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Envelhecimento da população agrícola 
(baixa atratibilidade económica e social dos territórios rurais) 

 Num contexto de abandono dos campos e do trabalho 
agrícola (RA99/09: -27% explorações e -9% SAU), o 
envelhecimento médio dos agricultores é um dos 
indicadores mais significativos da falta de renovação 
geracional no setor. 

 A população agrícola familiar envelheceu 
acentuadamente. A média etária passou dos 46 anos, 
em 1999, para os 52 anos, em 2009.  

 Verifica-se um envelhecimento demográfico mais 
acelerado na população dos territórios rurais do que 
na população em geral. 

 

 



Envelhecimento dos Produtores 
(declínio da agricultura) 

 A média etária dos produtores agrícolas em 2009 

ronda os 63 anos, mais 11 anos do que a média de 

idade da população agrícola em geral. 

 Envelheceram 4 anos, em média, relativamente a 

1999. 

 

 

 

 
Fonte: INE, RA2009 



Instalação de Jovens Agricultores 

 Ação de apoio à primeira instalação de jovens agricultores 

(empresários com atividade agrícola, a tempo inteiro ou 

parcial, até aos 40 anos): 6194 projetos (2008 – abril 2013). 

 Produtores agrícolas singulares com menos de 35 anos eram 

5327 (RA2009). 

 14 por cento do investimento PRODER ocorre nas medidas de 

apoio à instalação de jovens agricultores (jun.2012):  

• 25% na Região Norte 

• 14% na Região Centro 

• 9% na Região Lisboa 

• 7% na Região Alentejo 

• 26% na Região Algarve 



Municípios da Região Centro 

Projetos  PRODER 

Jovens  Agricultores 

aprovados 

1 Idanha-a-Nova 53 

2 Vouzela 53 

3 Fundão 42 

4 Castelo Branco 39 

5 São Pedro do Sul 29 

6 Sever do Vouga 27 

7 Leiria 26 

8 Covilhã 25 

9 Castro Daire 24 

10 Pinhel 23 

11 Coimbra 22 

12 Figueira de Castelo Rodrigo 22 

13 Viseu 21 

14 Montemor-o-Velho 20 

15 Aguiar da Beira 19 

16 Mangualde 17 

17 Oliveira de Frades 17 

18 Almeida 16 

19 Cantanhede 15 

20 Celorico da Beira 15 

Número de projetos 

Jovens  Agricultores 

(99)importante no 

corredor  urbanizado 

São Pedro do Sul – 

Vouzela – Oliveira 

de Frades, para um 

pequeno território e 

uma população de 

apenas 37 mil 

habitantes. 
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-Distribuição mais 

concentrada junto 

aos principais eixos 

A1 – A25/IP5 – 

A23/A24 

 

- Elevada 

concentração em 

Lafões 



Área do inquérito ao Jovens 

Agricultores - Lafões 

 O espaço rural da região de Lafões:  

• Rural agrícola, com predomínio de uma agricultura 

diversificada, aves, pequenos ruminantes, bovinos, milho e 

frutos frescos;  

• Marcado pelo vale do Vouga  e corredor urbanizado S. Pedro 

do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades, articulado com o 

traçado da IP5/A25. 



Características inquiridos 

 Média etária: 30,4 anos.  

 Maioria do sexo masculino: 66,7% (Beira Litoral – 

67%)  

 Maioritariamente solteiros: 55,6%.  

 Perto de metade tem frequência ou formação 

universitária completa: 44,4%.  

 81,5% não tinham formação agrícola no momento 

da candidatura ao PRODER. 

 



Situação profissional 

 Antes da instalação como jovens agricultores: 

• 48% dos inquiridos eram trabalhadores por conta de 

outrem;  

• 30% estavam na situação de desempregados; 

• Apenas 11% eram já empresários; 

• 11% eram estudantes.  

 Após a instalação das explorações, mais de metade 

dos jovens agricultores é trabalhador por conta de 

outrem (52%) e os restantes são empresários. 

 



Motivações para a instalação como 

agricultor 

 Principais motivações: 

•  67% procuram obtenção de um rendimento 

complementar.  

• Apenas 18% teve como objetivo iniciar desse modo 

uma profissão, enquanto atividade principal; 

• Para 15% foi a situação de desemprego que os 

impulsionou para a candidatura a um projeto de 

instalação de uma exploração agrícola. 

 



Acesso à terra 

 Acesso à terra conseguido através de: 

•  Contrato de comodato (cedência gratuita), na 

maior parte dos casos: 59% (indica relação muito 

próxima entre as duas partes, frequentemente 

familiar);  

• Contrato de arrendamento:19%;  

• Transmissão da exploração:17%; 

• Compra de terra é inexpressiva. 

 



Local de residência e tempo dedicado 

à exploração 

 Mais de 80% reside na freguesia onde se localiza 

a exploração (70,4%) ou muito perto (11,1%).  

 A atividade na exploração a tempo parcial é 

predominante.  

 Mais de metade (55,6%) dedica apenas ¼ do seu 

tempo de atividade à exploração. 

  Apenas 22,2% está a tempo inteiro. 

 



Destino da produção e organização 

 O destino da produção:  

• Maioritariamente para os mercados regional e 
nacional; 

• 18,5% da produção direcionada para a exportação.  

 A organização própria dos produtores para o 
escoamento dos produtos é ainda reduzida. 

  Predominância das empresas integradoras na 
avicultura.  

 Apenas 8,3% colocam a produção no mercado através 
de cooperativa, associação ou organização de 
produtores. 



Perfil médio do Jovem Agricultor 

(conclusões) 

 Jovem, cerca de 30 anos de idade, masculino, solteiro, 
habilitações académicas de nível médio ou superior, 
inicialmente sem formação agrícola, trabalhador por 
conta de outrem ou desempregado (até se instalar), 
dedica à exploração cerca de 25% do seu tempo de 
atividade, acedeu à terra através de contrato de 
comodato ou por transmissão familiar, não reside na 
exploração, mas num lugar urbano próximo, e procura 
na atividade agrícola, de tipo familiar, um rendimento 
complementar e uma proteção em caso de 
desemprego. 



Atividade agrícola: familiar, complementar 

e recurso em contexto de crise (conclusões) 

 A procura de um rendimento complementar constitui a 
principal motivação dos JA, também como forma de 
compensar a possível perda de rendimentos na 
atividade principal, normalmente ligada a um contexto 
claramente urbano. 

 A falta de saídas profissionais ou a prevenção em 
relação a uma possível perda de emprego a curto ou 
médio prazo, coloca a agricultura como uma espécie 
de “refúgio”, geralmente articulado com familiares, que 
garante um rendimento em caso de dificuldades 
laborais. 



Instalação como forma de financiamento 

da exploração familiar (conclusões) 

 Através das formas contratuais predominantes de acesso à 
terra (comodato e transmissão), a instalação de jovens 
agricultores em explorações pré-existes que pertenceram a 
familiares, funciona como: 

•  financiamento a essas explorações, sobretudo num contexto 
de grande dificuldade de acesso ao crédito bancário; 

• Recuperação de atividade de explorações em declínio ou 
abandono. 

 A transmissão ou cedência da terra por comodato,  pode 
constituir uma antecipação da passagem da exploração 
para familiares mais jovens, dando-lhe continuidade. 

 



Articulação urbano-rural (conclusões) 

 Tanto nos casos de dedicação exclusiva como nos de 
atividade a tempo parcial, o objetivo é aproveitar os 
espaços intersticiais com capacidade agrícola, sem 
dispensar residir próximo dos serviços próprios dos centros 
urbanos;  

 A fácil acessibilidade a vias de comunicação como as AE e 
IP, permitem uma forte mobilidade com a rede urbana de 
nível superior. 

 O padrão geográfico de implantação dos jovens 
agricultores, transporta os territórios rurais para uma forte 
articulação com os territórios urbanos, e contribui para que 
a diferenciação urbano-rural seja cada vez menos 
económica, social ou cultural. 



Efeito catalisador da crise (conclusões) 

 A crise pode estar a desenvolver um efeito 

catalisador na instalação dos JA: ideia da terra 

como “porto seguro”. 

 Longe de ser uma espécie de novo repovoamento 

dos territórios rurais, confere um efeito económico e 

social positivo a esses espaços, mas que integra e 

acelera o seu próprio processo de transformação.  



Transição rural (conclusões) 

 A instalação de JA, configura uma oportunidade de 
financiamento público para jovens urbanos que encontram 
recursos económicos no espaço rural. 

 Aquilo que à primeira vista pode parecer uma espécie de 
“regresso à terra”, não é mais do que a consumação da 
“transição rural”: perda de hegemonia da agricultura 
(outras fontes de rendimento familiar), multifuncionalidade, 
novo contexto social, cultural e de relacionamento com o 
urbano. 

 Papel dos JA na AF não pode ser descontextualizada das 
condições do território - políticas setoriais não são 
suficientes; políticas de apoio à exploração e à 
comercialização são necessárias para evitar o abandono. 

 

 

 

 

 


