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DESTINATÁRIOS 
Estudantes e diplomados das áreas de engen haria 
ag ronóm ica e alimentar, assim como, jovens com 
formação superior que pre tendam exercer a atividade 
profissional nesta área Antigos estudantes da Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) 
e estudantes de outras escolas. 

ENQUADRAMENTO 
A produção de alimentos é uma área chave da soberania de 

um povo Neste momento em que Porlug,,1 p<lssa por sérias 
dificuldades eçonóm,cas, em que o orçamento d<ls f"m~las 

é .eduzido e os jovens não encontram Trabalho, a agriculTura 
surge, cada V8Z mais, como opç3io pl'Ol,ss.onal e realizaçao 
pessoal Surgem novos empreendimentos nas áreas da 

produç3io, I,ansformaç~ e comerCialização de alimentos 
mal&lIahzada po< pessoas com instruç30 e que sabem o que 

querem 5:'0 jovens que estudaram engenharIa agrooómlca, 
engenharIa alimenta. ou outros cu.sos superiores. 

Na UnIversidade obtIveram o conhecimento e as competências 

que querem aplicar Das instil uiçO.as esperam as ajudas e 

incent IVOs para Iniciar ou continuar o negócio 

o aprO~lmar do fim do 111 Quadro Comunitário de A poIO á 
Agr icultura (QCA) e a previsível entr ada de um novo QCA 

fal com que es te seja o momento cer to p ara refleti r sobre o 

que foram os Incentivos á agr icultura nos ú lt imos anos, o que 

correu bem e o que correu mal na execuç:lo do PRO DER e 

de outros programas. E o momento certo para, Juntamente 

com alguns dos que em Po!lugal ou em Bru~elas concebem, 

negoceiam e aplicam os regulamentos comunitários, debater 

e dar a conhecer os seus objetIVOS e conteúdos. Pretende-se 

semeaI as idelas do que falta fazer na agricultura portuguesil 

o semInário terá lugar no Campus Agrário d. Vairlio, onde 
desde 1995 é ministrada fOfmaç30 supetlor na área da 

AgronomIa, espaço esse que foi recentemente atnbuído ã 
Univef$ldade do Porto, através de um contrato de cedência e 

pafa o qual há um novo plano de uhhzaç:'o e rentabihzaç30 

E organIzado pela Assoclaç:'o InlemaclOnal de Estudantes 
de Agronomia (IAA5-Pofto) e Faculdade de CIências da 

Unlvarsidade do Porto 

COM ISSÃO ORGANIZADORA 

Ana Aguiar (FCUP), Equipa IAAS- Porto, Bernardo M adeira (an tigo 

aluno FCUPl. Ant6nlo Mula (ISA), ..José Luis Santos (FCUP) 


