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Nota
A visita do Senhor Presidente da
República a duas explorações detidas
por jovens agricultores foi motivo de
alegria e orgulho para a AJAP no ano
em que celebra o seu 25º aniversário. A
visita, a mensagem deixada e o destaque
que mereceu na comunicação social
foram um reconhecimento do trabalho

- Mensal -

desenvolvido, um alerta para as dificuldades que subsistem e um desafio para
melhorarmos o apoio à instalação, a formação e o acompanhamento dos jovens
agricultores.
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Diálogo Digitais
No âmbito do Roteiro para a Juventude a
Presidência da República criou os “Diálogo
Digitais” (http://www.presidencia.pt/dialogosdigitais/) - Um espaço para debater a
Juventude, com uma área dedicada em exclusividade à Agricultura Jovem.

Destaques
Presidente da República defende
maior investimento no
rejuvenescimento da agricultura
No início de um novo
roteiro, dedicado à Juventude e subordinado
ao tema “Autonomia
dos Jovens e Associativismo” o Presidente da
República, Cavaco Silva,
defendeu que Portugal
deve reforçar os apoios
à instalação de jovens
agricultores, contribuindo para «o necessário
rejuvenescimento de um
sector demasiado envelhecido».
Em Portugal apenas 3,7 por cento dos agricultores são jovens, o que é menos de
metade da média da União Europeia. Isso dá-nos a ideia de que temos de fazer
mais, encontrando uma estratégica adequada para que mais jovens agricultores
se instalem», afirmou o presidente.
Por isso, Cavaco Silva apelou a um diálogo construtivo para que seja possível
atender aos desejos dos jovens agricultores.
Cavaco Silva alertou para o perigo de Portugal poder, a médio prazo, perder
capacidade produtiva e o meio rural ficar mais desertificado se o tecido empresarial neste sector não se renovar a um ritmo elevado.
«É necessária uma nova estratégia que traga mais jovens a este sector tão importante da nossa sociedade», insistiu.
A convite da AJAP, o Presidente da República visitou duas explorações de sucesso detidas por Jovens Agricultores.
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Com o apoio:

Presidente da República visita
Explorações de Jovens Agricultores
Exploração: Leiteira (Agro-Mancelos)
Nome: José Teixeira / Maria Manuela
Marinho
Idade: 34
Data da Instalação: 03/1997
Tipo de Projecto: Exploração leiteira
com produção de leite de qualidade e
recria de animais; Efectivo total de 225
animais; Primeira exploração leiteira em
Portugal a estar equipada com Robot
de Ordenha.
Localização: Mancelos, Vila
Meã
Observação: Ganhou diversos prémios em concursos da
raça Holstein-Frísia.

Eventos
XXII Lusoflora, Feira
Nacional de Viveiros
Floricultura e Jardinagem
3 a 5 de Outubro de 2008, no
CNEMA, em Santarém
http://www.apppfn.pt/

FRUTOS SECOS 2008 - 23ª
Edição do certame Frutos
Secos
4 a 12 de Outubro, em Torres
Novas
http://www.feiradosfrutossecos.org/

I Congresso Nacional da
Semente
7 e 8 de Outubro de 2008, Hotel
da Cartuxa, Évora
http://www.dgadr.pt/default.aspx

- Mensal -

Seminário “Tradição e
Futuro: Desafios da Nossa
Floresta
8 de Outubro, no NERCAB, em
Castelo Branco
http://www.aflobei.pt/home.php?Opt=80

EDA Porto 2008 Congresso da European
Dairy Association (EDA)
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14-18/10/2008, Porto

Exploração: Vitivinícola
Nome: Joana Mota de Castro
Idade: 34
Data da Instalação: 11/2001
Tipo de Projecto: Exploração de vinha
como cultura dominante, com 31 ha.
Com o investimento realizou a plantação da vinha, adquiriu equipamento para a manutenção das vinhas,
construiu a adega e respectivo equipamento de apoio.
Localização: Sousela, Lousada
Observação: Os vinhos têm obtido
prémios em diferentes concursos

http://www.eda08.org/

I Congresso Ibérico do
Porco Alentejano
17 e 18 de Outubro de 2008,
Ourique
http://www.congressoibericoporcoalentejano.com/

Conferências da Tapada
“Importância da Qualidade
das Uvas”
29 e 30 de Outubro, Instituto
Superior de Agronomia – Tapada
da Ajuda, Lisboa
http://www.isa.utl.pt/conferenciasdatapada/index.
php?option=com_frontpage&Itemid=1
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