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SEGUROS AGRÍCOLAS 

Mecanismo que visa assegurar uma indemnização ao agricultor cujos 

rendimentos sejam afectados por fenómenos adversos, que 

destruam ou ponham em causa parte ou a totalidade da produção 

média anual. 

 Importância crescente da gestão de risco, no âmbito da 

actividade agrícola, face ao contexto de crescentes incertezas de 

diferentes origens, são uma preocupação constante para o 

empresário. 

 Os seguros constituem um importante instrumento de gestão de 

risco, proporcionando a partilha do risco do agricultor através de 

um instrumento de mercado.  

  



 

 

SISTEMA DE SEGUROS AGRÍCOLAS 
 



 Sistema de Seguros Agrícolas 
o Seguro de Colheitas 

• Seguro Vitícola de Colheitas 

• Seguro de Frutícolas e Hortícolas 

• Seguro de Colheitas  

   

o Seguro Pecuário 

 

o Seguro de Incêndio Florestal 
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 Seguro Pecuário 
• Fonte Financeira para Bonificação PDR2020  

• Principais Espécies abrangidas: 
Bovinos 

Suínos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos 

Coelhos 

Aves 

Abelhas 

 



 Seguro Pecuário 
   Três tipos de coberturas 
• Cobertura de Acidentes que causem a morte ou 

impliquem o abate de urgência dos animais seguros 

 

• Cobertura de Doenças de Declaração Obrigatória que 
impliquem sequestro ou abate por imposição e vazio 
sanitário consequentemente. 

 

• Cobertura de perdas de exploração, consequentes de 
sequestro ou vazio sanitário, originado por doença 
segura. 



 Seguro Pecuário 
 Descrição das coberturas base 

 
 Incêndio, Acção de Queda de Raio e Explosão; 

 

 Tempestades, Granizo e Neve; 

 

 Impacto de Aeronaves e Queda de objectos de Aeronaves; 

 

 Fumo resultante de riscos cobertos; 

 

 Inundação, maré ou água corrente, subida de lagos, lagoas, 
represas, rios, portos e sistemas de retenção de águas, quer seja 
por transbordo  ou rompimento; 

 

 

 



 Seguro Pecuário 
Continuação… 

 

Electrocussão, incluindo a electrocussão por 
corrente eléctrica gerada artificialmente; 

Colapso de edifícios ou queda de estruturas, 
árvores ou parte delas; 

Abate de urgência por questões humanitárias 
em resultado da exposição directa aos riscos 
mencionados nas alíneas anteriores, desde que 
contratados na apólice , certificado por 
veterinário que confirme que se deve abater o 
animal seguro a fim de evitar o seu sofrimento, 
uma vez que as lesões são incuráveis.  

 
 

 

 



 Seguro Pecuário 
Continuação… 

 

 Ingestão de corpos estranhos; 

 

 Acidente  de viação ocorrido durante a circulação ou 
transporte dos Animais Seguros, dentro da exploração ou fora 
da exploração, por via aérea, marítima, fluvial quando se 
destinem á participação em feiras ou exposições, desde que 
sejam respeitadas as normas de circulação de transporte de 
animais. 



 Seguro Pecuário 
 

Coberturas Alternativas: 

 

1. Furto ou Roubo qualificado; 

 

2. Perda de rendimento ou aumento dos custos por 
exposição direta aos riscos mencionados nas 
alíneas anteriores, desde que contratados na 
apólice e até ao limite máximo de 40% do Capital 
Seguro para este grupo de coberturas. 



 Seguro Pecuário 
 

• Doenças de declaração obrigatória: 

 Este grupo de coberturas destina-se a ressarcir os 
produtores em caso de ocorrência de uma ou mais das 
doenças mencionadas desde que contratadas na apólice 
e devidamente comprovadas pelas autoridades 
competentes. 

 

1. Brucelose abortus 

 Brucelose melitensis 

 Brucelose suis 

2. Febre aftosa 
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3. Doença de aujeszky 

4. Mal rubro 

3. Peste suína africana 

 Peste suína clássica 

6. Gripe suína 

7. Doença vesicular dos suínos 

8. Triquinose 

9. Tuberculose 

 

 Podem ainda ser contratadas complementarmente as 
seguinte doenças: 

 

 

 



 Seguro Pecuário 
 

• Circo virose 

• Cisticercose suína 

• Diarreia epidémica porcina 

• Gastroenterite transmissível 

• Leptospirose 

 

 Podem ainda ser contratadas outras doenças  de 
incidência económica, sendo a sua contratação livre 
entre seguradora e segurado. 



 Seguro Pecuário 
 

• Perdas de exploração originadas pela declaração de 
vazio sanitário ou sequestro devido á ocorrência de 
doença segura. (Perdas indiretas como consequência de 
imposições sanitárias). 

 Esta cobertura pode estar subdividida em três períodos 
á escolha do produtor: 

 30 dias 

 60 dias 

 90 dias 

 O calculo do valor a segurar e respetiva indeminização 
será feito consoante o tipo de exploração e o que deixa 
de produzir. 
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Valor a segurar: 

 O valor a segurar deve corresponder ao valor de 
mercado do animal por idade e aptidão, mediante 
tabelas que reflitam o valor dos animais. 

  

 No caso do 2º grupo de coberturas(doenças), e 
enquanto o Estado pagar uma percentagem do valor do 
animal, deverá segurar a diferença entre o valor real e a 
indeminização Estatal. Caso o Estado deixe de pagar , 
então será segurado pelo valor de real de mercado. 

 



 Seguro Pecuário 
Continuação… 

 

 Para o terceiro grupo de coberturas 

 ( perdas de exploração) 

 

 O valor a segurar deverá corresponder ao período 
escolhido , multiplicado pela produção expectável em 
função do tipo de exploração em que estamos a segurar, 
exemplo ( engorda, recrias, etc). 

 

 



 Seguro Pecuário 
 

• Indeminizações 

O calculo do valor correspondente a cada opção de 
coberturas será efetuado da seguinte maneira: 

1º grupo- valor do animal abatido 

2º grupo- valor do animal abatido – valor pago pelo 
estado. 

3ºgrupo- calculado consoante o tipo de exploração 
utilizando a mesma formula do calculo do valor seguro. 

 

Ao valor do prejuízo serão deduzidas as franquias 
contratadas e os valores dos salvados. 



 Seguro Pecuário 
 

• Franquias 

 

• 1º grupo de coberturas – 10% sobre o capital seguro 

 Para as coberturas de roubo e perdas de exploração 
ligadas a este grupo de coberturas há uma franquia de 
25% sobre capital seguro. 

• 2º grupo de coberturas- franquia de 15% sobre os 
prejuízos indemnizáveis. 

• 3º grupo de coberturas- franquia de 10% sobre o valor 
dos prejuízos indemnizáveis 
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• Exclusões: 

Actos dolosos ou praticados com negligência grosseira, 
tratamento inexperiente dos animais seguros; 

Lesão intencional ou dolosa do animal seguro provocada 
pelo Segurado ou com o seu consentimento; 

Perda e/ou abate de animais seguros fora da exploração 
segura; 

Administração de produtos não homologados aos 
animais seguros, nomeadamente produtos 
farmacêuticos; 

Ordem de abate que ocorra durante os primeiros 15 
dias a contar da data de inicio da apólice, mesmo que a 
morte dos animais se verifique posteriormente. 
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Eliminação dos restos mortais dos animais seguros pelo 
segurado, sem autorização do segurador; 

Falta de fornecimento aos animais seguros de água, 
alimentação, cuidados necessários á sua manutenção; 

Permissão consciente para que os animais seguros se 
misturem com outros que estejam com doenças 
contagiosas; 

Greves, encerramentos, distúrbios laborais e motins; 

Actos de terrorismo 

 



 Seguro Pecuário 
 

 
 Obrigado pela vossa atenção 


