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Revitalizamos o campo, semeamos futuro! 
 

Nota de Imprensa 

 

Lisboa, 13 de dezembro de 2018 

 

Parabéns Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Capoulas Santos 

 

Após quase uma década de trabalho, estudos, reuniões e seminários acerca do tema 

JER – Jovem Empresário Rural, é com muito agrado que a AJAP – Associação dos 

Jovens Agricultores de Portugal, constata que o diploma do JER é hoje aprovado em 

Conselho de Ministros, pela mão do responsável da pasta da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural. 

Este tema foi objeto da tese de mestrado em Economia Agrária e Sociologia Rural, de 

Firmino Cordeiro, então presidente da AJAP, defendida em 2008. 

Dada a importância do tema e à sua cada vez maior relevância, praticamente à escala 

mundial, tem em Portugal assumido um particular destaque, devido a um interior 

quase sem pessoas, com residentes cada vez mais envelhecidos, com pouco 

investimento e a perder paulatinamente serviços, sem os quais não se consegue fixar 

pessoas. 
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Devido a este estado de abandono o grande flagelo dos incêndios vai lançando o 

pânico. 

Para além da grande responsabilidade da AJAP na defesa da sua principal bandeira – os 

Jovens Agricultores, não podemos nem ficamos impávidos e serenos a assistir a este 

“fado” do interior a desaparecer. 

A 11 de novembro de 2017, acrescentámos aos estatutos da AJAP a figura do JER, por 

forma a conferir legitimidade à Organização, na defesa e insistência para que esta 

fosse legislada e aceite pelo Governo e tudo faremos para que lhe possam ser 

associados meios, prioridade e incentivos. 

Estas duas figuras (Jovem Agricultor e Jovem Empresário Rural) são distintas, é certo, 

mas complementares, pois convivem e podem interligar-se no Espaço Rural e dar um 

excelente contributo para que o Interior possa rejuvenescer, tornar-se mais dinâmico, 

empreendedor e gerar postos de trabalho. 

Portugal precisa, e o Governo está de parabéns porque reconheceu e fez o que lhe 

compete. 
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Sobre a AJAP 

A AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal é uma organização com grau 

equiparado ao de Confederação, com cerca de 13.000 associados em todo o país. Criada em 

1983, a AJAP tem por missão consciencializar os empresários agrícolas para a importância do 

movimento associativo e representar os Jovens Agricultores portugueses a nível nacional e 

internacional. A AJAP é, desde 1983, membro do CEJA - Conselho Europeu de Jovens 

Agricultores, que representa mais de um milhão de Jovens Agricultores de toda a União 

Europeia.  

A nossa vocação é essencial e prioritariamente dedicada às realidades locais e ao contacto 

direto com os jovens e agricultores, pelo que estamos diretamente presentes em todo o país 

através da nossa rede de técnicos e com mais de 90 Gabinetes de Apoio (incluindo as nossas 

Entidades Recetoras e Parceiras).  
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