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 Durante a tarde de hoje, dia 11, no Pavilhão 1 da FIL, a relação da sociedade civil, em especial dos
jovens, com o mundo rural esteve em discussão, no âmbito do seminário "Redescobrir a Terra".
 
 Os participantes foram unânimes: a agricultura de hoje é muito diferente da que era praticada há 20
anos atrás. Como relembrou o Secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP),
Luís Mira, durante a sua intervenção de enquadramento, este é um setor que hoje "exige capacidade
técnica e de inovação", bem como uma relação próxima com a tecnologia. Porém, salientou o
dirigente, esta não é a imagem presente na sociedade civil: "a imagem da agricultura",
nomeadamente junto dos estudantes, "é de uma agricultura que já não existe".
 
 Para o Diretor-Geral da Forum Estudante, Rui Marques, este é um dos pontos integrantes dos
objetivos do projeto "Redescobrir a Terra" - uma parceria entre a CAP e a Forum Estudante:
"sensibilizar e capacitar os jovens para o valor estratégico da agricultura, do mundo rural, do
ambiente e do desenvolvimento sustentável". Contudo, relembrou Rui Marques, "não se trata apenas
de despertar vocações profissionais" nos jovens. Antes, pretende-se promover a "educação cívica para
a importância estratégica destas áreas", na opinião pública, nos jovens e nas suas famílias. Desta
iniciativa, resultará, numa primeira fase, uma estratégia nacional e um programa de ações, a três
anos, que deverá ser apresentado em junho.
 
 Seguiu-se o painel "Que desafios para mobilizar os jovens para a agricultura", onde participaram
representantes de diversas instituições de ensino. Luísa Louro, do Instituto Superior de Agronomia,
começou por salientar a importância de reconectar a sociedade civil e a agricultura, uma vez que
"existe a necessidade de produzir mais, para uma população crescente, e com menores custos, menos
desperdícios e menos gastos de água e energia". Esta exigência obriga o setor a ter "formação
qualificada, processos inovadores e profissinalismo".
 
 Margarida Pereira, do Instituto Politécnico de Beja, relembrou que, não obstante a evolução do setor
nas últimas décadas, tradicionalmente, a agricultura é ainda vista como "arcaica, destina a pessoas
sem qualificação e sem valências profissionais ou pessoais". Existe, por isso, "a necessidade de
diversficar esta ideia da agricultura como atividade estagnante - atualmente, é uma atividade muito
exigente".
 
 No mesmo sentido, Rui Machado, da Universidade de Évora, contrariou a ideia de que "a agricultura é
uma profissão difícil, sem empregabilidade, não reconhecedo o mérito e o esforço". Para Rui Machado,
"a agricultura é uma profissão de futuro, uma atividade especializada e competitiva, onde é necessário
conhecimento científico e capacidade técnica", para além de exigir uma pluralidade de competências e
funções.
 
 Tendo em conta esta diversidade, Carlos Frutuosa, da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais
Agrícolas (APEPA), relembrou que é necessário olhar "para os currículos das formações profissionais
do setor", nomeadamente ao nível da realidade empresarial. Quanto à relevância da iniciativa
"Redescobrir a Terra", o responsável da APEPA sublinhou que "o setor empresarial tem pedido jovens
com formação em cursos que os alunos não procuram". Como exemplo, referiu a vitivinicultura, "um
setor de sucesso, que ganha medalhas de ouro e onde não conseguimos ter alunos".
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 Durante o debate que se seguiu, diversos responsáveis de instituições de ensino ligadas ao mundo
agrícola deixaram os seus contributos. Mário Cunha, da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, salientou a necessidade de comunicar com os jovens, não só no acesso ao ensino superior, mas
também no acolhimento de "jovens de outras áreas que resolvam integrar uma formação na área da
agricultura".
 
 O facto deste ser um setor onde as necessidades do mercado são voláteis e onde o investimento é
muitas vezes avultado foi apontado como um desafio a ter em conta na comunicação com os jovens.
Por outro lado, as dificuldades no acesso à terra e questões relacionadas com as condições de
financiamento de projetos agrícolas foram também referidas como factores a considerar.
 
 Na sessão de encerramento, o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, João
Machado, salientou o que apelidou de "problema de comunicação". Segundo o dirigente, não obstante
a relevância da agricultura para diversos desafios como o aumento da população mundial, o ambiente,
a sustentabilidade, apenas "as pessoas ligadas de alguma forma à area têm essa noção - a nível
europeu, por exemplo, isso representa apenas 2% da população europeia". Face a estes dados,
salientou João Machado, "a comunicação tem de ser a chave deste setor". "A agricultura é uma área
de certa forma solitária, porém, isso não deve impedir-nos de comunicar com os colegas de setor nem
com o resto da população", concluiu.
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