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Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Destaques
Nota

Firmino Cordeiro
Presidente da AJAP

O “AJAP Objectiva” é um
 Boletim Informativo elaborado 
pelo Departamento de Comuni-
cação da Associação dos Jovens 

Agricultores de Portugal

Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

Apesar das inúmeras dificul-
dades que o sector agrícola 
atravessa, agravadas pelo 
actual período de seca, foi 
gratificante e encorajadora  a 
forma activa como os cerca de 
500 jovens participaram no 
passado dia 30 de Junho, no 
Centro de Congressos de 
Lisboa, antiga FIL.

Encerramos a 1.ª metade do 
ciclo daquilo que considera-
mos  ser o verdadeiro apoio 
aos Jovens Agricultores. 

Prometemos mais e melhor; o 
aconselhamento e a assistên-
cia técnica serão os nossos 
próximos grandes desafios a 
ultrapassar.

AGARRAR O TEMPO PARA SER JOVEM AGRICULTOR:
500 jovens debateram o presente e o futuro da 

Agricultura com o Ministro do sector

No passado dia 30 de Junho, quinta-feira, o Centro de Congressos de Lisboa 
foi palco de um dos maiores encontros agrícolas do País. Cerca de 500 Jo-
vens Agricultores, agricultores em geral e representantes de organizações 
agrícolas nacionais deslocaram-se à antiga FIL para avaliar a situação actual 
do sector e debater os projectos e prioridades para o desenvolvimento da 
agricultura e do meio rural no próximo 
período de programação de 2007 a 2013, 
nomeadamente no que diz respeito à ins-
talação de jovens e ao seu futuro na agri-
cultura.

O Ministro da Agricultura, Jaime Silva, 
convidado para a Sessão de Abertura, fez 
questão em estar presente na Sessão de 
Encerramento para ouvir as conclusões 
do encontro, responder directamente a 
algumas questões colocadas pelos jovens 
e reforçar a importância deste Seminário 
para a instalação de Jovens Agricultores e 
a renovação da agricultura.
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O Auditório VIII do Centro de Congressos de Lisboa foi demasiado pequeno 
para acolher as cerca de 500 pessoas que chegaram pela manhã, vindas 
de todo o país. Durante o seminário, a numerosa assistência pôde contar 
com as intervenções de outras personalidades de referência na área, nome-
adamente Francisco Avillez, Raul Jorge e Lima Santos, do Departamento de 
Economia Agrária e Sociologia Rural do ISA, e Giacomo Ballari, Presidente 
do Conselho Europeu de Jovens Agricultores. O “Sucesso ou insucesso das 
políticas de incentivos na instalação de Jovens Agricultores” foi analisado nas 
intervenções de vários docentes do ISA e da ESACB,  de Carlos Neves, por 
parte da AJAP, e nos testemunhos de 2 jovens agricultores de sucesso, Joana 
Castro, viticultora e Osvaldo Branco, floricultor.

DirK Ahner, Direc-
tor Geral Adjunto da 
Direcção Geral de 
Agricultura e Desen-
volvimento Rural da 
Comissão Europeia, 
apresentou e comen-
tou a política de Desen-
volvimento Rural no 
próximo período de 
programação de 2007 
- 2013, assente em três 
objectivos fundamen-
tais: aposta na com-
petitividade do sector 
agrícola e florestal, 
baseada na reestru-

turação, modernização e produção de qualidade; preo-
cupação com o ambiente para uma boa administração 
das terras; e elevar a qualidade de vida nas zonas rurais, 
promovendo a diversificação de actividades económicas.

Mais e melhor infor-
mação e formação, 
mais e melhores in-
centivos, estratégia 
interligada entre 
organismos e insti-
tuições para facilitar 
e melhorar a comer-
cialização dos produ-
tos agrícolas, mais e 
melhor assistência 
técnica directa aos 
Jovens Agricultores 
e maior incentivo 
ao desenvolvimento 
rural, com vista à fi-
xação de  jovens, fo-
ram as principais pri-
oridades defendidas 
por Firmino Cordeiro, Presidente da AJAP. 

O Gestor do Programa 
AGRO, Tito Rosa, fez 
um balanço genérico 
do Programa especi-
ficando aspectos que 
aos Jovens Agricul-
tores dizem respeito 
e continuou com 
questões que se pren-
dem directamente com 
a instalação de jovens 
agricultores, nomeada-
mente os factores con-
dicionantes do acesso 

aos incentivos, a relação entre a instalação e a 
política de emprego nas zonas rurais, mas sobre-
tudo as dificuldades do acesso à terra e ao crédito.

Histórias de sucesso contadas na primeira pessoa por 
Jovens Agricultores 

Joana Castro - Viticultora
Sousela

Osvaldo Branco - Floricultor
Sobral da Lagoa


