ajap
Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Destaques

Nota

Estive presente na apresentação pública
do PDR, Programa de Desenvolvimento
Rural, que vai distribuir 3500 milhões de
Euros nos próximos sete anos (20072013). Diz-se que é a última oportunidade
para desenvolver a agricultura portuguesa.
Não estando decidido que depois dessa
data os fundos vão acabar, é certo (o Ministro da Agricultura disse-o claramente)
que serão reduzidos. Temos um mês para
discussão pública do documento. Daí ser
importante estudar, reflectir, criticar, sugerir alternativas. A AJAP participará
activamente neste processo, particularmente atenta às aspirações e necessidades dos jovens agricultores que pensam
instalar-se, para que esta não seja a última,
mas uma boa oportunidade, bem aproveitada, para rejuvenescer e tornar competitiva e sustentável a agricultura portuguesa.
Em nome dos Corpos Sociais e de todos
os colaboradores da AJAP, quero desejar aos leitores da “Objectiva” um Feliz
Natal e um Bom Ano Novo.

Carlos Neves
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A ÚLTIMA
OPORTUNIDADE?

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

Entrega de Prémios do Concurso JA
Europeu em Seminário do CEJA: Jovem
Agricultora portuguesa chega à final
O Conselho Europeu de Jovens Agricultores (CEJA) organizou mais um Seminário,
com especial importância para os Jovens
Agricultores, subordinado ao tema “Inovação como instrumento para o aumento
da competitividade do sector agrícola da
U.E.”, na cidade de Bruges, em Bruxelas.
Durante três dias, foram discutidos diversos temas agrícolas que se encontram na
ordem do dia, nomeadamente, a agricultura empresarial enquanto componente
chave de uma política virada para a inovação e o papel dos governos locais em
promover a inovação, trazendo estabilidade às áreas rurais europeias.
O momento alto do Seminário aconteceu
no dia 17 com a Cerimónia de entrega do
prémio ao Jovem Agricultor Europeu 2006,
tendo ficado ao cargo da Comissária Europeia para a Agricultura Mariann Fischer
Boel. A vencedora do Prémio Inovação e
Tecnologia do Concurso Nacional Jovem Agricultor 2005, Idalina Carrilho, chegou à final, conseguindo um lugar entre os 5 primeiros Jovens
Agricultores Europeus, tendo sido muito aplaudida entre os presentes na
apresentação da sua exploração. Recorde-se que esta Jovem Agricultora
de Sucesso, detém uma moderna e inovadora estufa de produção de rosas, em hidroponia, na zona da Merceana em Alenquer.
O vencedor do Concurso JA Europeu, foi um jovem da Hungria, Peter
Papp, de 30 anos, que segundo Giacommo Ballari, presidente do CEJA,
revelou-se um excelente exemplo para os Jovens Agricultores, enquanto detentor de uma exploração moderna, tecnológica e inovadora. Em
segundo e terceiro lugar, ficaram Janse Maarten de 25 anos e Hendrik
Jan Hoogendorn de 33, respectivamente, ambos Jovens Agricultores
alemães, proprietários de explorações tecnologicamente avançadas, de
enorme êxito, sendo visitadas por vários milhares de pessoas por ano.

Ministro da Agricultura apresenta PDRc
às organizações agrícolas
Com o próximo período de programação à porta, e dando continuidade aos
trabalhos de preparação para o mesmo, o Ministro da Agricultura, Jaime
Silva, apresentou ontem, dia 4, o Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente - PDRc, para o período 2007-2013, dando assim a conhecer
aquela que é a primeira versão de trabalho do documento relativo ao PDRc,
que tem por base as medidas que concretizam as orientações estratégicas
nacionais já adoptadas. Este documento foi elaborado pelos serviços do
MADRP, em colaboração com o Ministério do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do desenvolvimento Regional e o Grupo de trabalho do
QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional.
Mais informação em www.ajap.pt

www.ajap.pt
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Inauguração do Laboratório Interprofissional
do Leite
No passado dia 2 de Novembro foi
inaugurado o primeiro laboratório
interprofissional do sector do leite
e lacticínios de Portugal - ALIP -, na
freguesia da Ordem, em Lousada.
Propriedade de uma organização que
reúne sete federações e associações
ligadas ao sector agrícola, nomeadamente a AJAP, o laboratório tem uma
estrutura que emprega 18 pessoas,
equipada com tecnologia avançada,
terá como funções a realização de
análises a amostras de leite e produtos lácteos, tendo capacidade para analisar três mil amostras por dia, e prevendo
numa segunda fase, o alargamento da sua actividade a outras valências.

Eventos
Fórum Anual do Sector do
Vinho / ViniPortugal & ICEP
7 de Dezembro de 2006
http://www.min-agricultura.pt/oportal/extcnt/docs/
FOLDER/CA_NOTICIAS/MADRPCNT_EVENTOS/FORUMVINHO.PDF

EQUUS | Salão Internacional
do Cavalo e Caça
De 13 a 17 de Dezembro, EXPONOR

- Mensal -

http://www.exponor.pt/

A ALIP é uma organização sem fins lucrativos. Para o investimento, apresentou um
projecto de 4.1 milhões de euros, no âmbito do programa AGRO/FEDER, mas acabou por ser contemplado com 3.5 milhões de euros. Por isso a associação espera
do Governo a obtenção do estatuto de instituição e utilidade pública, para aceder
a novos benefícios.

Seminário “EuroFIR - European Food Information
Resource”

14 de Dezembro de 2006, Lisboa
http://www.insarj.pt/site/insa_notevento_
01.asp?noticia=1&artigo_id=63#

Informação SNIRA/SIRCA

Dezembro 2006

Informam-se todos os detentores de animais
das espécies bovina, suína, ovina/caprina e
equina que entrou em vigor no dia 25 de
Novembro o Decreto-Lei n.º142/2006 de 27
de Julho com os seguintes objectivos:
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P

T

- Implementação do Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA) estabelecendo as regras para a identificação, registo
e circulação dos animais das espécies bovina, ovina, caprina, suína e equídea.

Poda e enxertia da vinha
Aplicação Prod Fitofarmacêuticos
Aplicação Prod Fitofarmacêuticos
Comp. para Prod Int no Olival
Aplicação Prod Fitofarmacêuticos
Comp. para Prod Int no Olival

Alijó
Vila do Conde
Armamar
Mogadouro
Régua
Valverde

Data
4.12.2006 a 18.12
11.12.2006 a 13 + 18 e 19.12
11.12.2006 a 15.12
11.12.2006 a 15.12
18.12.2006 a 22.12
18.12.2006 a 23.12

JA
W
.A

Local

Designação

W

Acções de Formação Profissional da AJAP em
Dezembro
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- Estabelecer o regime jurídico dos centros de agrupamentos, comerciantes e transportadores e as normas de funcionamento do sistema de recolha de cadáveres de
animais mortos na exploração (SIRCA).

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

www.ajap.pt
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