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NOVO PROGRAMA I NOVOS
DESAFIOS
A AJAP encara o novo programa 20142020 como um grande desafio para os
Jovens Agricultores e para a Agricultura
portuguesa.

A AJAP em parceria com a ANPEMA  Associação Nacional dos Pequenos e Médios Agricultores
realizaram no passado dia 22 de Novembro em Évora, no Palácio D. Manuel, um Seminário
subordinado ao Tema Novos Desafios | Novas Oportunidades | O Novo Programa de
Desenvolvimento Rural (2014-2020).
O evento, realizado na semana em que a nova PAC 2014-2020 foi aprovada e onde ficaram definidas
algumas das políticas comunitárias, pretendeu promover o debate visando definir e consolidar
contributos para as políticas nacionais e PDR  Plano de Desenvolvimento Rural, em conjunto com
todos os agentes do sector, dirigentes associativos e agricultores.

Desafio porque a AJAP não desiste de,
junto do Governo através do GPP, e nas
audiências realizadas com os responsáveis
máximos do Ministério, defender as
propostas que os nossos Associados e
Agricultores nos têm feito chegar.
Insistem no problema da responsabilização dos projectistas e das organizações a
que estão ligados serem reconhecidas;
insistem na necessidade de um acompanhamento constante pelo menos nos
primeiros 18 meses de vida do projecto.
Este acompanhamento deve ser obrigatório e implícito no formulário de candidatura e apenas deve ter efeito se o projecto
for aprovado.
Insistem no problema e preocupação em
relação às futuras Agro-Ambientais,
nomeadamente na Produção Integrada
pois, à semelhança do ProDeR, se nada
for alterado, vão ser obrigados a pagar
uma certificação obrigatória mesmo não
sendo necessária, atendendo à situação
de cada exploração.
A AJAP vai continuar a ouvir os agricultores
um pouco pelas diferentes regiões do país,
iniciamos este tipo de reuniões em Évora
e estão já previstos mais encontros desta
natureza.
Ouvir para apreender, ouvir para participar
e ouvir para agir, são chavões importantes
para construtivamente participarmos na
construção de um novo programa de incentivos à Agricultura nacional até 2020.

O evento contou com a presença do Director Regional de Agricultura do Alentejo, Eng.º Francisco
Murteira, da Directora-Adjunta do GPP  Gabinete de Políticas e Planeamento Eng.ª Cláudia Costa,
e do Presidente da Câmara Municipal de Évora, tendo a sala do Palácio D. Manuel ficado completa
com aproximadamente 200 participantes.

AJAP PARTICIPA NA SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO
Durante a semana de 18 a 24 de Novembro,
celebrou-se, em mais de 138 países, a Semana
Global do Empreendedorismo. Em Portugal a
iniciativa teve como temas escolhidos a Agricultura e o Mar.
A Semana Global do Empreendedorismo consiste num movimento mundial iniciado em 2008
visando inspirar as sociedades a abraçar a inovação, o empreendedorismo, a imaginação e
a criatividade como motor de desenvolvimento
e crescimento mundial, apoiado por personalidades a nível mundial como Barack Obama, Hillary Clinton, entre outros.
A AJAP, enquanto organização empreendedora, participou na Sessão de Abertura do evento que
teve lugar no Instituto Superior de Agronomia estando também presente a Senhora Ministra da
Agricultura, Dr.ª Assunção Cristas e onde alguns Jovens Empreendedores da AJAP tiveram oportunidade de participar no espaço Networking e Exibição de Produtos das Indústrias Agroalimentares.

Direcção da AJAP

www.ajap.pt
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EVENTOS
Seminário "Cooperação LEADER  Balanço
e Perspetivas de Futuro"
Data: 11 de Dezembro de 2013
Local: Alcanena
Contacto: www.rederural.pt/images/
stories/Zira_2/Programafinal_Seminario
_cooperacao_dez%202013.pdf
Workshop "Investigação, Inovação
e Desenvolvimento O papel da Indústria
Agroalimentar"
Data: 12 de Dezembro de 2013 (inscrição
até 9 de Dezembro de 2013)
Local: Lisboa
Contacto: formacao@fipa.pt
Seminário sobre Inovação no sector
dos Lacticínios
Data: 12 de Dezembro de 2013
Local: Escola Superior Agrária do Instituto
Politécnico de Castelo Branco
Contacto: www.rederural.pt/images/
stories/Zira_2/Seminario_Inov_Lacticineos.pdf
I Jornadas da Castanha Produção
e valorização da castanha no concelho
de Ponte da Barca
Data: 13 de Dezembro de 2013
Local: Auditório Municipal de Ponte da Barca
(Casa de Santo António do Buraquinho)
Contacto: www.drapn.mamaot.pt/drapn/
conteudos/jorndas1/programa_jornadas
_castanhas.pdf
56º Curso Intensivo de Conservação,
Estabilização e Engarrafamento e Vinhos
Data: 6 a 10 de Janeiro de 2014
Local: Anadia
Contacto: www.drapc.min-agricultura.pt/
base/cartaz_56_curso_vinificacao.htm

RIOC  RECENSEAMENTO INICIAL DE OVINOS E CAPRINOS
No seguimento da implementação de novos procedimentos, relativos à notificação da movimentação
de ovinos e caprinos, anunciada pela DGAV através da Circular n.º 20, de 31 de Maio de 2013, é
obrigatório concluir o Recenseamento Inicial até 31 de Dezembro de 2013.
O Recenseamento Inicial vai permitir a emissão de Guias a partir da Base de Dados, permitindo a
desmaterialização e simplificação do processo de movimentação de ovinos e caprinos evitando
penalizações na atribuição de ajudas, contribuindo ainda para a erradicação de doenças daquela espécie.
O Recenseamento Inicial poderá ser efectuado junto das Entidades Receptoras da AJAP.
Para mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP por telefone (213
244 970) ou por e-mail (ajap@ajap.pt).
Fonte: www.dgv.min-agricultura.pt

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE SUÍNOS  DEZEMBRO 2013
Durante o mês de Dezembro, os proprietários de explorações de suínos devem proceder à Declaração
de Existências, por referência ao dia 1 de Dezembro de 2013.
A Declaração de Existências de Suínos (DES) é considerada uma medida sanitária obrigatória visando
o combate à Doença de Aujeszky, sendo que o seu não cumprimento acarreta penalizações.
A Declaração de Existência de Suínos poderá ser efectuada junto das Entidades Receptoras da AJAP.
Para mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP por telefone (213
244 970) ou por e-mail (ajap@ajap.pt).
Fonte: www.ifap.pt

CENTRO DE FRUTOLOGIA COMPAL  II EDIÇÃO
Encontra-se a decorrer a segunda edição da Academia do Centro Frutologia Compal, iniciativa que visa
contribuir para a formação de 12 Jovens Empreendedores para a prática sustentável da fruticultura
em Portugal.
A Academia 2013/2014 é composta por módulos práticos e teóricos e contempla visitas a explorações
agrícolas modelo e centros de experimentação, num total de cerca de 50 horas de formação. Termina
com a atribuição de três bolsas de instalação no valor de 20 mil cada, aos três melhores projectos
apresentados após a formação.
Os interessados em participar na Academia 2013/2014 devem apresentar a sua candidatura em
www.centrofrutologiacompal.pt, até ao dia 27de Janeiro de 2014.
Fonte: www.centrofrutologiacompal.pt/2014

PRÉMIO AGRICULTURA 2013
Encerraram no dia 24 de Novembro a recepção das Candidaturas para o Prémio Agricultura 2013. Os
vencedores serão conhecidos no próximo dia 19 de Dezembro na Cerimónia de Encerramento e Entrega
dos Prémios Agricultura 2013, a ter lugar a partir das 17h30, no Ritz Four Seasons Hotel, em Lisboa,
que contará com a presença da Ministra da Agricultura Dr.ª Assunção Cristas.
O Prémio Agricultura 2013 tem por objectivo Promover, Incentivar e Premiar os casos de sucesso dos
sectores Agrícola, Florestal e Agro-industrial nacionais, que se distinguem nas categorias de Startups,
Jovens Agricultores, PMEs, Grandes Empresas e Associações/Cooperativas.

ESTUDANTES
DO ENSINO SUPERIOR
Para receber a AJAP Objectiva e a Revista Jovens
Agricultores apenas têm que fazer prova de
matricula num estabelecimento de Ensino Superior
da área agrícola, junto da AJAP.

www.ajap.pt

O evento, promovido pelo BPI e Correio da Manhã, conta com o Patrocínio do Ministério da Agricultura
e do Mar, com o apoio da PwC e do Jornal de Negócios, e com a participação da AJAP como membro
do Júri.
Fonte: www.premioagricultura.pt
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