
O seguro paramétrico é uma cobertura 
personalizada, concebida através da 
utilização de parâmetros independentes, 
como índices climáticos ou sísmicos, que 
complementam o seu programa de seguros. 
Através da avaliação dos prejuízos resultante 
dos riscos naturais, oferece uma solução que 
compensa a expetativa de receita.
Assim que o índice acordado é alcançado ou 
ultrapassado, o pagamento é acionado e os 
clientes recebem a indemnização no prazo 
de poucos dias, o que constitui uma 
experiência muito positiva.

Seguro Paramétrico
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Este seguro pode ser aplicado a 
vários segmentos de atividade:

Agroalimentar Energias 
Renováveis

Eventos Construção Hotelaria
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É um complemento ao seguro tradicional para produtores agrícolas. 
Os pagamentos são acionados por variáveis meteorológicas, como a temperatura ou a precipitação, 
verificados num determinado período de tempo reduzindo os resultados da colheita.

Agroalimentar

As geadas da primavera representam 
um risco financeiro para os produtores 
agrícolas, uma vez que as plantações e 

as sementeiras são particularmente 
sensíveis às baixas temperaturas 

durante a estação de crescimento. 
Uma estrutura de pagamento linear do 
seguro contra a geada, permite que o 
cliente tenha uma indemnização que é 

maior à medida que a temperatura 
baixa.

Geada
Com o crescente impacto das 

mudanças climáticas, verifica-se um 
agravamento das secas em várias 

regiões do mundo. Recentes relatórios 
de entidades meteorológicas referem 
que as durações das secas deverão 
aumentar de 30% a 50% na próxima 

década.
As soluções paramétricas protegem o 
negócio dos produtores agrícolas dos 

riscos climáticos, cobrindo perdas 
financeiras e garantindo retornos. 

Seca
O poder destrutivo das tempestades 
de granizo costuma ser subestimado, 

mas uma única tempestade é 
normalmente suficiente para destruir 

uma colheita inteira. 
A proteção do seguro paramétrico, 

suportada em estações 
meteorológicas de alta precisão, 

oferece cobertura flexível e 
económica.

Granizo
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Devido a esta crescente imprevisibilidade na 
produção de energia, é fundamental 
proteger os investimentos garantindo as 
receitas.

Em conjunto com o cliente, os especialistas 
modelizam os dados da produção de energia 
e o período de risco, depois de estudar o 
tipo de central, a localização e a capacidade 
instalada.

As anomalias meteorológicas quintuplicaram 
nos últimos 50 anos.

A produção de energia renovável poderá ser 
intermitente – o sol não brilha todos os dias, 
nem durante todo o dia, o vento não está 
sempre a soprar e as chuvas fortes e os 
períodos de seca estão a aumentar à escala 
global.
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Energias 
Renováveis
O setor das energias 
renováveis no clima 
volátil de hoje



Através de um seguro paramétrico, 
segure o valor correspondente à 
franquia da cobertura de fenómenos 
sísmicos, mantendo o equilíbrio 
económico do programa de seguros 
de património.

Fenómenos Sísmicos
Franquia (deductible buy-back)
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