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1. Consegues adivinhar em que ano este anúncio foi publicado na secção 
de Classificados de um jornal? 

O anúncio foi colocado por um jovem na casa dos 20 anos que pretendia mudar 
de carreira e encontrar uma forma de sustento que lhe permitisse viver perto 
da natureza. Depois de se formar como técnico, trabalhou na instalação de tur-
binas eólicas em explorações agrícolas e, apesar de não ter qualquer experiên-
cia em agricultura, decidiu que a sua carreira ideal seria: «… trabalhar em har-
monia com as montanhas, melhorar a gestão do solo e criar habitats». 
Colocou o anúncio em janeiro de 2015. Isso surpreende-te? 

a) Na tua opinião, que mudanças em termos de rendimento e estilo de vida 
pode esperar este jovem devido a esta mudança de carreira?

b) Em média, os jovens agricultores, com menos de 35 anos de idade, repre-
sentam apenas 6 % de todos os detentores de explorações agrícolas. 
Calcula quantos alunos correspondem a 6 % da turma e pede-lhes que 
se levantem enquanto os restantes 94 % permanecem sentados. 
Nitidamente, para os alunos com as competências  
e a formação adequadas, existem carreiras gratificantes  
e oportunidades de vida no setor da agricultura!  
 
Troca ideias sobre as vantagens da vida agrícola. 

Pastor estagiário 
Jovem trabalhador pretende ganhar experiência de trabalho com cães pastores 

e todos os aspetos da agricultura de montanha e da pecuária. Disponível para 

ajudar durante o período de parição, talvez durante mais tempo, em troca 

de formação. Com carrinha e um cão de raça Collie com um ano de idade.

O JOVEM AGR ICULTOR

O agricultor: 

 ▶ É um trabalhador independente 

 ▶ Vive e trabalha perto da natureza 

 ▶
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2. Os agricultores alimentam-nos e também mantêm «viva» a vida das 
comunidades rurais (por exemplo, lojas, estações de correio, escolas, 
bancos). No entanto, incentivar os jovens a dedicarem-se à agricultura  
é um verdadeiro desafio para o desenvolvimento rural na UE. 

a) A que achas que se deve essa dificuldade?

O Pedro e a Ana, os filhos dos agricultores no clipe animado, não tinham qualquer 
interesse pela agricultura e queriam seguir percursos profissionais diferentes. 
A Europa necessita de agricultores, pelo que é necessário tornar a agricultura mais 
atrativa para os jovens. A UE ajuda os jovens a iniciarem a sua atividade no setor 
da agricultura através da atribuição de fundos para a aquisição de terrenos, 
máquinas e equipamentos, além de conceder subvenções para formar os novos 
agricultores nas mais recentes técnicas de produção.

b) Imagina que o Ministério da Agricultura tem uma campanha destinada  
a incentivar os jovens a enveredarem pela agricultura. Cria um cartaz para 
a campanha que seria apelativo para os jovens da tua idade. 

3. Muitos agricultores crescem numa exploração agrícola familiar como a que 
conhecemos no clipe mas, como vimos no anúncio de jornal na página anterior, 
uma forma de se tornar agricultor é através de um estágio.

a) Pesquisa em linha alguns dos percursos que levam a uma carreira na agri-
cultura. Procura oportunidades de estágio e cursos no domínio da agricultu-
ra, da horticultura, da gestão agrícola, da ciência, da economia ou dos 
estudos ambientais, bem como cursos a tempo parcial ou de ensino  
à distância.

b) Apresenta na sala de aula alguns dos programas de formação e cartazes 
dos dias de portas abertas organizados nas escolas.

4. Inúmeros empregos nas zonas rurais estão ligados à agricultura, o que demons-
tra o contributo dos agricultores para a economia das comunidades rurais. 
Os agricultores precisam de máquinas, edifícios, combustível, ração, fertilizantes  
e cuidados de saúde para os animais. Hoje em dia, também precisam de consul-
tores de negócios e apoio técnico nas tecnologias da informação e da comunica-
ção. Existem ainda carreiras nas operações «a jusante», como na preparação, 
no processamento e no embalamento de produtos alimentares, bem como 
no armazenamento, no transporte e no comércio de alimentos. 

a) Faz uma lista de várias carreiras ligadas à agricultura  
e ao setor agroalimentar. 

b) Compara as diferentes listas de carreiras. Alguém tem um familiar  
que trabalhe num desses setores? 
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