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(tradução pela RRN) 

Tema: Estabelecer um entendimento comum sobre a finalidade do Focus 

grupo 

Identificar questões-chave para discussão na primeira reunião do Focus grupo, 

nomeadamente as seguintes: 

A manutenção de jovens agricultores é amplamente reconhecida como crucial para a 

vitalidade contínua e competitividade do sector agrícola e das regiões rurais da 

Europa. Apesar de sucessão direta dentro de uma empresa agrícola continuar a ser o 

mecanismo mais comum pelo qual «novos operadores» são inseridos na agricultura, 

há evidências de que um número crescente destes não tenha muita experiência 

anterior com a agricultura.  

Estes novos agricultores podem trazer com eles uma série de recursos adquiridos fora 

da agricultura, incluindo qualificações, redes e capital financeiro, levando a práticas 

inovadoras de produção, de comercialização e de gestão que se aplicam nos sistemas 

agrícolas. Alternativamente, os novos agricultores, que exercem abordagens baseadas 

em estilo de vida para a agricultura, ou que estão principalmente interessados no 

potencial de investimento de terras agrícolas e benefícios fiscais associados, podem ter 

impactos culturais, ambientais e económicas mais complexos sobre a gestão de terras 

agrícolas e comunidades rurais.  

O Focus Group incidirá essencialmente sobre as inovações e abordagens que têm o 

potencial para ter um impacto económico positivo sobre o setor agrícola. 

Até à data, pouco se sabe sobre as características destes novos operadores 

inexperientes para a agricultura - as rotas que levam em agricultura, a natureza dos 

recursos que trazem, os tipos de explorações que adquirem, as suas práticas de 

negócio e de produção e as condições em que eles representam oportunidades para a 

inovação e o desenvolvimento do sector agrícola europeu. 

Com o documento de discussão pretende-se: 

a) Estabelecer um entendimento comum sobre a finalidade do Focus grupo; 

b) Identificar questões-chave para discussão na primeira reunião do Focus grupo, 

nomeadamente as seguintes: 

• O que é um «novo operador» para a agricultura? Qual é a melhor maneira de 

definir «novos operadores»? 
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• Como e que razões levam novos operadores a envolverem-se na agricultura? 

Que tipos de modelos de negócios adotam? 

• Que ações inovadoras estão a ser realizadas pelos novos operadores, que 

poderiam muito bem ser espalhados por todo o sector agrícola? 

c) Para poder vir a listar o conhecimento disponível sobre os novos operadores para a 

agricultura, como uma base preliminar para o relatório final do Focus grupo. 

Através do processo de Focus Group, vamos. Vamos nos concentrar em particular com 

Os objetivos específicos do grupo de foco são: 

 Analisar as evidências de investigação e experiências práticas de novos 

operadores para a agricultura europeia 

 Avaliar o que se sabe sobre estes indivíduos, famílias e empresas, e seu impacto 

nos sistemas agrícolas e comunidades rurais 

 Identificar quais as formas inovadoras que os novos operadores que entraram 

no sector trouxeram em empresas estabelecidas financeiramente bem-

sucedidas, tendo em vista que podem ser inspiradoras para outras explorações 

na UE. 

 

Projeto de proposta de definição de um novo operador para a agricultura: 

Uma pessoa singular, grupo de pessoas ou entidade jurídica que nos últimos cinco 

anos, estabeleceu uma nova exploração agrícola ou negócio de agricultura em seu 

próprio nome (s). A pessoa singular, grupo de pessoas ou entidade jurídica que seja 

agricultor ativo (ou seja, produza produtos agrícolas para a venda) e ser ou estabelecer 

uma nova exploração agrícola ou retornar a uma exploração agrícola familiar após um 

mínimo de 10 anos de emprego não-agrícola. 

Esta definição inclui assim: 

 Indivíduos e grupos que são completamente novos na agricultura; 

 Indivíduos e grupos que foram criados em áreas rurais e / ou empregados em 

explorações agrícolas, mas não detêm uma exploração na sua família mais 

próxima ou terras agrícolas herdadas; 
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 Indivíduos ou grupos que cresceram em explorações agrícolas, mas que estão a 

desenvolver uma nova exploração agrícola separada da exploração agrícola dos 

pais; 

 Os indivíduos ou grupos que têm novas explorações agrícolas em terra 

arrendada ou outra forma de contratado; 

 Todas as categorias de idade; 

 Indivíduos e grupos que não têm formação agrícola formal; 

 Indivíduos e grupos que fazem agricultura a tempo parcial ou agricultura com 

fins não-comerciais (ou seja, sua exploração não representa a sua primeira 

atividade); 

 Corporações; 

 Sucessores diretos (após um período de emprego não-agrícola). 

A definição exclui os trabalhadores agrícolas (isto é, trabalhadores agrícolas) e 

sucessores diretos que tenham trabalhado numa exploração para a maioria de suas 

vidas adultas. 

 

Para mais informações consultar aqui o “Starting Paper” 

 

 

 Membros do focus group: 
 

Apelido, nome Profissão País 

Avermaete, Tessa 

Contact this member 
Investigadora Bélgica 

Castro Leon, Jose 

Contact this member 

Conselheiro agrícola; Conselheiro 
agrícola; Especialista de organização 
agrícola, indústria ou produção; 
perito de ONG  

França 

Cavalier, Jean-Baptiste 
Conselheiro agrícola; Especialista de 
organização agrícola, indústria ou 
produção; Perito de ONG 

Espanha 

Dezseny, Zoltan 

Contact this member 

Agricultor; Perito de ONG; 
Investigador 

Hungria 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/fg14_new_entrants_starting_paper_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/user/1574/contact
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/user/1765/contact
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/user/1633/contact
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Dzhambazova, Rositsa 

Contact this member  
Perito de ONG Bulgária 

Ferrara, Vincenza Agricultora Itália 

Lorleberg, Wolf 

Contact this member 
Investigador Alemanha 

Luksepp, Triin 

Contact this member 
Agricultor; Conselheiro agrícola Estónia 

McDonald, Roberta Conselheira agrícola; outro Irlanda 

Monllor, Neus 

Contact this member 
Outro Espanha 

Nicolay, Charlene Outro tipo de conselheiro França 

Papone Fiamma, Agnes 

Contact this member 
Agricultor França 

Payne, Adam Agricultor Reino Unido 

Pinto-Correia, Teresa  Investigadora Portugal 

Potocnik Slavic, Irma Investigadora Eslovénia 

Rickett, Alison 
Conselheiro agrícola; Especialista de 
organização agrícola, indústria ou 
produção 

Reino Unido 

Zahrl, Robert Thomas Agricultor República Checa 

Wartena, Sjoerd Agricultor; Perito de ONG França 

Virpiö, Miika Agricultor; outro Finlândia 

Visser, Andries Investigador Holanda 

 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/user/1762/contact
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/user/1632/contact
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/user/1764/contact
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/user/1586/contact
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/user/1763/contact

