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Destaques

Nota

Alguns foram informados que se
aguarda disponibilidade de verba nacional para co-financiar os 75% provenientes da União Europeia.
A situação é grave porque se trata de investimentos inseridos em projectos aprovados pelo IFADAP em que o jovem
agricultor é obrigado a investir e a efectuar o pagamento na totalidade de modo
a receber o financiamento contratado
com o Estado.
Resta saber se é uma dificuldade pontual ou se vão ser os agricultores a sofrer
por causa do défice. Estaremos atentos e, naturalmente, ao lado nos nossos
associados.

Carlos Neves
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Nos últimos dias, vários jovens agricultores dirigiram-se à AJAP por causa
de atrasos no pagamento de subsídios
ao Investimento.

Vice-Presidente da AJAP
O “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

Seminário CEJA “O Modelo
Europeu de Agricultura - Fazer face aos
desafios futuros através do uso das
novas tecnologias”
Nos dias 24 e 25 de Setembro,
decorreu o mais recente Seminário organizado pelo CEJA,
subordinado ao tema “O Modelo Europeu de Agricultura
- fazer face aos desafios futuros
através do uso das novas tecnologias”, na cidade de Oulu, na
Finlândia. Assente na definição
de Modelo Agrícola Europeu,
a agricultura deverá traduzir-se
num sector económico, versátil,
sustentável, competitivo e que
abranja todo o território europeu, incluindo regiões com problemas específicos. Este seminário permitiu que representantes de organizações
agrícolas europeias, nomeadamente a AJAP, diversas personalidades
reconhecidas na área e muitos Jovens Agricultores, debatessem assuntos
como a importância da utilização das novas tecnologias enquanto impulsionadoras para a competitividade, como a agricultura de precisão. Os Jovens Agricultores europeus tiveram oportunidade de ouvir e falar sobre
os novos métodos de cultivo e partilhar as suas próprias experiências através de visitas a explorações de Jovens Agricultores filandeses que fizeram parte do programa do Seminário. Este encontro decorreu em paralelo com o Conselho de Ministros
da Agricultura da União Europeia,
tendo havido oportunidade para os
Jovens Agricultores europeus se reunirem com alguns dos respectivos
ministros para debater as questões
na agenda.

AJAP na 5.ª Convenção Europeia da
Região de Montanha
Chaves foi a cidade escolhida para a realização da
5.ª Convenção Europeia da
Montanha, iniciativa da Euromontana, que envolve
toda a comunidade Europeia das zonas de montanha
e que marca também o 10.º
Aniversário da fundação oficial desta organização. A AJAP, na qualidade
de membro e preocupada com a realidade portuguesa, esteve presente
por forma a contribuir, também, para o desenvolvimento das regiões de
montanha do nosso País.
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Acções de Formação Profissional da AJAP
em Outubro
Designação

Local

Comp. Produção Integrada Olival
Protecção Integrada Citrinos
Prot. Integrada em Prunóideas
Aplicação Prod. Fitofarmacêuticos
Produção Integrada Vinha
Produção Integrada Vinha
Comp. Produção Integrada Olival
Aplicação Prod. Fitofarmacêuticos
Produção Integrada Olival
Prod Int.Hortícolas (cucurbitáceas)
Comp. para Prod. Integrada Vinha
Turismo no espaço rural
Produção Integrada Vinha

Data

Soutelo
Faro
Mirandela
Santarém
Alijó
Galafura
Tó
Mosteiro
Santarém
Almeirim
Mogadouro
Algoz
Régua

9.10.2006 a 13.10
10.10.2006 a 19.10
10.10.2006 a 19.10
16.10.2006 a 20.10
16.10.2006 a 30.10
16.10.2006 a 30.10
16.10.2006 a 20.10
17.10.2006 a 23.10
18.10.2006 a 27.10+13 a 15.11
23.10.2006 a 13.11
23.10.2006 a 27.10
26.10.2006 a 30.11
31.10.2006 a 15.11

- Mensal -

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

Outubro 2006

Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável - Que
futuro?
3 de Outubro, Auditório novo da
ESAC, Coimbra

http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2006/TRDS.
pdf

FireFor - 4º Salão Internacional de Técnicas e
Maquinaria para a Prevenção e Extinção de Fogos
Florestais
6 - 8 Outubro 2006, Braga

Declarações de Colheitas e Produção (DCP´s)
Prazos de Entrega

http://www.peb.pt/site.php?Tipo=1&IDPag=7148

Iniciou-se a 1 de Outubro um novo período para a entrega das declarações de
colheita e produção (DCP´s) que terminará a 15 de Novembro. Todos os produtores de uva ou vinho deverão entregar esta declaração à excepção de:

1.º Simpósio Nacional de
Fruticultura

- Produtores de uvas que produzam exclusivamente uvas para consumo em
espécie, para fabrico de passas ou sumo de uva;
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- Produtores de vinho que obtenham a partir de produtos comprados uma
quantidade inferior a 1000 litros e que não a comercializem de qualquer forma;
- Produtores cuja área seja inferior a 1000 m2 de área de vinha e não comercializem qualquer parte da sua produção.
Apenas têm acesso às medidas de intervenção facultativas previstas no Organização Comum do Mercado do Vinho, (nomeadamente destilações facultativas,
ajuda à utilização de mostos concentrados, ajuda à armazenagem privada, etc.)
os produtores que tenham entrega a declaração de colheita e produção.

Quotas Leiteiras: Análise da Campanha
Leiteira 2005/2006
Foram conhecidos recentemente os resultados finais da produção na campanha 2005/2006, cujos principais indicadores estão patentes no Quadro I, destacando-se obviamente o pagamento de multa por parte de 29 Produtores num
total de 129 405 euros.

12 e 13 de Outubro, Alcobaça

http://www.aphorticultura.pt/PDF/folhetofruticultura.
pdf

RUARLTEC 2006 - “Alentejo,
Terra de Produção de
Qualidade”
3 a 15 de Outubro de 2006, na
Universidade de Évora, Pólo
da Mitra
http://www.ruraltec.uevora.pt/

Expo Água

17 a 19 de Outubro de 2006,
TagusPark, Oeiras
http://conferencias.ambienteonline.pt/index.php?optio
n=content&task=category&id=49&Itemid=46

AGROVOUGA 2006
18 a 22 de Outubro de 2006,

Parque de Exposições de Aveiro
http://www.aveiroexpo.pt/noticias/noticia.asp?Id=28

Quadro I - Principais indicadores da campanha leiteira 2005/2006
Produção
(tons)

Quota leiteira
(1000 tons)

Excesso
(tons)

Continente

1 405 350

1 405 144

205

63 525

18

Açores

529 871

529 658

213

65 880

11

Total

1 935 221

1 934 802

418

129 405

29

Valor multa Nº de Produtores
penalizados
(€)

Fonte: Fenalac

www.ajap.pt
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