
Nota Prévia

Um novo agricultor que se instala assume sempre uma responsabilidade

cuja importância pode determinar o seu futuro. Responsabilidade para

consigo mesmo, para com a sua família e para com a sociedade em geral.

A agricultura não é uma atividade fácil. Exige conhecimentos, capacidades

específicas e sacrifícios, e está, como nenhuma outra atividade, rodeada

de incertezas. 

Os candidatos a jovens agricultores, devem estar conscientes da dedicação

e esforço que lhe vão ser exigidos e preparados para muitas deceções

que nem sempre serão compensadas pela formidável energia positiva

associada a uma das mais nobres, livres e independentes atividades

humanas, inseridas no processo produtivo.

É para esses, os candidatos a jovens agricultores, que sinto o dever de

lhes transmitir algumas “dicas”, como agora se diz, com o objetivo de os

ajudar a refletir antes de tomarem decisões irreversíveis.

Ainda antes disso, aconselho-os vivamente a não darem o nome a candidaturas

de instalações fictícias, para conforto financeiro de projetos de outros,

mesmo que se trate de familiares próximos. 

O apoio e colaboração familiar é normalmente muito importante, às vezes

até indispensável, desde que associado ao propósito de um afastamento

progressivo e à consequente abertura de espaço, de independência, de

iniciativa e de responsabilidade, para o jovem agricultor.

Em primeiro lugar, os jovens deverão consultar e estudar atentamente a

legislação aplicável, designadamente à instalação e ao investimento de jovens

agricultores (acessível no site do PDR 2020: http://www.pdr-2020.pt/),

bem como a que enquadra o apoio aos rendimentos (acessível nos sites

do Gabinete de Planeamento do MAP: http://www.gpp.pt/ e do IFAP:

www.ifap.pt ).

Se reunirem todas as dúvidas que a leitura atenta desses documentos lhes

suscitarem, poderão mais eficazmente esclarecê-las, junto de alguém

informado, ou de um consultor especializado. 

Em segundo lugar, deverão assegurar-se que terão acesso, não só ao

montante financeiro necessário para a componente de auto financiamento

do projeto de investimento, como até a um pouco mais (20 a 40%), para

os gastos relativos aos períodos intercalares entre reembolsos das ajudas

públicas. Além disso, aparecerão inúmeros custos não previsíveis na fase

de conceção de um projeto, sem esquecer que os apoios ao investimento

não cobrem a maior parte dos custos de exploração até à produção e ao

aparecimento das receitas (o montante do apoio à primeira instalação,

normalmente não chega para tudo isso).

Em terceiro lugar, deverão procurar pôr-se ao corrente das diferentes

atividades, agrícolas, pecuárias ou florestais, que isoladamente ou de forma

combinada, tenham adequação agronómica à sua região e, sobretudo, às

condições naturais disponíveis (ou suscetíveis de serem induzidas) no local

onde poderão vir a instalar-se. Esse local deverá ser muito bem estudado,

quer no que se refere às suas características físicas, climáticas e

pedológicas, quer no que se refere a acessos, energia elétrica, existência

de água subterrânea, serventias públicas e condicionantes ambientais.

Deverão também trocar impressões com agricultores experimentados,

beneficiando criticamente da sua experiência. Devem, no entanto, proteger-se

daqueles que pensam que só uma longa experiência pode formar um bom

agricultor e que estão amarrados a ideias feitas, contrárias à inovação e ao

progresso técnico/cientifico e avessos a uma visão do mundo, aberta e

não preconceituosa.

Os jovens deverão aproveitar alguns desses conselhos, desde que

sensatos. Mas devem também estar seguros das vantagens associadas à

sua condição de jovens, quer na quebra de rotinas viciosas, na abertura a

novos métodos e espírito de iniciativa, nas suas capacidades de trabalho,

no acesso ao conhecimento e aos mercados, no âmbito de uma visão

atualizada do mundo e do seu funcionamento.

Em quarto lugar, uma vez selecionada, uma ou várias atividades/culturas,

deverão estudar os seus mercados, as previsões disponíveis relativas à

evolução da oferta e da procura, quer mundiais, quer internas (importações

e exportações desagregadas a 8 dígitos e publicadas pelo INE), canais de
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escoamento, disponibilidade de conhecimentos especializados, a nível

nacional e regional, evolução e volatilidade dos preços de mercado, ajudas

públicas disponíveis, etc.

Em quinto lugar, deverão, por si sós ou com a ajuda de um consultor

especializado, determinar o percurso técnico mais rigoroso possível de

cada atividade, desde a obtenção da semente/planta/animal, até à sua

entrada em plena produção. A seguir, atribuirão o valor de mercado a cada

operação e calcularão, ao longo dos anos de duração do projeto, as

despesas e receitas previsíveis. É indispensável fazerem uma análise de

sensibilidade aos resultados, fazendo variar, com alguma intensidade, quer as

produtividades físicas consideradas, quer os custos dos fatores de produção,

quer os preços de venda dos produtos a produzir. Só assim se pode

verificar o nível de resistência dos respetivos resultados económicos finais.

Em sexto lugar, deverão verificar se na região em que se pretendem

instalar, existem, ou não, prestadores de serviços de qualidade adaptados

às atividades previamente escolhidas. Igualmente, no que respeita a

Associações, Cooperativas ou Agrupamentos de Produtores. Se existirem,

poderá ser preferível o recurso a serviços externos em oposição à aquisição

de algumas máquinas e equipamentos, normalmente muito caros. Devem

contrariar, tanto quanto for possível, a tendência generalizada de se

comprarem máquinas em excesso (todos gostam de ter sempre tudo o

que precisam, sempre que precisam, sem depender de outros).

Em sétimo lugar, deverão verificar se necessitam ou não de mão-de-

-obra exterior e, caso necessitem, se ela estará disponível no mercado de

trabalho local. Quanto ao custo do trabalho, quando fizerem as contas,

nunca se esqueçam de incluir no ordenado de um eventual contratado,

todos os custos adicionais, designadamente a contribuição patronal para a

Segurança Social que ascende a 23,75% do ordenado bruto. O mesmo

acontecerá com o vosso próprio ordenado se tiverem necessidade de o

estabelecer, como será aliás aconselhável. A atividade em que se irão envolver

deverá poder pagar todos os custos do trabalho, incluindo evidentemente

o vosso, enquanto gerentes ou responsáveis. Não se esqueçam igualmente

do custo do serviço da contabilidade obrigatória. (para que tenham uma

ideia: com um trabalhador contratado, com o ordenado mínimo e com o

vosso ordenado fixado em 700 euros por mês, o custo total anual, incluindo

a contabilidade deverá ascender a cerca de 23 000 Euros).

Em oitavo lugar, é muito importante que avaliem as alternativas de se

estabelecerem, como empresários individuais, sujeitos a IRS, Sociedade

Unipessoal, ou Sociedade por Quotas, sujeitas a IRC. Qualquer dessas

soluções tem custos muito elevados, mas também benefícios alternativos

que convém estudar com um especialista em contabilidade. Ele deverá

propor-vos uma solução adaptada às circunstâncias particulares de cada

um. Poderá até propor-vos uma solução diferente conforme o período de

maturação da exploração agrícola que pensam desenvolver

Em nono lugar, devem ter sempre em consideração que o desenvol-

vimento real de um projeto nunca corresponde ao que é previsto “no papel”.

Há inúmeras contingências, geralmente desfavoráveis, quer porque a

evolução climática não deixou executar atempadamente as necessárias

operações ou obrigou a fazer outras não previstas, quer porque apareceram

doenças ou pragas, ou reparações de equipamentos, não considerados

nos projetos. Devem por isso fazer sempre uma reserva para imprevistos.

Em décimo lugar, uma vez informados sobre os pontos anteriores, chega

a altura em que já decidiram sobre o que querem fazer e passam à

elaboração do projeto, que deverá aliás ser a consequência de um plano

estratégico de exploração. Para além de todos os orçamentos, normalmente

rápidos e fáceis de obter, são também precisos licenciamentos e

autorizações várias de organismos oficiais. Em geral, mesmo quando não

são difíceis, são morosos. É essencial que evitem “martelar” os resultados

económicos para apresentarem taxas de rentabilidade fictícias. Estarão a

enganar-se a vós próprios se assim o fizerem. As contas devem ser feitas

com o maior realismo que for possível e os resultados devem ser

“blindados” para poderem resistir à maior parte das contingências. Evitem

o vicio do “já agora” porque não devem gastar dinheiro para além das

necessidades só porque haverá subsídios públicos, mesmo que generosos.

Tenham também em consideração que quase todos os valores

orçamentados, podem perder a validade, uma vez que, desde que se

apresenta um projeto até que o mesmo é aprovado e executado, decorre

normalmente mais de um ano (às vezes, até mais do que dois!).

Em décimo primeiro lugar, sobretudo no caso de uma sociedade,

lembrem-se de estabelecer um ordenado pessoal, como gerente, ainda

que modesto, mas que, além de mais, vos insere no sistema de Segurança

Social. Tentem também ser modestos em alguns itens, que, ainda por cima,

nem são elegíveis ao apoio público, tal como é o caso da viatura pessoal.

Em décimo segundo lugar, por razões de prudência, não devem iniciar

o projeto antes da sua aprovação e devem reconsiderá-lo se o mesmo

não vier a ser aprovado para apoio público. No caso de ser aprovado, devem

iniciar imediatamente o processo de contactos com mais do que uma

empresa fornecedora do mesmo serviço ou equipamento. Trata-se de uma

operação que deve ser feita com muita ponderação pois não é anormal

acontecer uma variação de preços do simples para o dobro, para quali-

dades equivalentes. Convém-vos sempre, como é óbvio, gastar o menos

possível, até porque, pelo menos 40% dos custos, estarão a vosso cargo.
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Em décimo terceiro lugar, na execução do projeto é fundamental que

comecem sempre pelo elemento mais direta e rapidamente produtivo e

nunca por aquele de que só mais tarde necessitarão. A colheita e a

transformação, vem sempre depois da produção.

Em décimo quarto lugar, é essencial que planeiem com rigor a sequência

da execução/pagamento/reembolso, de modo a conseguirem minimizar

ao máximo a utilização de capital próprio (que normalmente é alheio e

bastante caro). Não se esqueçam que, para receberem os reembolsos dos

apoios públicos, terão primeiro que pagar as respetivas faturas aos

prestadores de serviços e fornecedores. Além disso, devem informar-se

junto dos Serviços Regionais do Ministério da Agricultura sobre o tempo

médio, que estará a decorrer nessa altura, entre uma submissão de

despesas (normalmente em 4 fases) e os respetivos reembolsos parciais.

Depois disso, contem prudentemente com mais dois meses.

A apresentação de despesas/reembolsos é uma operação muito delicada

e burocrática para evitar possíveis fraudes. É por isso indispensável que

todas as operações sejam bastante bem documentadas e que as regras

sejam bem apreendidas e rigorosamente seguidas, com o indispensável

apoio dos serviços de contabilidade. Não desesperem com o que vão

certamente considerar um excesso de burocracia. Em parte terão razão

mas não se esqueçam também que vão receber um montante muito

substancial de dinheiro público a que poucos têm acesso.

Finalmente, uma vez instalados e iniciadas as atividades, insiste-se na

prudência dos gastos e na necessidade de se relacionarem cordialmente

com os prestadores de serviços, com os colegas de profissão e com as

populações locais. É indispensável fazerem-se membros ativos das

organizações de produtores apropriadas, analisarem toda a informação

técnico/científica e económica, a que possam ter acesso, de modo a que

estejam permanentemente atualizados e bem inseridos no meio profissional

que escolheram. Além disso, é muito importante que instalem um sistema

de contabilidade de gestão pessoal, independentemente da contabilidade

oficial obrigatória e que procurem ter sempre em dia as vossas contas com

fornecedores e obrigações fiscais, cujo peso excessivo irão causar-vos

bastante desagrado. Nunca se esqueçam de pensar como irão viver antes

de a vossa exploração começar a gerar resultados positivos. 

Dito isto, não se assustem, não se deixem intimidar, aprendam com os

vossos erros, sigam os vossos sonhos e intuições, sejam sérios, rigorosos

e trabalhadores. Se assim fizerem, o futuro se encarregará de vos

compensar com a possibilidade única de viverem com dignidade, através

de uma das mais nobres, úteis e gratificantes profissões: a de agricultor.

Chegar às 140 toneladas de morango por ano é o objetivo de José

Carvalho, que se mostra confiante e animado com os resultados alcançados

em tão pouco tempo. “Penso que agora já afinámos a máquina”, afirma o

jovem agricultor, de 33 anos, sublinhando que os primeiros dois anos foram

de experimentação. 

Decidido a criar uma exploração agrícola em terras da família em Mouquim,

freguesia de Vila Nova de Famalicão, sem qualquer conhecimento da área

agrícola ou influência familiar, revela que quando iniciou o projeto, em 2008,

tinha apenas a ideia de produzir fruta. “Cheguei ao morango depois de muita

pesquisa sobre o que produzir e como produzir, e também porque havia

muito pouca produção na região, muito menos em hidroponia”, esclarece.

José Carvalho deixou para trás a Gestão de Marketing para se
dedicar ao cultivo de morango em hidroponia suspensa. A aposta
valeu-lhe o prémio de “Projeto mais inovador da Europa” no Concurso
de Jovens Agricultores, em 2012. O seu projeto chama-se Hortivolátil. 

No inovar é que está o ganho
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