
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL E ASSOCIAÇÃO DE JOVENS
AGRICULTORES DE SÃO MIGUEL ASSINAM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

À margem do seminário do Crédito Agrícola �Prémio Inovação� realizado no passado dia 6 de

Maio, em Ponta Delgada, ocorreu um encontro entre a Associação de Jovens Agricultores de

Portugal � AJAP, representada pelo seu Presidente Ricardo Brito Paes e pelo seu Director-geral

Firmino Cordeiro, e a Associação dos Jovens Agricultores de São Miguel � AJAM, representada

pelo Presidente Hélio Carreiro e Vice-presidente Ricardo Ferreira.

Durante esta reunião e após uma longa troca de correspondências prévias, ocorreu a assinatura

de um Protocolo de Colaboração entre as duas organizações que se mostram �sensíveis a alguns

problemas comuns no seio dos Jovens Agricultores do Continente e dos Açores�.

O Protocolo objectiva uma maior, e regular, troca de informações, visitas conjuntas a novas

realidades agrícolas e experiências na área da formação profissional, bem como pela apresentação

de propostas escritas aos respectivos Governos.

Foram destacados, inclusive, no referido Seminário em que foi orador o Eng.º Firmino Cordeiro,

algumas preocupações sentidas pelos Jovens Agricultores de São Miguel, transmitidas e

compreendidas pela Directora Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural dos Açores, Eng.ª

Fátima Amorim, que passamos a citar:

- Acesso à terra, devido não só ao seu custo elevado, como também à retirada do apoio à

reforma antecipada;

- Acesso ao Crédito, nomeadamente por parte dos Jovens Agricultores;

- Morosidade no processo de avaliação e aprovação ou não, dos projectos apresentados pelos

Jovens Agricultores, por parte dos serviços oficiais;

- Incerteza no futuro do sector leiteiro nos Açores, devido à abolição das quotas prevista para

2015.

Importa na perspectiva da AJAM, �existir mais diálogo entre o Governo Regional e os Jovens

Agricultores, pois entendemos que a nossa voz e vontade de agarrar o futuro deve ser permanente-

mente ouvida pelos responsáveis�.
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NOTA

AGRICULTURA

Quem visita os Açores respira, sente e

facilmente percebe que a agricultura é

prioritária e fundamental.

Por exemplo, a Associação Agrícola de

São Miguel e a sua Cooperativa perfa-

zem um total de 250 funcionários, e a

Associação de Jovens Agricultores

Micaelenses possui 18 técnicos em

regime de permanência na assistência

aos seus associados no campo.

No Continente existem três realidades

bem distintas. Em número muito redu-

zido existem os grandes agricultores e

empresas agrícolas, fundamentais, orga-

nizadas, exportadoras e muito competi-

tivas. Existe um segundo grupo, talvez

o mais numeroso, com explorações de

média dimensão, aferido não apenas

pela área explorada, mas também pelo

volume de negócios e postos de trabalho

(onde se inserem muitos Jovens Agricul-

tores), pelas várias valências que lhe

podemos atribuir, importava facultar-

-lhe mais apoios, assistência e soluções

de comercialização e exportação. Por

fim, e não menos importante, os peque-

nos agricultores, cada vez mais isolados

e sem apoios, estão à sua sorte.

O novo PDR tem de acautelar estas rea-

lidades, deve apoiar quem quer

permanecer e crescer, e fomentar a não

desistir quem se sente marginalizado.

Devemos estar atentos, apenas perde o

País e o território.

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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PRÉMIO INOVAÇÃO � CANDIDATURAS ATÉ 10 DE JUNHO

O Crédito Agrícola, em parceria com a Rede Inovar, lançou o Prémio Inovação Crédito Agrícola

� Agricultura, Agro-Indústria e Floresta, que tem por objectivo reconhecer o mérito e a excelência

na agricultura, contribuindo de forma efectiva para a disseminação de uma cultura de inovação

nos sectores da agricultura, agro-indústria e 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.

Aos projectos vencedores de cada categoria será

atribuído um prémio monetário no valor de 5.000�

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

Candidate-se em www.premioinovacao.pt

SNIRA � OVINOS E CAPRINOS � COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS À BASE DE DADOS

No âmbito do Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), encontram-se em vigor

novas regras para comunicação das ocorrências à base de dados de ovinos e caprinos,

nomeadamente:

- Comunicação de identificações e re-identificações de ovinos e caprinos;

- Comunicação de desaparecimento, auto-consumos e mortes ocorridas na exploração, quando

os respectivos cadáveres não tenham sido recolhidos pelo SIRCA.

As referidas comunicações devem ser efectuadas no prazo de sete dias úteis a contar das

respectivas ocorrências e poderão ser realizadas nas Entidades Receptoras da AJAP.

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

(213 244 970) ou e-mail (ajap@ajap.pt).

Fonte: www.ifap.min-agricultura.pt

ACTIVIDADE APÍCOLA - DECLARAÇÃO ANUAL DE EXISTÊNCIAS

Durante o mês de Junho os apicultores devem proceder à declaração anual de existências no

âmbito da actividade apícola.

A Declaração de Existências no âmbito da actividade apícola pode ser submetida 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 e-mail (ajap@ajap.pt).

Fonte: www.ifap.min-agricultura.pt

www.ajap.pt

51ª Feira Nacional de Agricultura / 61ª Feira

do Ribatejo

Data: 7 a 15 de Junho de 2014

Local: CNEMA, Santarém

Contacto: feiranacionalagricultura.pt

Lusoflora de Verão

Data: 7 a 15 de Junho de 2014

Local: CNEMA, Santarém

Contacto: www.apppfn.pt/

gp.asp?p=71715094573

IV Encontro Internacional "Biotecnologia

e Agricultura: O Futuro é Agora"

Data: 11 de Junho de 2014

(entrada livre, mas inscrição obrigatória)

Local: CNEMA, Santarém

Contacto: http://cibpt.org/inicio/

index.php/cib/actividades/2014/233-iv-

encontro-internacional-biotecnologia-e-

agricultura-o-futuro-e-agora-2014

A Certificação como um meio

para a Internacionalização

Data: 12 de Junho de 2014

Local: CNEMA, Santarém

Contacto: www.apcer.pt/images/

stories/DIVULGACOES/Programa_Sem_A

PCER_CNEMA.pdf

Trabalhos de Biologia nas Albufeiras

de Alqueva e Pedrógão

Data: 19 de Junho de 2014 (entrada livre,

mas inscrição obrigatória até 16 de Junho)

Local: EDIA, Beja

Contacto: www.edia.pt/folder/galeria/

ficheiro/212_Programa19062014_2v5b9

wi9oy.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
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