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O Seguro de Colheitas é um produto Caravela - Companha de Seguros, S.A, para todos os agricultores.

Como funciona?    Para subscrever o seguro, o agricultor informa o valor da sua produção (o capital da apólice) usando os dados 
históricos da produtividade e do preço ou, em alternativa, os dados médios fornecidos pelo GPP. Tem de indicar ainda 
o número de hectares de toda a sua produção nos concelhos onde se quer proteger, indicando para isso os números do parcelário. 
Em caso de sinistro tem até 8 dias para fazer a participação à seguradora. O nosso perito irá fazer a sua avaliação. Se o prejuízo 
for superior a 20% da sua produção, terá direito a uma compensação. No final da campanha, a seguradora irá pagar 80% de tudo o 
que perder devido aos riscos coberto.

Como funciona? 

PROTEÇÃO FACE ÀS ALEATORIEDADES METEOROLÓGICAS

DAMOS A MÃO QUANDO MAIS PRECISA
• Cobrimos perdas associadas ao granizo, geada, queda neve, incêndio, queda de raio, tromba d'água e tornado
• Condição exclusiva de acesso a apoios públicos em caso de catástrofe não segurada
• O seguro da SAFE-CROP está disponivel para todos os agricultores:

• estamos em todo o país
• servimos os grandes e os pequenos produtores
• contratamos individualmente ou em conjunto
• temos soluções para todas as culturas (indicadas pelo IFAP para o seguro de colheitas)

• O seguro serve para os agricultores financiarem a próxima produção em caso de aleatoriedades 
meteorológicas, pode ainda  servir como colateral de financiamento bancário e, sobretudo, permite que o 
agricultor viva com a dignidade com que sempre viveu

SEGUROS AGRÍCOLAS

SAFE-CROP: Mediador de seguros inscrito em 01/09/2020 no registo da ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões com a 
categoria de mediador de seguros, sob o número 420562763, com autorização para o ramo não vida,verificável em www.asf.com.pt. 
Membro da APROSE: 420562763  | NIF: 516.049.427 | Capital Social: 5.000 € | Membro Observador da Associação Portuguesa de Seguradores 

PARA MAIS 
INFORMAÇÕES 
LIGUE PARA:
960 192 609
218 092 821



Quais as culturas que 
protegem?

Quais os riscos que 
protegem?

E se javalis destruírem a 
plantação de milho?

E se eu quiser 
segurar a sementeira?

Todas as culturas têm uma 
solução. O Seguro está 
virada para os principais 
culturas, como cereais (o 
milho em particular), 
olivais, amendoais, bem 
como as demais frutas, 
hortícolas, leguminosas e 
oleaginosas. 

Os principais fenómenos 
meteorológicas, contra os 
quais temos proteção, são:
1. Incêndio; 2. Ação de 
queda de raio; 3. Granizo; 
4. Geada: 5. Tornado; 
6. Queda-de-neve.

Podemos cobrir os 
estragos de javalis na sua 
seara de milho, desta 
forma está protegido 
contra esta praga. 
Trata-se de uma cobertura 
opcional, sem apoio do 
IFAP.

Caso tenha sementes 
LusoSem pode proteger a 
sua sementeira dos 
principais fenómenos 
meteorológicas. 
Contacte os técnicos da 
LusoSem ou visite: 
www.lusosem.pt

Quando posso 
contratar?

O prémio é caro?
Como defino o valor da 

minha produção?
Como é que sabem que 
perdi a minha cultura?

Arroz: 1-mar a 31-out
Aveia: 1-jan   a 30-set
Centeio: 1-jan   a 30-set
Cevada: 1-jan   a 30-set
Milho: 1-mar a 31-out
Trigo: 1-jan   a 30-set
Triticale: 1-jan   a 30-set
Podemos reajustar as 
datas, após consulta.

Não! A Safe-Crop é uma 
agência de subscrição -
conseguimos bons preços 
para o Seguro de 
Colheitas.  
Além disso o IFAP, através 
de fundos comunitários, 
suporta parte do prémio. 

O Capital para o seguro de 
colheitas é definido 
através: da Produção 
segura e do Preço seguro.  
Estes podem seguir o seu 
histórico ou as médias 
nacionais indicadas pelas 
tabelas do GPP.

Após um fenómeno 
climatérico (e a devida 
participação) uma das 
nossas equipas de 
peritagem vai avaliar o seu 
dano. Se este for superior 
a 20%, a companhia paga 
80% das suas perdas.

Quando o tempo não ajuda, e a sua produção de milho cai, os seguros 
pagam. Os produtores pagam o prémio nos anos bons, as seguradoras 
suportam o risco e pagam indemnizações no anos maus. Há uma 
parceria. 

Queremos estar junto agricultores portugueses e apostar em soluções 
especializadas em cada área de negócio. Os desafios do sector agrícola, 
pautados por uma enorme incerteza climatérica, são por isso um 
espaço natural para a CARAVELA e SAFE-CROP.

A SAFE-CROP que nasce no seio do setor e conhece por isso os riscos 
reais dos agricultores. Recomendamos o produto que o cliente 
realmente necessita.

Produto da Caravela – Companhia de Seguros.  | Não dispensa a consulta da informação 
pré-contratual e contratual  legalmente exigida.  | Viste: https://safe-crop.com/seguro-de-colheitas

O FUTURO NAS SUAS MÃOS

http://www.lusosem.pt/
https://safe-crop.com/seguro-de-colheitas
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