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Expectativas
Agricultores e suas organizações vivem
na expectativa. São legítimas tais preocupações. Apenas sabem as principais
prioridades e os sectores que o governo
pretende desenvolver. No entanto,
sobre os mecanismos, e faltam apenas
2 meses para o início do novo período
de programação, nada sabem. A diminuição dos apoios aos agricultores
no futuro é praticamente um dado
adquirido. Contudo, torna-se por demais evidente que o governo, organizações e agricultores caminhem lado a
lado, por forma a potenciar ao máximo os
apoios que ainda vão estar à disposição
no próximo período de programação.
Em conjunto é urgente arregaçar as
mangas, preparar procedimentos, esclarecer agricultores, por forma a não
desperdiçarem esta oportunidade que
não queremos que seja a última.
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Destaques
Finalmente um Sistema de
Aconselhamento Agrícola para 2007
Segundo o Jornal Oficial da União Europeia, Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do
Conselho, os Estados-Membros deverão
criar, até ao dia 1 de Janeiro de 2007, um
Sistema de Aconselhamento aos agricultores em matéria de gestão das terras e das
explorações, ou, pelo menos, à Condicionalidade (requisitos legais de gestão e boas
condições agrícolas e ambientais), que será
gerido por organismos acreditados, neste
leque. Este serviço permitirá, essencialmente, aconselhar os agricultoes sobre a
aplicação das normas e boas práticas no processo produtivo. Durante
este procedimento, serão realizadas auditorias às explorações através de
balanços e contabilizações estruturadas e regulares de fluxos físicos e
processos considerados relevantes, ao nível empresarial, para um determinado fim, ou seja, no âmbito da segurança dos alimentos e bem-estar
animal.
Embora a participação dos agricultores seja voluntária, o Conselho decidirá, em 2010 e com base num relatório da Comissão sobre o seu funcionamento, se o sistema de aconselhamento deverá ou não tornar-se
obrigatório para os agricultores. É condição os Estados-Membros darem
prioridade aos agricultores que recebam anualmente mais de 15 000 euros de pagamentos.

Transferência de Direitos Definitivos –
Modelo T
Teve início no dia 15 de Outubro o período de Transferências de Direitos
do Regime de Pagamento Único e decorre até seis semanas antes do final
de apresentação do Pedido Único de Ajudas.
Os agricultores a quem tenham sido comunicados “Hectares Provisórios”
da 2ª vaga (azeite, tabaco, algodão e açúcar), não poderão apresentar
as transferências enquanto não lhes forem comunicados os Direitos Definitivos. Também os agricultores que tenham apresentado Pedido de Estabelecimento de Direitos (Modelo H e R) na campanha passada (2006),
terão de aguardar a comunicação dos Direitos Definitivos.
A comunicação da Transferência de Direitos deverá ser efectuada junto
das Direcções Regionais do IFADAP/INGA.
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Concurso Jovem Agricultor Inovador
Europeu 2006
Será já no próximo dia 17 de Novembro, sexta-feira, que
a Comissária Europeia para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, Mariann Fisher Boel, entregará o Prémio
Jovem Agricultor Inovador Europeu 2006, onde Portugal se encontra representado através de Jovens Agricultores de sucesso. Esta cerimónia será inserida no âmbito
do Seminário Europeu em Bruges, subordinado ao tema
“Inovação como instrumento para o aumento da competitividade do sector agrícola da U.E.”, organizado pelo Conselho Europeu de Jovens Agricultores.
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A pré-selecção foi realizada pelas organizações-membro do CEJA, que representam
os interesses dos Jovens Agricultores ao nível nacional, e, após uma explanação
detalhada da escolha dos projectos, foram apresentados à Presidência do CEJA.
O Júri, independente, examinará os projectos apresentados pelos Jovens Agricultores Europeus, analisando os projectos baseado nos seguintes critérios: Inovação;
Sustentabilidade; Protecção de ambiente; Impacto na comunidade local e nas áreas rurais (por exemplo na criação de emprego); Execução económica (por exemplo a relação da taxa de crescimento ao investimento realizado); Visão de mercado
(por exemplo nos termos da qualidade e da satisfação de consumidor).

Lamenta ainda que o sector do leite não seja considerado estratégico nesse novo
quadro. Lembra a urgência de medidas de apoio à requalificação ambiental das
vacarias e apela às autarquias e ao Ministério do Ambiente para não serem forças
de bloqueio nesse processo.

Acções de Formação Profissional da AJAP em
Novembro
Local
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Urrós- Mogadouro
Vairão- V. Conde
Tó- Mogadouro
Armamar
Santarém
Peredo da Bemposta
Ventozelo
Santarém
Galafura
Algoz
Santarém
Vilarinho Galegos
Remondes
Galafura
Mogadouro

8 de Novembro de 2006, Évora

http://www.spea.pt/index.php?op=act_08112006

VI Seminário CNL “O sector
leiteiro e as novas medidas
da PAC”
16 de Novembro 2006, Auditório
B1- Universidade do Minho Campus de Gualtar - Braga
http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2006/
VISeminarioCNL.pdf

22 - 24 de Novembro 2006, Elvas

Em comunicado, a AJADP contesta a extinção da DRAEDM e sua inclusão na futura Direcção Regional de Agricultura do Norte, com sede em Mirandela, lamentando que não tenham sido ouvidos os agricultores e as organizações da região.
Considera negativa a distância da nova sede, a ausência de informação sobre os
serviços de proximidade ao agricultor e o facto das mudanças ocorrerem em simultâneo com a implementação de um novo quadro comunitário de apoios.

Designação

Seminário “Agricultura +,
Para as pessoas e para o
Ambiente”

IV Simpósio Nacional de
Olivicultura

JOVENS AGRICULTORES CRITICAM
MUDANÇAS NO MADRP

Comp para Prod Int no Olival
Dirigentes Associativos
Comp para Prod Int na Vinha
Produção Integrada Vinha
Prod Int Hortícolas (solanáceas)
Comp para Prod Int no Olival
Comp para Prod Int na Vinha
Comp para Prod Int Citrinos
Protecção Integrada no Olival
Agricultura sustentável
Aplicação Prod Fitofarmacêuticos
Comp para Prod Int no Olival
Comp para Prod Int no Olival
Aplicação Prod Fitofarmacêuticos
Comp para Prod Int no Olival

Eventos

Data
2.11.2006 a 8.11
6.11.2006 a 30.11
9.11.2006 a 15.11
13.11.2006 a 27.11
10.11.2006 a 30.11
16.11.2006 a 22.11
16.11.2006 a 22.11
20.11.2006 a 24.11
20.11.2006 a 29.11
22.11.2006 a 29.12
23.11.2006 a 29.11
23.11.2006 a 29.11
23.11.2006 a 29.11
30.11.2006 a 07.12
30.11.2006 a 07.12

http://www.aphorticultura.pt/PDF/ﬂhtoolivicultura2_
circ.pdf

Seminário Plantas
Aromáticas e Medicinais
– Sua Utilização e
Conservação
24 de Novembro 2006, Beja
http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.
asp?iArtigo=18723

III Jornadas de Horticultura
Ornamental
27 a 29 de Novembro 2006,
Almeria

http://www.aphorticultura.pt/PDF/primeracircular.doc

V International Conference
on Forest Fire Research
27 a 30 Novembro 2006, Coimbra
http://www.adai.pt/icﬀr/

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