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NOTA
31 anos de História e constante preocupação com a actividade agrícola e com
a entrada de novos Jovens Agricultores,
não esquecendo o apoio que todos
devemos dar aos Jovens Agricultores já
instalados, são reveladores de um
trajecto que muito nos honra.
Importa relembrar que a AJAP sempre
dedicou, e continua a dedicar, especial
atenção aos PALOP, e a Moçambique
em particular. Estabelecemos contactos
e temos desenvolvido relações bilaterais
extremamente úteis a investidores
portugueses.
Lamentamos, ainda assim, que a Cooperação portuguesa por vezes ignore o
papel que as organizações da Sociedade
Civil desempenham em prol de Portugal
e de muitos portugueses que procuram
ganhar a sua vida noutras paragens.

A AJAP - ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL MARCA PRESENÇA
NA FACIM 2014  FEIRA INTERNACIONAL DE MAPUTO, COM A PARCEIRA GLOBALCOOP
- COOPERATIVA AGRÍCOLA TRANSNACIONAL,
À semelhança de edições anteriores, a AJAP participou novamente (no pavilhão de Portugal) com
um espaço próprio, na FACIM deste ano. Se na edição de 2013, a AJAP procurou afirmar as suas
parcerias em Moçambique, designadamente com a AJAM e a FENAGRI, este ano a preocupação
da AJAP centrou-se na promoção de produtos agrícolas portugueses de elevada qualidade e no
apoio à produção agrícola em Moçambique.
Nesse sentido, a AJAP e a Globalcoop decidiram juntar sinergias, e em conjunto, propuseram-se
desenvolver diversas acções de divulgação à população de Moçambique, desta feita na capital,
em Maputo, de alguns dos produtos gerados em explorações agrícolas portuguesas.
Entre essas acções, destacam-se as realizadas na FACIM, entre os dias 25 e 31 de Agosto,
designadamente a nível de divulgação e provas de sabores, e em particular, a prova de degustação
de azeite, vinho, queijos e mel que decorreu no dia 28, no Hotel Cardoso. O evento teve a cobertura
da RTP África, tendo sido transmitida uma reportagem no programa Repórter África, o principal
jornal da RTP África.
(Poderá aceder ao programa em: www.rtp.pt/play/p1236/e164323/reporter-africa-2-edicao)
Os produtos em questão são identificados pela marca G da Globalcoop, marca associada ao
conceito que lhe deu origem. Sendo que a marca G, pretende aglutinar produções de Jovens
Agricultores e outros agricultores de pequena e média dimensão portugueses, com o intuito de
promover ganhos de escala, melhorias do processo e qualidade da produção, e designadamente
promoção e valorização do produto final junto dos consumidores.

Direcção da AJAP

Este importante desafio da Globalcoop a que está fortemente associada a AJAP, pretende estimular
os Jovens Agricultores, evitar o abandono da actividade em muitas regiões, essencialmente de
pequenos e médios agricultores e, fundamentalmente, promover o desenvolvimento das zonas
rurais que representam mais de 80% do território português.

AJAP Objectiva é um Boletim Informativo elaborado pelo Departamento de
Comunicação da Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal
Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

www.ajap.pt

Paralelamente, as entidades parceiras pretenderam apresentar as potencialidades da dimensão
transnacional da Globalcoop à CTA  Confederação das Associações Económicas de Moçambique,
tendo realizado encontros entre estas entidades. Um dos principais objectivos da AJAP e da
Globalcoop consiste na concertação de esforços e afirmação de parcerias entre empresários
portugueses e moçambicanos, no sentido de se constituírem empresas agrícolas de direito
moçambicano, que traduzam investimentos no sector agro-pecuário de Moçambique, quer
direccionados para o mercado local, quer dirigidos para a exportação. Neste sentido a AJAP realizou
também várias reuniões nomeadamente com representantes da FENAGRI, Sumol Compal, Açucareira
da Maragra entre outras.
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EVENTOS
Portugal Rural - Feira de Actividades Agrícolas
de Vila do Conde
Data: 11 a 14 de Setembro de 2014
Local: Jardins da Avenida Júlio Graça
Contacto: www.cm-viladoconde.pt/
PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27652&e
ventoId=53166
SPACE - Salon des Productions Animales
Data: 16 a 19 de Setembro de 2014
Local: Rennes, France
Contacto: www.space.fr/
PlantUP: 1º Encontro Internacional de
Hortícolas em Estufa
Data: 18 de Setembro de 2014
Local: Campus Agrário de Vairão
(Universidade do Porto)
Contacto: agrotec.pt/?p=9108
I Congresso Internacional da Fileira do
Agronegócio
Data: 25 a 26 de Setembro de 2014
Local: Santarém
Contacto: www.agro-negocio.pt/eventos.php
22ª Feira Nacional do Porco
Data: 26 a 28 de Setembro de 2014
Local: Montijo
Contacto: www.suinicultura.com/
fpas2013/index.php?nid=277

AJAP ASSINA PARCERIA COM PORTUGAL AGRO
A AJAP assinou recentemente uma parceria com
a Portugal Agro  Feira Internacional da
Agricultura e das Regiões. O projecto Portugal
Agro, com a sua primeira edição entre os dias
20 e 23 de Novembro, a realizar na FIL, pretende
desafiar todos os sectores agrícolas e agropecuários de Portugal e projectar-se como uma
grande mostra agregadora da produção
nacional, dos produtos e recursos nacionais, visando estimular a capacidade produtiva das
várias regiões, promovendo para os profissionais e grande público a excelência dos nossos
produtos e da nossa tradição aliada à inovação, mostrando o mais genuíno do nosso País. O
evento promete encantar Lisboa com Qualidade, Tradição, Rejuvenescimento, Negócio e
Festa.

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE LEITE DE OVELHA E/OU CABRA - PAGAMENTO
COMPLEMENTAR AO LEITE DE OVELHA E/OU LEITE DE CABRA
No âmbito da candidatura ao Pagamento
Complementar ao Leite
de Ovelha e/ou Cabra
(art.º 68) no Pedido
Único 2014, a declaração das quantidades de leite de ovelha e/ou cabra a comercializar no decorrer do ano de 2014
deverá ser efectuada
entre 1 de Setembro
de 2014 a 28 de Fevereiro de 2015.
O Senhor Agricultor poderá formalizar a declaração junto das Entidades Receptoras da AJAP.
Para mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP através
do telefone (213 244 970) ou e-mail (ajap@ajap.pt).

CEJA PROMOVE INICIATIVA PARA APOIAR AGRICULTORES EUROPEUS

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

O Conselho Europeu
dos Jovens Agricultores
encontra-se a promover uma campanha para apoiar todos os agricultores que estão a
ser fortemente afectados pelas sanções
impostas pela Rússia,
através de uma iniciativa que apela ao consumo e promoção de
fruta e vegetais europeus. Os interessados em participar nesta iniciativa de combate ao referido embargo poderão
também tirar uma fotografia - vegieselfie - e enviar para allusers@ceja.eu, sendo a fotografia
posteriormente publicada no Twitter e Facebook do CEJA.
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