A história do Joaquim

Joaquim Exposto
23 anos
Ermera, Timor-Leste

Joaquim

Exposto

um

jovem

com

apenas 23 anos, é o Chefe de um
Grupo de Agricultores Produtores de
Arroz na Aldeia de Sosoher, Suco
Riheu no Município de Ermera. Este
jovem empreendedor faz parte de uma
família de 14 pessoas e finalizou o
bacharelato em Agronomia no Instituto
do Café de Timor-Leste. Joaquim
decidiu enveredar pela agricultura por
considerar que o sector primário é um
pilar

importante

para

o

desenvolvimento sustentável não só da
sua comunidade, mas de toda a Nação
Timorense.

Joaquim e o seu grupo receberam formação em técnicas melhoradas do cultivo de
arroz. Através do apoio técnico do Serviço de Extensão Agrícola do Ministério da
Agricultura e Pescas de Timor-Leste, com apoio do Programa de Desenvolvimento
Rural IV, cofinanciado pelo Camões, I.P. e pela Comissão Europeia,
Sendo um jovem agricultor cheio de dinamismo, Joaquim transmite os conhecimentos
adquiridos através do apoio técnico do Extensionista da sua área de residência para
os seus pais e vizinhos. Tentando dessa forma conduzir à mudança de um sistema de
produção tradicional, ainda largamente utilizado pelas comunidades rurais, para um
sistema de produção moderno, com técnicas melhoradas simples que permitem obter
aumentos significativos na produção. O seu objetivo final é aumentar o rendimento

proveniente da atividade agrícola e com os resultados poder oferecer um melhor futuro
aos seus filhos.
“Com o dinheiro da venda de arroz, compro cadernos, roupa e sapatos para os
meus filhos irem para a escola.”

Conheça um pouco mais o Programa de Desenvolvimento
Rural IV, em Timor-Leste
O programa forneceu ao grupo os materiais indispensáveis para a aplicação das
chamadas Boas Práticas Agrícolas, e o grupo implementou as novas técnicas,
seguindo meticulosamente as instruções do Extensionista Agrícola da sua área de
residência. A aplicação destas técnicas resultou num aumento significativo da sua
produção. A implementação do Campo de Demonstração de Boas Práticas Agrícolas
foi importante para demonstrar aos membros do grupo e aos agricultores vizinhos o
sucesso no aumento da produção agrícola quando se aplicam as técnicas
recomendadas influenciando a mudança de mentalidade das técnicas de cultivo.
Agora, depois da intervenção do RDPIV, o grupo de agricultores está motivado e
cultiva campos que anteriormente estavam abandonados. O aumento da área
produzida aliado ao aumento de produtividade levou a que a produção de arroz no
Município tenha aumentado. Apesar de a atividade agrícola, particularmente o cultivo
de arroz ser muito exigente e comportar alguns riscos como as perdas resultantes de
condições climatéricas adversas, ataques de pragas ou doenças, ou até pela invasão
dos campos por animais soltos em pastoreio, o sucesso dos resultados obtidos no
âmbito do Programa faz com que no futuro Joaquim pretenda continuar a aplicar as
técnicas melhoradas. Para o efeito, Joaquim considera fundamental a continuidade do
apoio do programa e o acesso aos materiais mínimos necessários para continuar a
aplicar as Boas Práticas Agrícolas

O Quarto Programa de Desenvolvimento Rural (RDP IV) é centrado no sector do
desenvolvimento rural sustentado do Documento Estratégico Nacional da Comissão
Europeia e no Programa Indicativo Nacional para Timor-Leste (2008-13), financiado
através do 10º Fundo de Desenvolvimento Europeu.

O Objetivo Global do RDP IV consiste em contribuir para a realização da visão do
Governo para o desenvolvimento rural, de acordo com o que é descrito no Quadro
Estratégico para o Desenvolvimento Rural.

As comunidades rurais têm uma alimentação adequada diretamente através da
produção agrícola, ou através do emprego e do empreendedorismo. Oportunidades de
geração de rendimento e acesso a infraestruturas e serviços públicos permitem às
comunidades a qualidade de vida básica e perspetiva de melhoria do seu modo de
vida.

