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Estamos muito perto, esperemos, mas
muito perto da final do campeonato
do mundo de futebol. Portugal deu um
grande salto graças a um grupo unido,
motivado e empenhado. Temos de dar
mais saltos na área da economia, social,
paisagística e de qualidade.
Temos de atingir, nesta e noutras áreas, o patamar futebolístico que hoje
temos. Porque não apostar naqueles
que têm provas dadas de crescimento,
capacidade organizativa e empreendedora. A agricultura precisa de Jovens
Empresários Rurais e estes cada vez
mais da organização que tudo fez, faz
e continuará a fazer em sua defesa. A
AJAP considera imperioso constituir
parcerias para o desenvolvimento acelarado que se exige para os próximos 7
anos no espaço rural português.
Estamos disponíveis para bilateralmente, como o Ministério da Agricultura, darmos o salto que Portugal precisa.
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Destaques
FNA: Presidente da República visita stand
da AJAP
O Centro Nacional de Exposições
e Mercados Agrícolas (CNEMA) de
Santarém, voltou a receber a Feira
Nacional de Agricultura que conta
já com 43 edições. Este ano, 120 mil
pessoas visitaram a feira, podendo,
entre outras coisas, usufruir de
todo um espaço dedicado ao Festival Nacional do Vinho onde foram
desenvolvidas acções destinadas
às pessoas interessadas
em apreciar e distinguir
os diferentes produtos
vinícolas. Cerca de 490
expositores estiveram
presentes na feira, o
que mostra bem a esperança na agricultura
nacional.
A inauguração ficou
marcada pela presença de Moita Flores, o Presidente da Câmara Municipal
de Santarém. Já na segunda-feira, dia 11 e Dia da Solideriedade, o Presidente da República, Cavaco Silva, visitou o certame, tendo aproveitado a
oportunidade para conhecer o stand da AJAP e trocar impressões com o
Presidente e os técnicos da organização.

Gabinete de Coordenação Regional do
Alentejo com novas instalações
Com vista à melhoria dos serviços prestados aos nossos
agricultores, a AJAP transferiu o Gabinete de Coordenação
Regional do Alentejo para um espaço maior, embora perto
da anterior morada.
Actualmente, se necessitar deslocar-se ao GCRA, terá de
dirigir-se ao Bairro Novo da Bica, Edifício da
Pré-primária - 7940 Cuba.
O n.º de telefone mantém-se, ou seja, o 284
414 140.
Para qualquer esclarecimento, poderá contactar os técnicos afectos a este Gabinete:
Eng.º Nelson Figueira, Eng.ª Ana Dias e
Judite Figueira.
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Concurso Europeu
Jovem Agricultor Inovador Europeu 2006
Este concurso insere-se no âmbito do Congresso Europeu em Bruges,
subordinado ao tema “Inovação como instrumento para o aumento
da competitividade do sector agrícola da U.E.”.
O objectivo é atrair a atenção para os jovens agricultores inovadores,
assim como para processos de transformação e distribuição no sector
agrícola, de forma a fornecer aos jovens agricultores novas ideias para projectos
inovadores e sustentáveis integrados no território em que se inserem.
O concurso encontra-se aberto a todos os jovens agricultores, individualmente
ou em sociedade, da Europa (agricultores com menos de 40 anos). As inscrições
terão lugar através das organizações membro do CEJA, podendo fazê-la através da AJAP. O projecto proposto tem de ser iniciado no máximo há 5 anos,
no caso de projectos em fase de implementação, estes terão de estar completamente operacionais no decurso do ano de 2006.
Mais informações no site da Internet da AJAP: www.ajap.pt.

Acções de Formação Profissional da AJAP
em Julho e Agosto

- Mensal -

Designação

Local

Empresários Agrícolas (vitivinicultura)
Horticultura
Viticultura
Empresários Agrícolas (vitivinicultura)
Empresários Agrícolas (vitivinicultura)
Empresários Agrícolas (vitivinicultura)
Transf. e conserv. prodtos agrícolas
Empresários Agrícolas (olivic)

Régua
Soure
Vilar Torpim
Cantanhede
Nelas
Vila Conde
Salselas MC
Alf. da Fé

Data
3.07 a 16.11.2006
10.07 a 21.07.2006
17.07 a 31.07.2006
24.07 a 4.12.2006
1.08 a 29.11.2006
16.08 a 20.12.2006
16.08 a 31.08.2006
21.08 a 21.12.2006
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Acções co-ﬁnanciados no âmbito do
Medida 7 do Programa AGRO

Eventos
INTERFORST 2006

12 a 16 de Julho de 2006,
Munique
http://www.interforst.de/

1º Rali Rota dos Vinhos
Verdes
22 de Julho de 2006, Santo
Tirso
http://www.ralirotadosvinhosverdes.org/

WCCA 2006 - 4th World
Congress of Computers in
Agriculture and Natural
Resources

24 a 26 de Julho 2006, Orlando,
Florida, USA
http://www.wcca2006.org/

Feira Nacional de Parques
Naturais e Ambiente
27 a 30 de Julho 2006, Jardim
Pescador Olhanense, Olhão

http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/Agenda/Files/Feira
+Nacional+de+Parques+Naturais+e+Ambiente.htm

AJAP no seminário transnacional Forestlog
A AJAP participou no seminário transnacional FORESTLOG, que decorreu nos
dias 7,8 e 9 de Junho em Solsona e Manresa (Catalunha – Espanha). Os principais objectivos do referido seminário consistiram na apresentação de:
a) Situação geral dos incêndios florestais na Catalunha; b) Mapa de risco, análise
e resultados da legislação existente relativamente à prevenção; c) Informação
dos grandes incêndios ocorridos no verão de 2005 em Talamanca, Cardona e
Castellnou de Bages; d) Os modelos de prevenção e extinção aplicados aos programas de apoio aos Municípios para a prevenção dos incêndios florestais e à
gestão de emergência na “região” de Barcelona; e) Apresentação, organização
e funcionamento de Agrupamentos de Defesa Florestal; f) Visita ao parque de
máquinas de um Agrupamento de Defesa Florestal; g) Visitas a áreas de trabalho do Centro Tecnológico Florestal de Catalunha.

Curso de Especialização Tecnológica em
Culturas Regadas

Jornada de Reflexão “A
Silvopastorícia e a Gestão
de Combustíveis em
Espaços Florestais”
5 de Julho de 2006, Estação
Agronómica Nacional, Oeiras

Seminário Internacional
sobre Doença do Nemátodo da Madeira do Pinheiro
De 10 a 14 de Julho, Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa
http://www.iniap.min-agricultura.pt/ﬁcheiros_
noticias/PWN%20symposium_ﬁrst%20call.pdf

Encontram-se abertas as inscrições para o Curso de Especialização Tecnológica
em culturas regadas no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior Agrária. Saídas Profissionais: Técnico de sistemas de rega em empresas
de comercialização, instalação, operação e manutenção de sistemas de rega;
Empresário de exploração agrícola ou empresa prestadora de serviços para espaços verdes; Acesso ao ensino superior, entre outras.
Para mais informações, consulte: www.esa.ipvc.pt

www.ajap.pt
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