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NOTA

AJAP PARTICIPA EM SEMINÁRIOS DE RELEVO PARA O SECTOR
Seminários Agricultura Familiar versus Agricultura Sustentável - Açores

AGRICULTURA FAMILIAR

No âmbito das comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014, a Secretaria
Regional da Agricultura e Ambiente, através da Direcção Regional do Desenvolvimento Rural e em
conjunto com a Associação Portuguesa de Economia Agrária (APDEA), realizou dois Seminários
subordinados ao tema Agricultura Familiar versus Agricultura Sustentável, em Ponta Delgada e
em Santa Luzia.

Um dos aspectos definidos no conceito
de Agricultura Familiar, refere que as
explorações são geridas e dirigidas pela
família, e que na sua maior parte depende
de mão-de-obra familiar não assalariada.
Temos as maiores dúvidas se a exploração
da Rainha de Inglaterra, e inúmeras
explorações em Portugal, nos restantes
países da Europa e do Mundo, apesar de
serem geridas por famílias, devido à
dimensão, ao peso económico e à utilização quase exclusiva de mão-de-obra
assalariada, podem ser consideradas
explorações familiares.
A sensibilização e o desafio que a Assembleia Geral das Nações Unidas quis, em
nosso entendimento, lançar aos responsáveis governamentais de todo os países, é
muito simples: dada a importância que
este modelo de agricultura encerra, deve
ser mais apoiada e estimulada.

O Director-Geral da AJAP, Eng.º Firmino Cordeiro, esteve presente como orador no 1º Painel dos
eventos dedicados ao tema Agricultura Familiar, onde defendeu que os Jovens Agricultores são
efectivamente o motor da agricultura familiar no futuro. Na sua perspectiva as comemorações
deste Ano Internacional sobre o tema, devem levar a mais acções em concreto na sua promoção e
apoio por parte de todos os países do mundo. A tendência não parece ser essa, uma vez que o agro
negócio e a compra de grandes áreas por grandes potências multinacionais, não estimula este tipo
de agricultura, que ainda assim é responsável pela produção de 70% dos alimentos a nível mundial,
acrescido de que 40% das famílias do mundo dependem da agricultura familiar como forma de vida.
Os Seminários objectivaram, nas palavras do Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco
Cordeiro, além de assinalar a celebração do Ano Internacional da Agricultura Familiar, apresentar
contributos para a consciência colectiva e para a divulgação daquela que é a nossa realidade
rural, assente numa agricultura de cariz familiar, assim como para perspectivar a importância do
seu desenvolvimento sustentável e do seu contributo para o desenvolvimento dos Açores.

Criar mais mecanismos de ajuda e
sinergias à escala mundial, para este
modelo de agricultura, permite garantir
mais alimentos, combater mais eficazmente a pobreza e uma melhor protecção
da biodiversidade.
Temos o dever de, em Portugal, dar ainda
mais passos nesse objectivo universal.
Direcção da AJAP

Seminário "A Nova Política Agrícola Comum e as Áreas de Montanha da Europa" - Bragança
A AJAP marcou presença no seminário nacional "A nova Política Agrícola Comum e as áreas de
montanha da Europa", que decorreu no passado dia 18 de Julho em Bragança.
O referido seminário foi organizado pelo Centro de Investigação de Montanha (CIMO) do Instituto
Politécnico de Bragança, com o apoio da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural
da Comissão Europeia, EUROMONTANA, ADRAT, ADVID e AJAP, fazendo parte do projecto europeu
liderado pela EUROMONTANA, que envolve organizações de vários países e que culminará com
a realização do Fórum Europeu da Montanha em Outubro de 2014, em Bilbao, Espanha.
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O Eng.º João Pacheco, do corpo técnico da AJAP, esteve presente na Mesa Redonda Desenvolvimento
Territorial e fortalecimento das cadeias de oferta de produtos de Montanha: de que modo a nova
PAC pode suportar as iniciativas da Montanha e das Zonas Desfavorecidas? onde, juntamente
com outros especialistas do sector, teve oportunidade de debater as oportunidades resultantes
da nova PAC na promoção de sistemas de produção e as cadeias de valor dos produtos e serviços
da montanha, bem como as estratégias locais de desenvolvimento LEADER para as zonas
desfavorecidas em geral.
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EVENTOS
XXXI Festival Vinho e XXI Feira Nacional
Pera Rocha
Data: 5 a 10 de Agosto de 2014
Local: Bombarral
Contacto: www.festivalvinhoeperarocha.pt/
OVARURAL 2014  1ª Feira Agrícola e de Raça
Marinhoa do Concelho de Ovar
Data: 14 a 17 de Agosto de 2014
Local: Válega, Ovar
Contacto: www.cm-ovar.pt/www/Templates/
GenericDetails.aspx?id_object=8106
Fatacil 2014
Data: 15 a 24 Agosto de 2014
Local: Lagoa
Contacto: fatacil.com.pt/pt
Agrival
Data: 22 a 31 de Agosto de 2014
Local: Penafiel
Contacto: agrival-penafiel.blogspot.pt/
AGROGLOBAL 2014 - Feira
das Grandes Culturas
Data: 10, 11 e 12 de Setembro de 2014
Local: Valada do Ribatejo
Contacto: www.agroglobal.com.pt/

COMUNICADO - AJAP PREOCUPADA COM OS PRODUTORES DE FRUTA
Produtores de pêssego e nectarina de Itália, França e Espanha pediram, com carácter de urgência,
ao Conselho de Ministros da União Europeia e ao Comité de Gestão, medidas de gestão de crise
eficazes para esta campanha.
Tal como em Portugal, e em particular na região da Cova da Beira, os preços estão muito baixos ao
produtor, as cooperativas, produtores, e outras estruturas comerciais estão com grandes dificuldades
em escoar o produto a preços razoáveis. O preço praticado é inaceitável, uma vez que o mercado
está invadido de pêssego espanhol, a preços que nem sequer cobrem os custos com a apanha.
A AJAP apela aos responsáveis nacionais que adoptem as medidas ao seu alcance, eventualmente
concertadas com os restantes países, por forma a minimizar todo um esforço inglório de muitos
agricultores e Jovens Agricultores durante o ano.

IVV - DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS (DE)
A apresentação da Declaração de Existências (DE) constitui uma obrigação de todos os detentores
de produtos vínicos, reportando-se aos volumes detidos a 31/07/2014.
O período para entrega da Declaração de Existência (DE) decorre durante o período de 1 de
Agosto a 10 de Setembro de 2014 (inclusive).
A entrega de DE fora do prazo indicado, conduzirá à aplicação de penalizações, nomeadamente
com coima, que pode ir de 250 a 10.000, por força do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 213/2004
de 23 de Agosto.
As DE podem ser submetidas junto das Entidades Receptoras da AJAP, credenciadas para o efeito.
Para mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP por telefone
(213 244 970) ou por e-mail (ajap@ajap.pt).
Fonte: www.ivv.min-agricultura.pt/

CURSO TÉCNICO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Estão abertas as inscrições para o Curso de Aprendizagem de Técnico de Produção Agropecuária,
com data de início prevista para Setembro de 2014, em Vairão, organizado pela AJAP em parceria
com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

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

As inscrições poderão ser realizadas directamente na AJAP ou através do site:
ajap.no-ip.org/informacaocurso.aspx?accao=101&id=132
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