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NOTA

AJAP MARCA PRESENÇA NA 2ª EDIÇÃO DO PORTUGAL AGRO

À semelhança do ano anterior, a AJAP marcou
presença na 2ª edição do Portugal Agro Feira Internacional das Regiões, da Agricultura e do Agro-alimentar, evento realizado
entre os dias 21 e 23 de Novembro. Tratase dum certame que naturalmente pretende
afirmar-se no panorama nacional e internacional de eventos ligados ao espaço rural e
aos produtos agrícolas, mas que tem de ultrapassar vários obstáculos para crescer.

O certame que se concretizou pela segunda vez na Feira Internacional de Lisboa contou com a
presença de diversas entidades regionais, associações do setor agrícola, produtores e produtos
distribuídos por mais de uma centena de expositores.

Os organizadores estão de parabéns, porque
foram arrojados e acreditaram que é possível
criar um espaço agro diferente, onde se
possam fazer negócios, contactos nacionais
e internacionais. Estivemos e estamos
disponíveis para colaborar. Há que melhorar
vários aspectos, mas não é tempo de desistir.
Não podemos nesta rubrica deixar de felicitar
a nova equipe, recém-empossada, do
Ministério da Agricultura, e desejar-lhe êxito
na condução desta cada vez mais importante
área para a economia do país.
A AJAP vai seguramente colaborar, porque
acredita que é possível fazer mais e melhor.

Direcção da AJAP

Com uma mostra diversificada e dinâmica do setor agrícola e agro  alimentar, este evento é uma
oportunidade para mostrar a agricultura que se pratica em Portugal, os recursos e equipamentos,
tal como a excelência dos produtos e do que é genuinamente português.
O Portugal Agro integra um projeto apoiado pelo Ministério da Agricultura e do Mar, que visa o
aumento da potencialidade de internacionalização de um setor em franca expansão. Neste sentido,
a AJAP apologista e defensora da internacionalização das empresas e por conseguinte da valorização
do produto nacional no exterior, marcou novamente presença nesta feira, que é também vista
pela associação como uma oportunidade para aconselhar atuais e futuros agricultores.

AJAP Objectiva é um Boletim Informativo
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EVENTOS
I Congresso Nacional das Escolas Superiores
Agrárias
Data: 2 e 3 de Dezembro de 2015
Local: Escola Superior Agrária de Bragança
Contacto: http://www.esa.ipb.pt
Sifel Maroc
Data: 3 a 6 de Dezembro de 2015
Local: Agadir -Marrocos
Contacto: http://sifelmorocco.com
Seminário Consumo Sustentável e a PAC 
Moldando as Políticas através de escolhas
quotidianas
Data: 4 de Dezembro de 2015
Local: Lisboa  sala do arquivo dos Paços do
Concelho
Contacto: http://www.agrobio.pt

AJAP RECEBE ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DA TERCEIRA
A AJAT organizou juntamente com a AJAP uma visita de agricultores terceirenses ao Continente. O
intuito da mesma prendeu-se com a oportunidade de explorar o Portugal Agro, onde o setor agrícola
e agro - alimentar presentearam os visitantes com o que Portugal tem de bom, tanto em diversidade
como em qualidade.
Durante a presença no Continente, surgiu também a possibilidade de realizar uma visita a duas
explorações agropecuárias na zona de Benavente. Sendo a indústria leiteira um dos principais
vetores económicos dos Açores, a escolha remeteu para duas explorações produtoras de leite, uma
de bovinos e caprinos e outra apenas de bovinos.
O desígnio destes encontros entre ambas as associações e as demais visitas, têm o objetivo de
contribuir mutuamente para uma maior valorização técnica, empresarial e cultural, não só para os
técnicos como também para os associados.

Terra Sã - Agrobio
Data: 5 e 6 de Dezembro de 2015
Local: Lisboa  Praça do Comércio
Contacto: http://www.agrobio.pt
Agribex
Data: 8 a 13 de Dezembro de 2015
Local: Bruxelas
Contacto: http://www.agribex.be

LEGISLAÇÃO
03-11-2015
Portaria N.º 394/2015
Ministério da Agricultura e do Mar
Aprova a tabela normalizada de custos unitários.
https://dre.pt
09-11-2015
Portaria N.º 402/2015
Ministério da Agricultura e do Mar
Estabelece o regime da ação n.º 1.1 «Grupos Operacionais», da media n.º 1, «Inovação», integrada na área n.º
1, «Inovação e Conhecimento» do programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado
por PDR 2020.
https://dre.pt

ESTUDANTES
DO ENSINO SUPERIOR
Para receber a AJAP Objectiva e a Revista Jovens
Agricultores apenas têm que fazer prova de matricula
num estabelecimento de Ensino Superior da área
agrícola, junto da AJAP.

www.ajap.pt

25-11-2015
Portaria N.º 409/2015
Ministério da Agricultura e do Mar
Primeira alteração à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, que aprova o Regulamento de aplicação dos regimes
de pagamento base, pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente, pagamento
para os jovens agricultores, pagamento específico para o algodão e regime de pequena agricultura.
https://dre.pt
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