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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 e o nosso perito irá fazer a sua avaliação. Se o prejuízo 
for superior ao acordado, terá direito a uma compensação. Temos ainda coberturas adicionais que, de forma paramétrica, podem 
segurar qualquer perda de produtividade na sua região devido a Doenças e pragas, Seca ou qualquer outro motivo não explicado.

Como funciona? 

PROTEÇÃO FACE ÀS ALEATORIEDADES METEOROLÓGICAS

DAMOS A MÃO QUANDO MAIS PRECISA
• Este seguro destina-se à cultura da vinha para vinho e visa garantir o pagamento de uma indemnização face à 

ocorrência de fenómenos climáticos adversos que podem afetar a colheita.

• O seguro da SAFE-CROP está disponivel para todos os agricultores

• 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



O que é o seguro vitícola 
de colheitas (SVC)?

Quais os riscos que 
protegem?

Como é que sabem que 
perdi a minha cultura?

* O que são os seguros 
paramétricos?

O SVC destina-se à cultura da 
vinha para vinho e visa garantir 
o pagamento de uma 
indemnização face à ocorrência 
de fenómenos climáticos 
adversos que podem afetar a 
colheita.

• Acão de queda de raio
• Granizo
• Tornado
• Tromba de água
• Geada
• Queda de neve
• Chuvas persistentes
• Escaldão
• Insolação
• Desavinho
• Doenças e pragas*
• Seca*

Habitualmente, através de 
peritagem efetuada por perito. 
Porém, nas Doenças & pragas e 
Seca o seguro é baseado no 
índice de produção oficial. No 
caso do Desavinho pode optar 
por uma das duas soluções de 
avaliação de danos.

Há sempre fenómenos 
climatéricos que 
destroem a produtividade 
e que não estão 
habitualmente cobertos 
pelo seguro. Para 
resolver este problema, 
criamos um seguro 
paramétrico. 

Se o INE disser que a 
produção agrícola da sua 
região vitícola caiu abaixo 
do valor acordado, seja 
qual for o motivo por este 
organismo, pagaremos a 
diferença.

Cobrimos assim o 
Desavinho, as Doenças e 
Pragas, bem como a Seca.

É uma cobertura nova e 
exclusiva da Safe-Crop e 
da Caravela, Companhia 
de Seguros  e que serve 
de “válvula de escape” a 
todo o sector vitícola. 
Privilegie quem está ao 
seu lado e o quer ajudar 
quando tudo falha. 

Posso comprar o seguro 
directamente?

O prémio é barato? Como defino o valor a 
segurar?

Sim. O Seguro de Colheitas 
pode ser contratado por 
produtores individuais ou 
entidades coletivas (neste caso, 
o IFAP dá uma maior 
bonificação).

Sim! A Safe-Crop é uma 
agência de subscrição -
conseguimos bons preços.  
Além disso, o IFAP suporta 
parte do prémio, paga apenas o 
prémio líquido do apoio. As 
coberturas paramétricas (*) não 
têm suporte do IFAP.

O Capital é definido por si, e é 
definido através de dois 
critérios: Produção segura e 
Preço seguro.
Nota que o capital representa o 
limite máximo de indemnização, 

Quando o tempo não ajuda, e a sua produção 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 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/svc

O FUTURO NAS SUAS MÃOS

https://safe-crop.com/seguro-de-colheitas
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