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DISSEG016 

Seguro Agrícola 

Objetivos Gerais 

O Curso de Seguro Agrícola é dirigido a todos os interessados em adquirir conhecimentos de 

gestão no âmbito de atividades relacionadas com a agricultura e o meio rural.  

Objetivos Específicos 

Ao longo do curso de Seguro Agrícola pretendemos que os formandos atinjam os seguintes 
objetivos: 

 Adquirir algumas noções e ferramentas de gestão e contabilidade; 

 Conhecer a estrutura de uma empresa agrícola; 

 Conhecer as principais culturas agrícolas; 

 Compreender a importância da gestão diária de uma empresa agrícola; 

 Aprender a programar as atividades empresariais de uma empresa agrícola; 

 Compreender como se organizam as atividades de cada departamento com base nos 
recursos disponíveis; 

 Conhecer as técnicas de produção: Integrada e Modo de produção biológico; 

 Adquirir algum conhecimento sobre culturas hidropónicas; 

 Saber avaliar as oportunidades de negócio e suas potencialidades; 

 Compreender como se faz uma análise SWOT para analisar previamente se um 
produto tem ou não potencialidade; 

 Conhecer a legislação vigente no setor agrícola; 

 Aprender técnicas para implementar os projetos agrícolas; 

 Adquirir noções sobre o processo de implementação de uma marca ou produto no 
mercado internacional; 

 Conhecer as ferramentas que um agricultor tem ao seu dispor para publicitar os seus 
produtos.  

Destinatários 

Colaboradores do setor segurador afetos à modalidade de Agricolas. Colaboradores do setor 

segurador com funções comerciais. Mediadores com carteira de Agricola . Responsáveis de 

associações e cooperativas agrícolas. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 
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DISSEG016 

Carga Horária 

30 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - O Sistema de Seguros Agrícolas em Portugal 

Módulo II - Apresentação da Modalidade de Seguros 

Módulo III - Descrição Sistematizadamente o Novo Sistema de Seguros Agrícolas 

Módulo IV - A Subscrição de Riscos do Seguro de Colheitas 

Módulo V - Gestão de Sinistros de Colheitas 

Módulo VI- Calculo e Simulações 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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