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GPP coordena nova Comissão de Acompanhamento dos Jovens 
Agricultores 

 
 

 

Foi publicado em Diário da República, o Despacho que determina a criação da Comissão 

de Acompanhamento dos Jovens Agricultores (CAJA), na dependência direta do 

Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação. 

 

A CAJA tem por missão promover o sucesso da instalação dos jovens agricultores, 

através do acompanhamento da respetiva atividade e da avaliação do impacto do 

financiamento público à instalação de jovens agricultores atribuído no atual período de 

programação 2014-2020 e nos períodos 2000-2006 e 2007-2013. 

 

Segundo o Despacho nº 9083/2016 MAFDR, a CAJA prossegue os seguintes objetivos: 

 Analisar a atividade agrícola exercida por jovens agricultores, incluindo a fase que 

antecede o início de atividade, abrangendo, designadamente, as questões da 

formação e acompanhamento técnico, do acesso à terra, da integração no 

mercado e, mais especificamente, os instrumentos de apoio à instalação de jovens 

agricultores; 

 Efetuar um diagnóstico dos fatores condicionantes da decisão de início de 

exercício da atividade agrícola; 

 Acompanhar a implementação dos projetos de instalação de jovens agricultores 

objeto de financiamento público; 

 Avaliar os resultados das políticas públicas de apoio aos jovens agricultores; 

 Propor medidas tendentes à superação dos estrangulamentos identificados. 

 

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) coordena e assegura 

o apoio logístico e administrativo necessário ao funcionamento da CAJA que integra 

representantes da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; do Instituto de 

https://dre.pt/application/file/74950466


  

 

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 
Praça do Comércio, 1149-010 Lisboa, PORTUGAL TEL + 351 21 323 46 00 FAX + 351 21 323 46 01 

Linha de Informação + 351 21 323 47 49 EMAIL geral@gpp.pt  www.gpp.pt 

Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.; da Autoridade de Gestão do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR2020); das Direções Regionais de Agricultura e 

Pescas; da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal; e da Confederação Nacional 

dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural. 

 

A CAJA é ainda assistida por uma Comissão Consultiva constituída por membros de 

organizações representativas dos agricultores, de âmbito nacional: Confederação dos 

Agricultores de Portugal; Confederação Nacional da Agricultura; e Confederação Nacional 

das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. 

 

 


