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NOTA

2013 foi um ano com duas faces para a Agri

cultura portuguesa.

Aos problemas da crise, os de sempre para

o sector (custos dos factores, energia e preços

baixos na produção), acresceram os incêndios

florestais.

No entanto, importa referir a agitação que

se verificou na actividade. A Agricultura, efec

tivamente, passou em inúmeros órgãos de

comunicação social como a única saída capaz

de contrariar este flagelo de retrocesso da

economia.

Destacou-se porque a produtividade agrícola

cresceu (representa 3,9% do PIB), destacou-

-se porque as exportações cresceram (repre

sentam 10,7% do valor total das exportações

nacionais, sendo que no 2º semestre de 2013

aumentaram em 6,3%), destacou-se porque

2 em cada 3 novos empregos foram criados

na Agricultura e destacou-se ainda porque o

ProDeR, com enfoque para 2013, está a

instalar 9.000 novos Jovens Agricultores.

É natural que este ritmo abrande nos próximos

anos, até porque as outras actividades

começam a dar sinais positivos, mas torna-

-se imperioso que a Agricultura e tudo o que

lhe está associado, jamais sejam colocados

na prateleira como foram, desnecessaria

mente, durante anos a fio.

São bem-vindos novos Jovens Agricultores,

mas efectivamente devem ser preparados o

melhor possível, com Acompanhamento Téc

nico e com apoio institucional objectivando

uma dinâmica de mercado e exportação

extremamente importante para o futuro.

Não menos importante para a AJAP é a

dinâmica associada ao Espaço Rural e o com

bate à desertificação, daí que o Jovem Em

presário Rural deva ser uma realidade no

próximo período 2014-2020.
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JOVENS AGRICULTORES - UM BALANÇO

Chegado o final de 2013 é tempo de fazer o balanço de mais um ano e, simultaneamente, o balanço

do Quadro Comunitário de Apoio 2007-2013.

Se, por um lado e atendendo às quebras de preços dos cereais, às quebras de produção nas frutícolas,

à instabilidade dos preços da carne e leite, aos elevados encargos com os factores de produção entre

outros constrangimentos, 2013 foi um ano difícil para os Agricultores no geral, por outro lado, 2013

revelou-se um ano de elevada importância para o reconhecimento da Agricultura nacional, tendo

sido destacada positivamente nos principais meios de comunicação assumindo-se, finalmente, que

a Agricultura é fundamental para o desenvolvimento e crescimento de forma sustentada do país.

Relativamente ao Quadro Comunitário de Apoio que agora termina, a AJAP congratula-se pelo

elevado número de Jovens Agricultores instalados neste período: foram aprovados mais de 9.000

novos projectos apresentados por Jovens Agricultores, incluindo candidatura ao prémio à instalação

e candidatura ao investimento de Jovens; só em Junho de 2011, a concessão do prémio passou a

estar ligada obrigatoriamente à existência de investimento. Aos mais de 9.000 projectos mencionados

foi atribuído um apoio de cerca de 640 milhões de euros.

No entanto, os dados apresentados deixam também a AJAP preocupada pelo facto de muitos destes

Jovens estarem praticamente entregues à sua sorte, sem qualquer estratégia de apoio para o futuro

tão essencial nesta exigente actividade.

A instalação de um Jovem Agricultor é de uma enorme responsabilidade e, para a AJAP, a informação

relativa a todo o processo deve estar verdadeiramente à disposição de todos, a formação de base

e específica dos candidatos deve ser bem estruturada e definida, a credenciação dos projectistas e

organizações associadas ao acompanhamento do seu percurso após a aprovação do projecto, são

etapas de extrema importância para o sucesso da instalação de um Jovem Agricultor.

Não menos importante é efectivamente a concentração das produções, a diferenciação de produtos,

e a comercialização que pode passar pela exportação. Importa, no entanto, mais do que fazer novas

estruturas, permitir a viabilidade e a restruturação de organizações existentes que apresentem

capacidade de evoluir.

São estas e outras questões pertinentes a que o novo Programa de Desenvolvimento Rural para o

período 2014-2020 deve dar a melhor resposta, e para o qual a AJAP tem contribuído com inúmeras

propostas e reflexões.

Estamos optimistas pelo número de Jovens Agricultores que estão a chegar, estamos satisfeitos pela

resposta do sector à crise e sentimos que o Governo é sensível às questões agrícolas, mas devemos

ser mais exigentes de futuro.

A AJAP aplaude o Sector, os Agricultores e em especial os Jovens Agricultores, pelos excelentes

resultados alcançados mesmo contra todas as adversidades, mantendo a expectativa de que 2014

seja um ano de muitos sucessos para todos os que se dedicam à Agricultura e ao desenvolvimento

do Mundo Rural.



DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE OVINOS E CAPRINOS (DEOC) � JANEIRO DE 2014

Durante o mês de Janeiro de 2014, todos os criadores de Ovinos e Caprinos ficam obrigados a

declarar os animais detidos por marca de exploração a 31 de Dezembro de 2013. Os criadores que

ainda não possuam registo no SNIRA, terão que o fazer previamente.

A ausência da Declaração de Existências determinará a perda do direito de emissão de Guias de

Circulação para a exploração e para o detentor em causa.

A Declaração de Existências e o registo no SNIRA poderão ser efectuados 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

MOVIMENTAÇÕES DE OVINOS E CAPRINOS - EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE

A movimentação de Ovinos e Caprinos acompanhada por guias de circulação não emitidas on-line,

constitui um movimento irregular, que pode originar a aplicação de sanções pela Autoridade Sanitária

Veterinária Nacional.

Antes do primeiro movimento e respectiva emissão de guia é obrigatório proceder ao recenseamento

inicial do seu efectivo, declarando todos os animais com identificação individual presentes na

exploração, por marca de exploração.

A comunicação à Base de Dados SNIRA de todas as movimentações de Ovinos e Caprinos que permite

a emissão da respectiva Guia de Circulação, poderá ser efectuada nas 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 20.000� 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 27 de

Janeiro de 2014.

Fonte: www.centrofrutologiacompal.pt/2014

www.ajap.pt

Workshop � Agricultura Biológica Familiar -

Sessão Inicial de Apresentação: Hortas Sociais,

Terapêuticas e Comunitárias

Data: 11 de Janeiro (Inscrição gratuita

mas obrigatória)

Local: Mosteiro de Tibães, Braga

Contacto: www.drapn.mamaot.pt/drapn/

conteudos/workshop/programaagricultura.pdf

Colóquio AVIPE: Novos desafios

da vitivinicultura

Data: 17 de Janeiro de 2014

Local: Palmela

Contacto: avipalmela.wix.com/avipe

Colóquio Voz do Campo

Local: Escola Superior Agrária de Castelo Branco

Data: 24 de Janeiro de 2014 (inscrição gratuita

mas obrigatória)

Contacto: www.vozdocampo.com/nos/

coloquios-voz-do-campo/

Seminário Mirtilo em Vaso

Local: Universidade do Algarve,

Campus Gambelas

Data: 24 de Janeiro de 2014

Contacto: contamaisconsultoria.wordpress.com/

2013/12/05/seminario-mirtilo-em-vaso/

Conferência "Práticas Restritivas do Comércio

- Evolução Nacional e Perspetiva Europeia"

Data: 17 de Janeiro de 2014

Local: Lisboa, Auditório da Faculdade de Direito

da Universidade de Lisboa

Contacto: www.centromarca.pt/folder/

noticia/ficheiro/1324_Programa.pdf

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.

EVENTOS

AJAPOBJECTIVA#117 | Dezembro 2013


