Colégio de Agronómica reúne com AJAP- Associação dos Jovens Agricultores de
Portugal
No passado dia 28 de Maio, o Colégio de Engenharia Agronómica da Região Norte
reuniu-se com a AJAP- Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, dando
continuidade aos contactos com entidades representativas do sector agro-alimentar.
Representaram a Ordem dos Engenheiros o Coordenador do Conselho do Colégio
Eng.º Vítor Correia e o Vogais para os Assuntos Profissionais Eng.º Manuel Ortigão e
para os Assuntos Culturais Eng.º Adelino Bernardo; a AJAP, fez-se representar pelo seu
Vice-Presidente Eng.º Rui Alves, já que um contratempo impediu o Presidente Eng.º
Firmino Cordeiro de estar presente.
Para além da apresentação de cumprimentos de cortesia por parte dos novos
membros eleitos, esta reunião teve por objectivos analisar linhas de cooperação e
parceria entre as duas instituições, discutir ideias que permitam dinamizar a
empregabilidade dos Engenheiros junto das empresas agrícolas, bem como o
empreendedorismo dos Engenheiros.
Foi feita uma apresentação institucional da Ordem dos Engenheiros, procurando
explicitar o papel que cabe a uma Associação Pública, bem como as iniciativas e
protocolos em que a instituição está envolvida. A AJAP, descreveu brevemente a sua
acção, dando a saber que tem entre os seus quadros cerca de 40 Engenheiros,
desconhecendo contudo quantos deles serão membros da OE. Deu também a
conhecer que cerca de 30% das candidaturas ao PRODER são elaboradas por técnicos
da AJAP. O Colégio de Engenharia Agronómica deu a conhecer os Actos de Engenharia
e as iniciativas que estão em curso para a sua regulamentação, dando como exemplo o
que se passa em Espanha, em que as candidaturas a fundos comunitários são um acto
de confiança pública, ou seja, têm subjacente um projecto técnico elaborado por quem
tem competência profissional bastante para o fazer. A AJAP manifestou concordância
com esse princípio, já que ele contribuiria para uma melhoria significativa da qualidade
do investimento no sector agrário.
A AJAP sugeriu à OE, agora que vai haver a avaliação intercalar do PRODER e daí irão
resultar alterações á forma de preparar as candidaturas, que fizessem uma parceria
com o Ministério da Agricultura e o IFAP, no sentido de dar formação aos engenheiros.
Foi também constatada convergência de opiniões acerca da necessidade de em
parceria com as Universidades e os Politécnicos fazer um ajuste da oferta formativa
pós-graduada, bem como dos próprios curricula dos cursos, adaptando-os às
necessidades do mercado.
Por último, constatou-se que nos últimos anos uma boa percentagem dos jovens
agricultores instalados tem formação média e superior na especialidade, o que dá uma
boa ideia da dinâmica empreendedora dos Engenheiros da Área Agronómica e que
eles poderão em muito contribuir para a alteração da imagem do sector. A tradicional
ideia de que a agricultura é uma forma de empobrecer alegremente, deve ser
combatida, assim com a de que só fica na agricultura quem não tem oportunidade
noutro sector qualquer. As duas entidades comprometeram-se a desenvolver esforços
para combater afincadamente tal imagem.
Comprometeram-se a colocar os respectivos portais com ligações de acesso aos
respectivos associados e visitantes. Comprometeram-se ainda a realizar encontros
semelhantes com maior regularidade.

