-
ro for mais elevado, o prémio também 
aumenta. 

Na atividade da Atlas, acredita que 
as outras ofertas além do Seguro de 
Colheitas podem crescer e ter uma 
importância similar? 
Nós apostamos nisso, mas temos cons-
ciência de que há um caminho a percor-
rer. O Seguro de Colheitas em Portugal 
está institucionalizado há muitos anos e 
tem uma comparticipação muito signifi-
cativa – hoje, através dos programas co-
munitários. Consoante se é um Seguro 
de Colheita ou um Seguro Vitícola de 
Colheitas, a comparticipação varia en-
tre 57% e 70% e 50% e 80% do prémio 
do Seguro, respetivamente. Este é um 
esforço da União Europeia e dos Esta-
dos-membros, para que os produtores, 
face aos riscos cada vez maiores – em 
parte despoletados pelas alterações 
climáticas com carácter catastrófico –, 
tenham uma rede e trabalhem saben-
do que as suas culturas estão seguras. 
Em Portugal, os outros Seguros não são 
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comparticipados: os Seguros Pecuários, 
os Seguros Florestais – há um risco enor-
me de incêndio no Verão –, os Seguros 
do investimento – isto é, dos Ativos Bio-
lógicos que estão plantados. Estes Segu-
ros não têm comparticipação e, para os 
agricultores, em muitos casos tornam-se 
mais caros do que os Seguros de Colhei-
tas, estes comparticipados. Portanto, 
nem sempre os agricultores estão sensí-
veis a fazer esses Seguros. A maior parte 
das vezes, essa consciência vem depois 
de um grande sinistro, mas nessa altu-
ra já tiveram uma dolorosa experiência. 
Agora, há um trabalho a fazer. E por isso 
fazemos questão de estar mais próxi-
mos dos agricultores, quer nos eventos 
dedicados ao setor (como os principais 
congressos, conferências, feiras e certa-
mes do agronegócio), quer promoven-
do apresentações, webinars, sessões de 
esclarecimento com produtores, entre 
outros momentos de partilha de infor-
mação. Estamos sempre disponíveis para 
fazer isso. Exatamente para explicar qual 
é o custo do seguro – que, mesmo em 
alguns casos não sendo comparticipado, 
não é muito elevado – e, sobretudo, que 
vale a pena fazer para salvaguardar a 
sua atividade. O Seguro de Colheitas co-
bre apenas a colheita daquele ano. Isto 

é, cobre aquilo que se produziu naquele 
ano, não cobre a cultura que lá está im-
plantada. O custo de implantar hoje uma 
vinha, um pomar, um amendoal, um oli-
val é tão elevado que vale a pena as pes-
soas equacionarem segurá-lo, para não 
terem nenhum dissabor e para poderem 
continuar a sua atividade se tiverem um 
problema. Temos vindo a progredir nes-
te tipo de Seguros lentamente, porque 
o mercado não está tão habituado. O 
Seguro de Colheitas já está mais imple-
mentado no mercado e os agricultores 
geralmente já conhecem esta solução e 
as suas mais-valias.

O quadro legislativo que existe, que 
teve algumas alterações em 2021, é 
favorável à atividade ou ainda há 
ajustes a fazer? 
Há sempre ajustes a fazer e há sempre 
um caminho a progredir. Está é a nos-
sa postura, evoluir de forma dinâmica, 
junto do setor e para o setor. A União 
Europeia decidiu investir nos Seguros 
exatamente por causa das alterações 
climáticas, como medida de segurança 
dos agricultores. E aquilo que a União 
Europeia permite financiar através do 
quadro comunitário, que permite de-
senvolver, é muito mais do que aquilo 
que Portugal tem aproveitado nos seus 
quadros comunitários – neste que está 
a terminar, o PDR, e no PEPAC, que vai 
iniciar-se em 2023. Só aproveitamos 
uma pequena parte, que é exactamen-
te o Seguro de Colheitas e o Seguro Vi-
tícola de Colheitas. Há um mundo além 
disso e outras formas de segurar, mas 
nós, através da legislação nacional, não 
temos a possibilidade de fazer tudo 
aquilo que o quadro comunitário nos 
permite. Portanto, há que tornar mais 
ampla a cobertura de Seguros a todas 
as atividades e a todas as formas que 
nos é permitido. Portugal tem sido 
restritivo nisso. Em alguns casos, jul-
go eu, porque as verbas globais para 
cada país são as mesmas e, se aumen-
tar nos Seguros, tem de diminuir num 
lado qualquer. O que é facto é que nós 
não estamos ainda, no meu entender, 
a dar aos Seguros a amplitude que eles 
mereceriam em face dos riscos que têm 
vindo a aumentar. Portanto, há um ca-

minho a fazer por parte do Estado. O 
nosso quadro comunitário foi aprova-
do em Bruxelas há um mês e meio e 
nós estamos agora a transferir para a 
legislação nacional aquilo que vão ser 
os próximos cinco anos, até 2027, qua-
dro comunitário este que vai entrar 
em vigor em 2023. E é nesta legislação 
nacional que se podem fazer as altera-
ções para esses cinco anos. Tanto quan-
to sabemos, aquilo que está proposto 
é o Estado português fazer copy-paste 
para o PEPAC daquilo que estava em vi-
gor no PDR. Nós temos feito propostas 
para ampliar algumas coberturas de 
alguns Seguros, nomeadamente nas 
áreas de que falei, mas não sei se serão 
acolhidas. Julgo que seria muito interes-
sante ampliar a bonificação dos seguros 
a outras áreas. Depois há sempre o tra-
balho no terreno, de explicarmos aos 
agricultores que eles têm vantagens em 
estarem cobertos por estas apólices, 
porque transferem a responsabilidade 
financeira, em grande parte, para uma 
terceira entidade e porque, ao enten-
derem isso, passam a integrar o Seguro 
nas suas contas do investimento e da 
cultura. 

Que tipo de obstáculos têm sentido e 
de que forma acham que eles podem 
ser superados? 
Os obstáculos para empresas de Seguros 
no terreno são de várias ordens. Em pri-
meiro lugar, a burocracia associada ao 
financiamento dos Seguros de Colheitas. 
Os outros não têm financiamento, por-
tanto não têm burocracia. Além dessa 
burocracia, os agricultores ainda não es-
tão totalmente sensibilizados para cobri-
rem as suas atividades com uma apólice 
de Seguro e transferirem essa responsa-
bilidade para uma entidade seguradora. 
Há aqui um trabalho a fazer junto dos 
agricultores, clarificando as caraterísti-
cas dos seguros, para que eles percecio-
nem as suas vantagens. São dificuldades 
de duas ordens, umas burocráticas, ou-
tras do lado do mercado, mas são ultra-
passáveis com tempo e com trabalho. 
Portanto, é isso que temos vindo a fazer 
e que vamos continuar a fazer. Agora, 
é um facto que nós temos uma peque-
níssima parte do produto agrícola bruto 

› João Machado, CMO Atlas


