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NOTA
Internacionalizar, exportar, vender ao
melhor preço possível, são desafios
que requerem organização, profissionalismo, persistência, competência e
capacidade.
A AJAP e a sua parceira Globalcoop,
estão fortemente determinadas a
ajudar a melhorar a produção, a imagem dos produtos e na comercialização, pela exportação das produções
dos pequenos, médios e jovens agricultores.
Os mercados são exigentes e extremamente complexos, e são necessários
inúmeros meios, mas não podemos
baixar os braços.
Estes agricultores têm direito a colocar
os seus produtos no exterior, independentemente da sua dimensão, se estiverem mais organizados também
podem ter quantidades apreciáveis de
produtos de excelência.
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AJAP PARTICIPA NA MIF  FEIRA INTERNACIONAL DE MACAU 2014
A AJAP, juntamente com cerca de 70 empresas portuguesas, participou este ano na Feira Internacional
de Macau  MIF 2014, feira de referência na promoção de produtos em Macau, também considerada
uma excelente porta de entrada para a China.
Inserido no pavilhão da Lusofonia, o espaço da AJAP partilhado com a Globalcoop, teve como
propósito, para além de apresentar um pouco das actividades técnicas que ambas as entidades
desenvolvem, ser ainda uma pequena montra de produtos de alguns Associados e Cooperantes,
nomeadamente azeite, vinho e queijo.
A presença da AJAP/Globalcoop na MIF 2014 permitiu o estabelecimento de contactos com
consumidores e compradores de produtos agrícolas, assim como com as autoridades de Macau e
da região de Zhuhai, na China.
Das visitas efectuadas, importa destacar a Cooperativa Ren he non Ye produtora e distribuidora de
ovos orgânicos, tendo demonstrado grande interesse nos produtos portugueses.
Vários foram, no geral, os contactos realizados com vista à perspectiva de futuras exportações de
produtos dos nossos Associados para o mercado Chinês, nomeadamente azeite, queijo, vinho e mel.
À margem do certame, a AJAP assinou um Memorando de Entendimento com a AJEPC  Associação
de Jovens Empresários Portugal-China, visando a cooperação entre as duas Associações.

A AJAP e a Globalcoop, porque acreditam, não vão desistir facilmente. Vamos
levar produtos além-fronteiras, vamos
deixar e estabelecer contactos, em suma, vamos fazer o impensável, mas
possível.
Esta edição é reflexo desta nossa crença, e da nossa persistência.
Direcção da AJAP

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

II CONGRESSO PORTUGAL FRESH COM PARTICIPAÇÃO DA AJAP
No seguimento da parceria estabelecida com a Fundação AIP, a AJAP irá participar no II Congresso
da Portugal Fresh, sob o lema Vender Mais. Vender Melhor.
O evento visa dar destaque aos quatro Ps do marketing: Produto, Preço, Posicionamento e Promoção.
Serão debatidos temas como Inovar no produto, Diferenciar pela embalagem, A formação do
preço na distribuição  Rede de Negociação, O Shopper de Frescos, Cadeias curtas de
abastecimento, Valorização da produção nacional na cadeia de valor agro-alimentar, Iniciativas
conjuntas para exportar, Construir e valorizar marcas e Internacionalização.
O Congresso irá decorrer nos próximos dias 20 e 21 de Novembro, os dois primeiros dias da Feira
Portugal Agro, na FIL, iniciativa que pretende ser 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.
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EVENTOS
VII International Conference on Forest Fire
Research
Data: 17 a 20 de Novembro de 2014
Local: Coimbra
Contacto:www.adai.pt/icffr/2014/event/
home/index.php?target=home&defLang=2
&event=1
Jornada Regadio 2014  Modernização do
Regadio - Soluções Adoptadas e Orientações
PDR2020
Data: 20 de Novembro 2014
Local: FIL, Lisboa (Integrado no PORTUGAL
AGRO)
II Congresso Portugal Fresh
Data: 20 e 21 de Novembro de 2014
Local: FIL, Lisboa (Integrado no PORTUGAL
AGRO)
Contacto: www.Portugalfresh.org
Simpósio SCAP Novos Desafios na Proteção
das Plantas e 7º Congresso da SPF
Data: 20 e 21 de Novembro de 2014
Local: Auditório INIAV - Quinta do Marquês,
Oeiras
Contacto: http://simposio.scap.pt/
Portugal Agro - Feira Internacional das
Regiões, da Agricultura e do Agro Alimentar
Data: 20 a 23 de Novembro de 2014
Local: FIL Parque das Nações, Lisboa
Contacto: portugalagro.fil.pt

IVV - DECLARAÇÕES DE COLHEITA E PRODUÇÃO  PERÍODO DE CANDIDATURAS ATÉ
15 DE NOVEMBRO

Encontra-se a decorrer até 15 de Novembro o período para submissão das Declarações de
Colheita e Produção (DCP).
A apresentação das DCP, que constitui uma obrigação de todos os operadores económicos que
tenham colhido uvas e/ou tenham produzido mosto/vinho, pode ser realizada nas 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).
Fonte: www.ivv.min-agricultura.pt

PRÉMIOS POR VACA EM ALEITAMENTO, POR VACA LEITEIRA E POR OVELHA E CABRA,
PARA O ANO DE 2015  INTENÇÃO DE CANDIDATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Até 31 de Dezembro de 2014, os agricultores que tenham a intenção de beneficiar em 2015
dos pagamentos ligados aos animais terão de manifestar essa intenção, podendo fazê-lo através
das Entidades Receptoras da AJAP.
O novo regime destes pagamentos funcionará em regime de candidatura a prémio de forma
anual, acabando o antigo regime de direitos. Este apoio está, ainda, condicionado à aprovação
pela Comissão Europeia.
Para beneficiar destes regimes de apoio o agricultor deverá:
1 - Formalizar a sua intenção da participação nestes novos regimes de apoio através das
entidades receptoras reconhecidas por este organismo.
2 - Apresentar a partir de 2015 a candidatura anual ao Pedido Único de Ajudas (PU), em data
a definir, a fim de identificar a sua exploração agrícola.
A falta de apresentação ou o indeferimento por apresentação fora de prazo, da declaração de
intenção aos prémios animais num determinado ano, dá lugar à exclusão da anuidade dos
prémios previstos para o ano em questão.
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).
Fonte: www.ifap.pt

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE SUÍNOS (DES)  DEZEMBRO 2014
Durante o próximo mês de Dezembro, os proprietários de explorações de suínos deverão
proceder à Declaração de Existências, por referência ao dia 1 de Dezembro de 2014.
A Declaração de Existências de Suínos (DES) é considerada uma medida sanitária obrigatória
visando o combate à Doença de Aujeszky, sendo que o seu não cumprimento acarreta penalizações.

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

A Declaração de Existência de Suínos poderá ser efectuada junto das Entidades Receptoras da
AJAP. 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.dgv.min-agricultura.pt
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