
AJAP PARTICIPA EM CICLO DE SEMINÁRIOS E PRÉMIO �INOVAÇÃO NA AGRICULTURA,

AGRO-INDÚSTRIA E FLORESTA�

O Grupo Crédito Agrícola e a INOVISA, entidade coordenadora da Rede Inovar, encontram-se a

desenvolver um ciclo de seminários, de acesso gratuito, subordinados ao tema �Inovação na

Agricultura, Agro-indústria e Floresta�, destinados a empresários, agricultores, produtores e

entidades do sector.

A AJAP, representada pelo Director-geral Eng.º Firmino Cordeiro, participa no painel relativo às

Medidas de Apoio aos Jovens Empresários Rurais, visando esclarecer os participantes sobre os

apoios ao investimento disponíveis para quem pretende instalar-se no território rural.

Os próximos Seminários realizar-se-ão nas seguintes datas:

Vila Real | 16 de Maio

Albufeira | 27 de Maio

Santiago do Cacém | 30 de Maio

Lisboa | 7 de Outubro

Paralelamente encontra-se a decorrer o

concurso �Prémio Inovação Crédito Agrícola

� Agricultura, Agro-Indústria e Floresta�, uma

iniciativa que pretende reconhecer o mérito

e a excelência na agricultura, contribuir para

a disseminação de uma cultura de inovação nos sectores da agricultura, da agro-indústria e da

floresta em Portugal.

O concurso irá seleccionar, divulgar e premiar projectos inovadores em cinco categorias distintas:

� Inovação Empresarial;

� Projectos de Investigação e Inovação Tecnológica;

� Empreendedorismo e Inovação Social;

� Agricultura Familiar e Micro Empresas;

� Projectos de Elevado Potencial Promovidos por Associados do Crédito Agrícola.

O Júri do concurso será constituído por dez elementos, sendo nove elementos base e um elemento

diferenciado por categoria, do qual faz parte o Presidente da AJAP, Senhor Ricardo Brito Paes, na

categoria Agricultura Familiar e Micro Empresas.

Aos projectos vencedores de cada categoria será atribuído um prémio monetário no valor de �

5.000,00, e ainda:

� Atribuição de condições preferenciais em linhas de financiamento, bem como outras  condi-

   ções em produtos e serviços financeiros do Crédito Agrícola;

� Divulgação de vídeo promocional do projecto (3 a 5 minutos) na cerimónia de entrega de prémios;

� Divulgação do premiado de cada categoria pelos seguintes órgãos de comunicação nacionais:

   Correio da Manhã e Jornal de Negócios.

O período de candidatura termina às 18h00 do dia 10 de Junho de 2014.

Para mais informações consulte www.premioinovacao.pt

Fonte: www.premioinovação.pt
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NOTA

A AJAP felicita o Crédito Agrícola pela

iniciativa levada a cabo em todo o País.

Mais do que fazer chegar mensagens,

propostas e inovação ao sector, importa

ouvir, dialogar e percepcionar a mudan-

ça de paradigma como a agricultura,

floresta, pecuária e a agro-indústria pas-

saram a ser encaradas.

Falar de agricultura e inovação é esque-

cer a crise, é apresentar soluções ao

espaço rural e ao País, é, sem qualquer

complexo, falar de todos estes assuntos

directamente com a Caixa que sempre

esteve ao lado da agricultura, a Caixa

Agrícola.

A AJAP agradece o convite formulado

pelo Grupo CA, e disponibiliza a sua

experiência, para  se poderem criar no-

vos caminhos e soluções de desenvolvi-

mento integrado e mais homogéneo de

Portugal.

Direcção da AJAP

�AJAP Objectiva� é um Boletim Infor-

mativo elaborado pelo Departamento de

Comunicação da Associação dos Jovens

Agricultores de Portugal

Para mais informações:

comunicacao@ajap.pt
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www.ajap.pt

Seminário �Dieta Mediterrânica�

Data: 20 de Maio de 2014

Local: Tavira

Contacto: www.animar-

dl.pt/index/agenda/dieta

Seminário "Uso sustentável dos produtos

fitofarmacêuticos"

Data: 22 de Maio de 2014

Local: Braga, Auditório da Biblioteca Lúcio

Craveiro da Silva

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

conteudos/seminario/ProgramaUsosustent

avel_semin%C3%A1rio_DRAPNorte.pdf

Jornadas Técnicas da Amêndoa

Data: 23 de Maio de 2014

Local: Casa da Cultura, Alfândega da Fé

Contacto: www.utad.pt/vPT/Area2/

agenda/PublishingImages/jornadas_amend

oa_2014.jpg

Seminário "Agricultura Familiar e

Sustentabilidade dos Territórios Rurais"

Data: 30 de Maio de 2014

Local: UTAD, Auditório das Ciências Florestais

Contacto: agriculturafamiliar.utad.pt

Seminário �Agricultura Familiar - O Rosto da

Agricultura em Portugal�

Data: 31 de Maio de 2014

Local: Campo Pequeno, Lisboa

Contacto: www.agrobio.pt/pt/seminario-

agricultura-familiar-o-rosto-da-agricultura-

em-portugal.T868.php

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 PEDIDO ÚNICO DE AJUDAS 2014 � PRAZO PRORROGAÇÃO ATÉ 15 DE MAIO DE 2014

O prazo de entrega de candidaturas ao Pedido Único 2014 e Transferência de Direitos de RPU

sem penalização foi prolongado até 15 de Maio de 2014.

As candidaturas submetidas após esta data, e nos 25 dias seguintes, serão alvo de penalizações

regulamentares por entrega tardia (1% por cada dia útil). Findo este prazo para entregas tardias,

não será possível a submissão de candidaturas.

O Senhor Agricultor poderá formalizar a sua candidatura e/ou realizar a actualização do seu

parcelário junto das Entidades Receptoras da AJAP.

Para mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP por telefone

(21 324 49 70) ou por e-mail (ajap@ajap.pt).
Fonte: www.ifap.pt

AJAP MARCA PRESENÇA NA SANTIAGRO 2014 � XXVII FEIRA AGROPECUÁRIA E DO

CAVALO DE SANTIAGO DO CACÉM

Irá realizar-se entre os dias 30 de Maio e 1 de Junho a Feira Agropecuária e do Cavalo nos

Pavilhões de Feiras e Exposições de Santiago do Cacém.

A AJAP irá marcar presença no evento que este ano assinala a sua 27ª edição. A Santiagro destaca-

se cada vez mais como uma referência permitindo que o Município de Santiago do Cacém e o Litoral

Alentejano se estabeleçam como polos dinamizadores do sector agropecuário e agro-industrial.

O certame contará com exposições pecuárias permanentes, mostra de produtos regionais e

diversos colóquios que contam a parceria da AJAP:

Colóquio �Pecuária� | 30 Maio | 16h00 | Tenda multiusos

Tema 1 - Gestão da vacada de carne potenciando a eficiência produtiva

Tema 2 � Identificação electrónica nos pequenos ruminantes

Colóquio �Novos rumos da agricultura� | 31 de Maio | 10h30 | Tenda multiusos

Colóquio �Financiamentos à agricultura e florestas. Enquadramento e regras do novo PDR�

| 1 Junho | 16h00 | Tenda multiusos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Encontram-se abertas as inscrições para os Cursos de Formação Profissional ministrados pela

AJAP para o ano de 2014.

A inscrição pode ser realizada em www.ajap.pt
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CURSOS EM DESTAQUE

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Curso de Aprendizagem Nível IV

- Técnico de Produção Agropecuária

LOCAL

Cuba

Cooperativa dos Produtores

Agrícolas do Concelho

de Valongo

Pinhel

Guimarães

Baião

Vila do Conde

INÍCIO

14-05-2014

02-06-2014

06-06-2014

06-06-2014

06-06-2014

19-09-2014


