
frutas, legumes e flores | Novembro 202212

O FUTURO DA ALIMENTAÇÃO
E DA AGRICULTURA ESTÁ NAS 

MÃOS DOS JOVENS AGRICULTORES
Do escritório para o pomar. Esta foi uma 
decisão que marcou o início do meu per-
curso enquanto empreendedor agrícola.
Estava na área de Engenharia Civil, mas 
o desejo de vir para o campo, próximo 
da natureza, ter um negócio próprio lu-
crativo, estar próximo também da minha 
família e das minhas origens (Caldas da 
Rainha), fez-me criar este projecto de 
24h de produção de “Macã de Alcoba-
ça” em Vidais, terras do Oeste.
Uma das características que melhor ca-
racteriza a agricultura é, para mim, a exi-
gência!
Temos de nos levantar bastante cedo, 
por vezes não temos horário para aca-
bar as operações e o clima influencia 
muito as decisões. No entanto, tal como 
num escritório, há pressão e responsa-
bilidades, mas o trabalho na natureza 
permite-nos acompanhar a evolução das 
coisas com uma tranquilidade que não 
acontece muitas vezes num gabinete de 
trabalho.
A sustentabilidade é um ponto impor-
tante. Tenho muito gosto em aplicar 
boas práticas sustentáveis para o equi-
líbrio do ecossistema. É importante fa-
zer chegar ao consumidor que isso tem 

alguns custos, mas que beneficia o pro-
duto final.
No dia 9 de Dezembro de 2021, realizou-
-se em Bruxelas o VII Congresso Europeu 
de Jovens Agricultores. Marquei presen-
ça, enquanto vencedor da 8ª edição do 
Concurso Nacional de Jovens Agriculto-
res pelo melhor projecto de investimen-
to jovem.
Estive em Bruxelas a representar Portu-
gal, onde fiz uma apresentação do meu 
projecto e de todas as práticas agrícolas 
sustentáveis que faço, e foi muito posi-
tivo. Percebi que na Produção estamos 
em igualdade, ou mesmo no topo, tanto 
em conhecimento como em empenho, 
em comparação com outros países da 
Europa.
No entanto, onde se nota a maior dife-
rença é na comercialização, com outros 
países a registar uma distribuição mais 
justa entre os intervenientes da cadeia. 
Por cá, na venda de fruta isso não acon-
tece e os grandes grupos económicos 
são os que levam a maior fatia de valor. 
Seria interessante colocar numa banca 
de supermercado o valor que é distribuí-
do por cada interveniente. Será que o 
consumidor tem noção da pequena par-
te que o produtor recebe?
O futuro da alimentação e da agricultu-
ra está nas mãos dos jovens agricultores, 
que desempenham um papel crucial no 
desenvolvimento de um sector agrícola 
totalmente sustentável, que tenha uma 
visão mais organizacional e de união, 
que apoie o meio ambiente, com acções 
contra as alterações climáticas e soluções 
inteligentes para fornecer alimentos se-
guros e de alta qualidade para os con-
sumidores a preços mais competitivos. 
A capacidade inata de inovar dos jovens 
agricultores coloca-os como os pioneiros 
naturais da transformação do sistema 
agroalimentar. Mas para isso é preciso o 
consumidor estar informado e conceder 
o devido valor. 

Sendo 2022 o Ano Europeu da Juventu-
de, o momento é propício para mostrar 
aos nossos representantes políticos e à 
sociedade em geral que há cada vez mais 
e melhores jovens agricultores que irão 
certamente liderar o caminho para uma 
cadeia alimentar mais forte, segura e 
sustentável na União Europeia, servindo 
de modelo para o resto do mundo.
A Carta de Recomendações entregue à 
senhora ministra da Agricultura na FNA 
2022 pela parte do Conselho Consultivo 
dos Jovens Agricultores da CAP (CCJA, 
do qual sou membro), refere algumas 
soluções para o sector ficar mais apelati-
vo e competitivo.
Partindo das principais preocupações, 
propusemos um conjunto de soluções 
que nos ajudem a caminhar para um 
futuro mais promissor e cativante, e do 
qual destacaria a criação de condições 
para atrair e apoiar a instalação de jo-
vens agricultores; optimizar a gestão e 
acesso a recursos necessários à activida-
de agrícola; e facilitar o acesso a fontes 
de energia alternativa e aos combustí-
veis fósseis dos quais a agricultura ainda 
depende, e reduzir cadeias de abasteci-
mento.
Estamos  também a trabalhar em no-
vas propostas para reforçar os pontos 
críticos da nossa actividade, nomeada-
mente, a implementação de um valor 
mínimo de venda dos produtos na pro-
dução com base num valor de custo de 
produção; pressão política rigorosa para 
o valor repartido pelos intervenientes da 
cadeia de valor ser um valor justo entre 
as partes; divulgação ao consumidor fi-
nal de qual a parte recebida desse valor 
por cada interveniente da cadeia, desde 
a produção ao consumidor final; e ini-
ciativas políticas fortes de divulgação à 
sociedade urbana e consumidores finais 
no geral, do que se faz na agricultura 
em Portugal, como são produzidos e de 
onde vêm os alimentos nacionais! 
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