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Só 4% dos agricultores em Portugal têm menos de 40 anos. Para Firmino Cordeiro, director-geral da Associação de Jovens 
Agricultores de Portugal (AJAP) há pouco trabalho feito para a renovação geracional do sector agrícola e há um 

“abandono” face aos que estão em actividade. O responsável fala na necessidade de prémios de instalação, 
taxas diferenciadas de apoio ao investimento, formação específica, acompanhamento técnico e ajudas na

integração no mercado. A AJAP não se sente ouvida e, numa tentativa de colmatar algumas lacunas, 
prepara-se para lançar a plataforma digital Laboratório Vivo Agricultura 4.0,

à qual todos vão poder aceder gratuitamente.
Ana Gomes Oliveira

«Os JOvens AgricultOres
sentem fAltA

de AcOmpAnhAmentO»
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vão poder aceder gratuitamente e fazer uso de tudo o que 
possamos compilar, desde novidades a novas tendências de 
futuro. 

com quantos associados contam actualmente e quais 
as culturas com maior representatividade? 
A AJAP contabiliza 13.000 associados. Mais de 50% ocupam-
se das culturas mais tradicionais portuguesas como a vinha, o 
olival, o amendoal e as fruteiras maçã, pêra e cereja; as pasta-
gens e a criação de gado bovinos, ovinos e caprinos extensi-
vos. Uma boa parte dos associados mais recentes, aparece li-
gada aos pequenos frutos, outros a culturas menos utilizadas 
num passado recente, mas agora objecto de investimento, 
como o figo, a romã, o abacate, o kiwi e a horticultura para 
consumo em fresco ao ar livre e em estufa.

Os Jovens Agricultores que já estão em actividade, que 
faltas e constrangimentos sentem?
Acima de tudo sentem falta de acompanhamento. O mode-
lo de Serviço de Aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF) 
em vigor em Portugal, financiado pela União Europeia, está 
muito limitado na sua acção. Implica apenas, praticamente, 
uma visita por ano à exploração e limita-se a aconselhar e 
esclarecer acerca das obrigações do agricultor em relação a 
várias matérias como o uso dos pesticidas, os fertilizantes e 
restrições, questões do bem-estar animal e acima de tudo as 
obrigações decorrentes dos compromissos anuais assumidos 
nas suas opções objecto de recebimento de ajudas da UE. 

O que é preciso existir?   
Pelo menos, e durante os primeiros cinco anos de vida, tem 
de existir um modelo opcional de acompanhamento técnico, 
assente nas técnicas produtivas, na gestão, na legislação, nas 

em portugal, só cerca de 4% dos agricultores têm me-
nos de 40 anos. Quais os caminhos prioritários a seguir 
para se conseguir trazer mais jovens para o sector?  
Somos de opinião que a partir de um terço do programa PRO-
DER, até ao actual no PDR 2020, na sua recta final, foi feito 
um trabalho mais robusto, sem ser o ideal, no seio do Ministé-
rio da Agricultura, da Autoridade de Gestão dos Programas, 
do IFAP, do GPP, da DGADR e das Direcções Regionais de Agri-
cultura, em prol da instalação de Jovens Agricultores. A AJAP 
apenas se pode queixar de ser pouco ouvida e compreendi-
da pelos vários organismos e, de certa forma, por falhas de 
articulação entre eles pois, caso contrário, o cenário da ins-
talação de Jovens Agricultores e o seu devido acompanha-
mento poderia e deveria ser ainda melhor. Recordamos que 
o Governo anterior criou uma comissão denominada CAJA 
- Comissão de Acompanhamento de Jovens Agricultores, da 
responsabilidade do secretário de Estado da Agricultura e 
Alimentação, que visava promover o sucesso da instalação 
dos jovens agricultores e avaliar o impacto do financiamento 
público à sua instalação. Por outro lado, tinha ainda como 
missão, o aconselhamento prévio também para dar resposta 
a uma reivindicação de longa data dos Jovens Agricultores, 
designadamente, «analisar a actividade agrícola exercida por 
Jovens Agricultores, incluindo a fase que antecede o início de 
actividade, abrangendo, nomeadamente, as questões da for-
mação e acompanhamento técnico, do acesso à terra, da inte-
gração no mercado e, mais especificamente, os instrumentos 
de apoio à instalação de Jovens Agricultores». De que serviu 
esta comissão? Ninguém deu por ela. Foram feitas duas reu-
niões de trabalho, nada mais. Na AJAP não fazemos propos-
tas só porque sim, a maioria das nossas propostas resultam de 
estudos, inquéritos de trabalho em conjunto com universida-
des e consultoras conceituadas no País.

O que apontam como importante para 
o futuro?
A existência de prémios de instalação e 
taxas de apoio ao investimento diferen-
ciadas em função das características que 
distinguem as regiões agrícolas do País. 
De igual forma importa rever a forma-
ção necessária antes da apresentação do 
projecto de investimento, com mais carga 
horária, e na fase após a aprovação, com 
formação específica nas áreas de investi-
mento aprovadas. Contudo, a informa-
ção, a capacitação e a qualificação devem 
ser preocupação constante de todos os 
jovens que estão no sector e de todos 
aqueles que pretendem aderir a esta ac-
tividade. Não é por acaso que a AJAP vai 
fazer nascer com o apoio de organizações, 
empresas, universidades e institutos, o La-
boratório Vivo Agricultura 4.0, tendo por 
base uma plataforma digital à qual todos 
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finanças, em pedidos de pagamento e comercialização das 
suas produções. Na opinião da AJAP, o Ministério, através da 
DGADR, devia credenciar as organizações com capacidade 
técnica e representação nacional para prestar este serviço de 
acompanhamento aos Jovens Agricultores que o pretendam. 
Para além do acompanhamento técnico é fundamental flexi-
bilizar o acesso à terra e ao crédito, e obviamente ao longo 
da sua vida, à informação, à qualificação e o acesso a cur-
sos de curta duração online, ou através de vídeos, matérias e 
materiais assentes na inovação, nas novas tecnologias, e nas 
práticas eficientes de produzir de forma sustentável, transfor-
mar, comercializar e de gestão e marketing. A AJAP está nes-
te momento em condições de assegurar o acompanhamento 
técnico referido em todo o País, bem como, para muito breve, 
dispor da ferramenta digital que já referi, o Laboratório Vivo 
Agricultura 4.0, onde todos os instrumentos, valências e in-
formações actualizadas vão ficar ao dispor gratuitamente de 
todos quantos as necessitem. 

A nova geração de agricultores tem sido reconhecida 
pelas boas práticas agrícolas e pelo recurso à tecno-
logia e inovação. vêm, de facto, com uma nova menta-
lidade e podem alavancar uma maior competitividade 
por poderem ser mais visionários?  

Os jovens agricultores são sempre mais abertos a novas prá-
ticas, novas tecnologias, a mais inovação e, acima de tudo, 
à digitalização. A digitalização não pode em tempo algum 
ser uma barreira. Se temos um enorme problema com a de-
sertificação humana das zonas rurais e com o abandono dos 
territórios com condições mais difíceis (montanha, solos fra-
cos, afloramentos rochosos e outros), inverter esta tendência 
através da instalação de Jovens Agricultores e Jovens Empre-
sários Rurais é quase impossível sem termos, efectivamente, 
uma boa cobertura digital de todo o País, que objectivamen-
te e em abono da verdade, ainda não temos.

Que papel terá a inovação da agricultura de futuro?   
A capacidade dos agricultores portugueses em absorver a 
inovação é ainda baixa, dada a reduzida escala da activi-
dade em muitas explorações. Por exemplo, a discussão em 
torno da inovação nos modelos de negócio e do produto 
tem sido pouco aplicada ao sector agrícola. Há um largo ca-
minho a traçar na organização do sector, incluindo ao nível 
das organizações de produtores, associações e cooperativas. 
A maioria das organizações de produtores deveria estar a 
apostar em inovação, tecnologia e ferramentas digitais, mas 
mantém-se refugiada na guerra de preços com os canais de 
distribuição e na recolha de candidaturas anuais dos agricul-
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tores, quando seria necessário reinventar a cadeia de valor. 
Aqui a AJAP pode vir a ter um papel de agregação impor-
tante através da Globalcoop, uma entidade cooperativa sua 
participada, criada precisamente para endereçar estes de-
safios e que esperamos possa vir a ser um instrumento de 
transformação do sector. Assistimos há alguns meses à apre-
sentação por parte do Ministério da Agricultura da Agenda 
de Inovação para a Agricultura 2020-2030, instrumento que 
está em linha com a visão da AJAP. É urgente dar instrumen-
tos de qualificação e difusão do conhecimento aos Jovens 
Agricultores e Jovens Empresários Rurais. Aliás, uma das 
suas metas é instalar 80% dos novos Jovens Agricultores nos 
territórios de baixa densidade. Penso que estamos todos a 
remar para o mesmo lado, o que é muito bom, contudo de-
vemos remar com mais força.

A nova plataforma que referiu surge neste contexto?  
A constituição duma plataforma específica desta natureza 
leva a algum atraso face às actuais condições estruturais e 
conjunturais que o sector vive. A aprovação deste projecto 
apresentado ao Compete, SIAC-Qualificação, veio no mo-
mento certo, mas não podemos esquecer que outros países 
parceiros da União levam algum avanço. Devemos aprovei-
tar e trabalhar ao máximo o que pode trazer ao sector e 
aos seus interlocutores, pois é por demais evidente a neces-
sidade de mais inovação, informação e qualificação associa-
da, não só aos mais jovens, como a outros agricultores. A 
plataforma deve igualmente evidenciar os bons exemplos e 
práticas seguidas por muitos Jovens Agricultores e Jovens 
Empresários Rurais, pois estamos certos que será um instru-
mento crucial para o futuro na AJAP. Está neste momento 
em curso um estudo aprofundado sobre as necessidades de 
qualificação e capacitação do sector agrícola, com particular 
enfoque nos Jovens Agricultores e também nos Jovens Em-
presários Rurais, por se tratar de um segmento de mercado 
em fase de consolidação dos seus modelos de negócio. A 
Plataforma, Laboratório Vivo da Agricultura 4.0 será desen-
volvida logo após esse estudo, tendo por base, não só o tra-

balho realizado e as suas conclusões, mas também parcerias 
com entidades e individualidades de referência no sector, 
que irão aportar os conteúdos e know-how a disponibilizar. 
Vamos incluir na plataforma conteúdos afetos a tecnologias 
de produção, transformação e formas de comercialização, 
no entanto, antecipamos que os conteúdos técnicos (por 
exemplo manuais, artigos, notícias, casos de estudo), pos-
sam crescer através de um ecossistema de parceiros institu-
cionais (do sector público e privado) que poderão utilizar 
a nossa plataforma como canal de comunicação, fazendo 
chegar informação e novidades sobre as melhores práticas 
ao sector e aos territórios rurais.

Qual a posição da AJAp sobre os incentivos do gover-
no para que os Jovens Agricultores invistam em terri-
tórios de baixa densidade? há quem alerte para o facto 
de ser necessário investir primeiro em indústria nessas 
regiões para que depois se possa ali produzir...
Já não estamos em tempo de nos questionar quem surgiu pri-
meiro, se o ovo, se a galinha. Não temos qualquer dúvida que 
existindo instrumentos claros, exigentes, mas acessíveis, com 
objectivos e regras distintas em função das diferentes carac-
terísticas das regiões agrícolas de País, os candidatos apare-

A AJAp contabiliza 13.000 
associados. uma boa parte 
deles, aparece ligada 
aos pequenos frutos, outros 
a culturas agora objecto de 
investimento, como o figo, 
a romã, o abacate, o kiwi 
e a horticultura para 
consumo em fresco.
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cem, os projectos avançam e a dinâmica social e a economia 
vão crescendo como um todo. Parece fácil, mas pelos vistos 
não é bem assim. Os decisores têm de tomar medidas políti-
cas em função dos problemas. Temos bem presente a dimen-
são e localização dos mesmos, mas claramente temos falhado 
nas soluções que têm sido disponibilizadas aos beneficiários 
ao longo dos sucessivos quadros comunitários de apoio. Esse 
é o exercício mais difícil nesta equação, pois na divisão dos 
meios disponíveis sempre escassos e na sua subdivisão pelas 
diferentes áreas, regiões e beneficiários, recaem interesses 
organizados, lóbis e tendências que têm privilegiado clara-
mente algumas regiões em detrimento de outras e grupos de 
beneficiários em detrimento de massas bem maiores de pos-
síveis beneficiários. Relativamente aos Jovens Agricultores, 
existem diferenças que devem ser acauteladas nas medidas 
e regulamentação ao seu incentivo. Investir em regiões estru-
turadas (electrificação, regadio, estruturas consolidadas de 
comercialização e exportação, com mais apoios sociais, edu-
cação e outros), é bem diferente do que um jovem investir 
em zonas onde faltam muitas destas condições. É necessário 
que os grandes investimentos nacionais também devam sur-
gir nestas regiões, e que exista uma verdadeira diferenciação 
nos apoios, quer no prémio de instalação, quer no percentual 
de apoio ao investimento destinado aos jovens agricultores e 
até a outros agricultores quando falamos de diferenças desta 
natureza. O País, embora pequeno, é muito desigual. Mas a 

partir das desigualdades, investindo mais e melhor, devemos 
criar oportunidades e não acentuar desigualdades com me-
didas pouco atractivas. Temos instrumentos, temos bem pre-
sente o País que temos, sabemos que a União Europeia foca 
as suas prioridades na digitalização, no desenvolvimento das 
regiões mais desfavorecidas, nos jovens e na máxima de que 
não podemos deixar ninguém para trás. Equilibrar mais é es-
timular melhor quem mais necessita, fornecer-lhe mais ferra-
mentas e privilegiar as suas iniciativas, financiando quem mais 
necessita para crescer e consolidar os seus investimentos. A 
versão final do PEPAC tem de assentar nestes pressupostos 
base e ser clara, não deve ser confusa, obscura e de difícil 
acesso para os beneficiários mais débeis, acabando sempre 
como sempre tem acontecido, por privilegiar os mais orga-
nizados, mais conhecedores e mais influentes. Como alguém 
recentemente disse acerca destas discussões mais acesas, não 
podemos mudar o mundo, mas se ninguém fizer nada e en-
fiarmos a cabeça na areia, quando temos algumas responsa-
bilidades a nossa passagem passa mesmo despercebida.

Que mensagem gostaria de deixar aos Jovens Agricul-
tores ou aos que estão a pensar em investir no sector?  
Resiliência é a palavra de ordem, o conhecimento a nossa de-
fesa, a informação actualizada a nossa melhor arma, o acre-
ditar nos nossos projetos a força que nos permite derrubar 
elefantes. Não desistam de ser vocês em momento algum! 
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