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Nota
Continuamos a acreditar na boa vontade
do Governo e do Ministério da Agricultura para a resolução dos graves problemas, que a nossa agricultura atravessa.
Cada vez se instalam menos Jovens Agricultores, cada vez mais a desertificação
das zonas rurais se agrava, cada vez mais
sofremos de alterações climatéricas adversas, para além de sermos, em Verões
sucesivos, atingidos pelo grave flagelo
dos incêndios.
A AJAP está, como sempre, disponível
para colaborar com os diferentes Governos e Ministérios. Apenas queremos ser
ouvidos e que as propostas por nós apresentadas sejam encaradas com realismo.
Temos um vasto número de técnicos
distribuídos pelo país e estamos cada vez
mais junto dos agricultores na resolução
dos seus problemas.
Para nós, a proposta que temos vindo
sucessivamente a apresentar de criação
da figura do Jovem Empresário Rural
para o próximo período de programação
2007-2013, como complemento aos Jovens Agricultores, devia ser seriamente
considerada. Continuaremos intransigentemente a defender uma realidade
que dinamize as zonas rurais e desfavorecidas do nosso país.

Firmino Cordeiro
Presidente da AJAP
O “AJAP Objectiva” é um
Boletim Informativo elaborado
pelo Departamento de
Comunicação da Associação dos
Jovens Agricultores de Portugal

Destaques
MADRP não paga ajudas, AJAP contesta
decisão e reúne com ministro
De acordo com o comunicado do INGA datado de 16 de Fevereiro, dando
a conhecer que não irá pagar as Ajudas Agro-Ambientais relativas a 2005,
o Ministério alega que este indeferimento resultou do esgotamento da dotação orçamental. Recusando-se a pagar os compromissos assumidos para
com os agricultores no âmbito do Programa Ruris, que foram, entretanto,
forçados a adaptar as suas explorações a essas medidas, perdendo assim
rendimentos para proteger o ambiente.
Por outro lado, as organizações que prestaram assistência a esses agricultores tiveram de pagar salários a técnicos que contrataram especificamente
para o efeito e credenciados pela DGPC, (Direcção Geral de Protecção das
Culturas), organismo do Ministério da Agricultura.
Significa tudo isto uma quebra de expectativas e de compromissos do Estado perante os agricultores, e destes para com as suas organizações, pelo
facto de lhes terem prestado assistência técnica, que não terão dinheiro
para pagar.
Ora, esta decisão provoca também o descrédito das próprias organizações
junto dos agricultores seus associados, uma vez que assumem a função
de divulgação e recolha de candidaturas como representantes do próprio
Estado.

AJAP na AGRO 2006
Desde ontem e até Domingo, dia 5, decorre no Parque de Exposições de
Braga a 39.ª edição da AGRO, e como sempre a AJAP está presente e mais
perto dos agricultores. O Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e
das Florestas, Rui Nobre Gonçalves presidiu à inauguração da AGRO 2006
em representação do Ministro da Agricultura.
No certame deste ano, vão estar patentes ao público algumas mostras sectoriais, como o Salão do Vinho, o da Agricultura Biológica, o do Kiwi e ainda
o das utilidades.
Na tarde de sexta-feira, dia 3,
este importante certame agrícola
receberá a visita do Ministro da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime Silva,
que, por dificuldades de agenda,
se viu impedido de estar presente na jornada inaugural.

Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

www.ajap.pt
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Acções de Formação Profissional da AJAP
em Março
Designação

Data

Local

Redução da Lixiviação em
Aquíferos

Ferrarias- Algoz

6.03.2006 a 10.03

Protecção Integrada Citrinos

Ferrarias - Algo

13.03.2006 a 22.03

Empresários Agrícolas
(horticultura e bovinos de leite)

Mosteiró

13.03.2006 a 31.07

Redução da Lixiviação em
Aquíferos

Ferrarias - Algoz

27.03.2006 a 31.03
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Concurso Jovem Agricultor 2005:
Entrega de Prémios a 20 de Março
Depois do processo de pré-selecção que decorreu
ainda em 2005, e da selecção do juri regional
composto por um técnico da AJAP e um técnico
do Programa AGRO, estão a acontecer as últimas
visitas às explorações para apurar os vencedores
do Concurso. O juri nacional, composto pelo
Presidente da AJAP, Firmino Cordeiro, o Gestor
do Programa AGRO, Tito Rosa, a Directora do
GPPAA, Rita Horta, e um representante da Caixa de Crédito Agrícola, terão a difícil tarefa de
seleccionar os vencedores do concurso, cujas
explorações são exemplos de muito trabalho e
perseverança num sector cada vez mais difícil
de abraçar. A entrega dos prémios terá lugar no
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto no dia
20 de Março, pelas 15h00.

AGRO 2006 - Feira
Internacional de
Agricultura, Pecuária e
Alimentação

1 e 5 de Março de 2006, Parque
de Exposições de Braga
http://www.peb.pt/site.php?SDisplay=1&Tipo=1&I
DPag=101

Seminário “Agricultura:
Novas Oportunidades”
2 de Março, Parque de Exposições
de Braga
http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2006/Semi
nario%20Agricultura%20NovasOportunidades.pdf

Congresso do Kiwi

LOCAL:
Instituto do
Vinho do Porto

3 e 4 de Março, Parque de
Exposições de Braga
http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2006/
Congresso%20do%20Kiwi.pdf

ExpoFlor 2006

3 a 5 de Março de 2006, Montijo
Prémios:
Jovem Agricultor 2005
Inovação e Tecnologia

Proprietários de explorações bovinas devem declarar actividade até 24 de Junho
Em comunicado a Direcção Regional de Agricultura de Entre-Douro e Minho
alertou os produtores para a obrigatoriedade de declaração da respectiva actividade até 24 de Junho, com vista ao licenciamento dessas explorações.
Instituído pelo decreto-lei 202/2005 de 24 de Novembro, o licenciamento visa
garantir a saúde pública, o bem-estar animal e a protecção do ambiente.
Na região de Entre-Douro e Minho, abundam as explorações bovinas, por isso
a direcção regional de agricultura criou 11 pontos de recepção especializados,
em Viana do Castelo, Barcelinhos, Monção, Ponte de Lima, Cabeceiras de Basto,
Guimarães, Arouca, Matosinhos, Amarante, Cinfães e Penafiel, onde os produtores podem tratar do seu processo.
Para procederem à declaração da
respectiva actividade, os produtores
devem levar o seu bilhete de identidade, número de contribuinte, parcelario, modelo P1, livro de existências,
marca da exploração e indicação da
ocupação cultural que normalmente
utilizam.

www.ajap.pt

Eventos

http://www.expoﬂor2006.info/

Alimentaria’06 - Salón
Internacional de la
Alimentación y Bebidas

Del 6 al 10 de marzo de 2006, Fira
de Barcelona
http://www.alimentaria.com/

Fórum Nacional do
Desenvolvimento
Sustentável
7, 8 e 9 de Março de 2006 no
Pavilhão de Portugal do Parque
das Nações – Lisboa

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

8º Congresso da Água

13 a 17 de Março de 2006, Figueira
da Foz
http://www.aprh.pt/texto/8ca_index.htm
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