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A IMAGEM E O
FUTURO
Junho é o mês da Feira Nacional
de Agricultura, uma das imagens de
marca da agricultura portuguesa. E
que imagem tem os portugueses da
sua agricultura? Judite de Sousa,
entrevistando António Vitorino no
programa “Notas Soltas” na RTP
a 1 de Maio passado, respondeu-nos através da pergunta: “mas acha
que a agricultura portuguesa tem
futuro?” Depois, em comentário às
possíveis alterações da PAC: “(…)
A nossa agricultura, que já é incipiente, tenderá a ter uma expressão
mais reduzida…”
A agricultura portuguesa só terá futuro se o país acreditar nela. Temos
muito trabalho pela frente.
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É já no próximo dia 10 (sábado) que a
Feira Nacional de Agricultura inicia a sua
43.ª edição, estando prometidas muitas
novidades. Tendo como mote “a mão
que produz é a mão que ajuda”, este
ano a organização da FNA assume um
compromisso de solidariedade social,
promovendo aquela que esperam ser a
maior corrente nacional de recolha de
produtos alimentares.
Como sempre a AJAP participará no certame, marcando presença com um stand,
onde os técnicos da AJAP darão assistência aos agricultores que necessitem de
esclarecimentos.
A FNA terá um novo horário funcionando, durante a semana a Nave A entre
as 12h00 e as 20h00 e a Nave B entre
as 12h00 e as 21h00. Durante o fim-desemana as Naves e a zona exterior
mantêm o horário do ano anterior. Serão ainda esperadas as típicas largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, actividades equestres, exibições
de folclore, música tradicional e popular, bem como, a gastronomia com as
habituais tasquinhas e restaurantes

Assistência Técnica Gratuita a Jovens
Agricultores
A AJAP defende activamente os interesses dos Jovens Agricultores tanto junto
dos organismos nacionais que tutelam a actividade agrícola, como Ministério
da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e o INGA/IFADAP, entre outros, como junto das instituições comunitárias pela participação em reuniões
dos Comités Consultivos da Comissão Europeia. Para que a informação que
prestamos e as reivindicações que fazemos correspondam à exacta realidade
e necessidades daqueles que representamos, necessitamos transmitir dados
actualizados e que reflictam o sector
agrícola nacional.
Por outro lado, acreditamos que o
apoio e aconselhamento técnico
dos Jovens Agricultores durante a
fase de instalação são vitais para o
sucesso dos projectos, pelo que estamos actualmente a desenvolver um
Projecto-piloto de Assistência Técnica
a um conjunto de Jovens Agricultores
que se tenha instalado com projecto
apoiado no âmbito da Medida 1 do
Programa AGRO.
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Conheça as Aves da sua Propriedade
Sem custos. Sem esforço.
Esta campanha, promovida pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
(SPEA), em colaboração com a AJAP, decorre nos meses de Maio a Julho de
2006 e dirige-se a Proprietários Agrícolas que tenham interesse em conhecer as
Aves que existem nas suas propriedades. Esta campanha não terá custos para
o proprietário! Os trabalhos de inventariação das Aves nas propriedades que
aderirem serão realizados por técnicos da SPEA, com uma duração média de 3
horas, e ao proprietário agrícola caberá apenas dar-lhes as boas vindas e, quem
sabe, acompanhá-los durante a observação das Aves.
À propriedade que registar o maior número de espécies
de Aves será atribuído um Prémio constituído por uma
viagem de 4 dias para o proprietário, para visitar o projecto
agrícola-experimental “Hope Farm”, em Inglaterra.
No final da campanha, o Proprietário que tiver aderido,
receberá a lista de Aves identificadas e propostas de medidas de gestão favoráveis à conservação da natureza
adequadas à sua propriedade.
A campanha Conheça as Aves da Sua propriedade insere-se num projecto mais amplo denominado Semear o
futuro: uma agricultura para as pessoas e para a Natureza.
Este projecto visa contribuir para suster a perda de habitat
para as Aves estepárias das zonas mais desfavorecidas da
Beira Baixa e Alentejo devido ao abandono agrícola.

Acções de Formação Profissional da AJAP
em Junho e Julho

Junho 2006

Designação
Empresários Agrícolas (Peq. ruminantes)
Protecção Integrada no Olival
Protecção Integrada no Olival
Aplicação Prod Fitofarmacêuticos
Horticultura
Dirigentes Associativos
Empresários Agrícolas (vitivinicultura)
Protecção Integrada Milho
Aplicação Prod Fitofarmacêuticos
Aplicação Prod Fitofarmacêuticos
Operadores de Máquinas Agrícolas)

Local

Data

Fig. Cast. Rodrigo
M. Cavaleiros
Sendim
Alijó
Soure
M. Cavaleiros
Alijó
Mosteiró
Macedo
Fig Cast Rodrigo

05.06.2006 a 29.09
5.06.2006 a 14.06
5.06.2006 a 14.06
5.06.2006 a 9.06
05.06.2006
6.06.2006
9.06.2006
15.06.2006
19.06.2006
19.06.2006
26.06.2006

Carapinheira

Acções co-ﬁnanciados no âmbito do
Medida 7 do Programa AGRO

N. 27

Prémio Jovem Agricultor Europeu
Com vista a apoiar a renovação do tecido empresarial agrícola,
premiar projectos inovadores e divulgar as explorações geridas
com sucesso por Jovens Agricultores, o Concelho Europeu de
Jovens Agricultores está a organizar, em conjunto com as suas
organizações-membro, um Concurso que visa premiar o(a) Jovem Agricultor(a), cujo projecto agrícola, para além de inovador,
gere a melhor sinergia entre sustentabilidade e empreendedorismo.
O Concurso estará aberto para Jovens Agricultores até 40 anos, cujo
projecto tenha sido iniciado no máximo há 5 anos, ou que no mínimo esteja completamente operacional até ao final do ano corrente.
O anúncio do vencedor e a entrega de prémios ficarão a cargo da Comissária
Europeia da Agricultura, Mariann Fisher Boel, em meados de Novembro.
Brevemente estarão disponíveis mais informações no site da Internet da AJAP:
www.ajap.pt.

www.ajap.pt

Eventos
Terra Sã Porto 2006 - Feira
da Alimentação, Agricultura
Biológica e Ambiente
2, 3 e 4 de Junho, Centro de
Congressos da Alfândega, Porto
http://www.agrobio.pt/

Congresso INTERBIO - 1º
Congresso Nacional de
Agricultura Biológica
7 de Junho 2006, Alenquer
http://interbio.naturlink.pt/congressointerbio.html

Séminaire COPA - Renforcer la compétitivité de
l’agriculture dans l’Union européenne suite à la réforme
de la PAC

8 a 9 Junho 2006 Bruxelas (Bélgica)
http://www.copa.be/fr/f_seminar063.asp

Gusti d’Europa - 2.º Salone
dei Prodotti Tipici ed Enogastronomici d’Europa
8 a 11 Junho 2006, Roma
http://www.gustideuropa.com/

43ª Feira Nacional de Agricultura / 53ª Feira do Ribatejo
10 a 18 de Junho, CNEMA, Santarém
http://www.cnema.pt/calendario_apresentacao.
php?aID=1041

XXIX Congreso Mundial de la
Viña y el Vino
25 al 30 de junio de 2006, Logroño
http://www.oiv2006esp.org/

Ambiente: Sector Estratégico
para a Economia Portuguesa

27 de Junho de 2006, Hotel Tivoli
Tejo

http://www.conferencias.ambienteonline.pt/index.
php?option=content&task=category&id=46&Itemid=46
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