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AJAP DESTACA JOVEM EMPRESÁRIO RURAL NA AGROGLOBAL 2014

À semelhança das últimas edições, a AJAP marcou presença na 4ª AgroGlobal � Feira do Milho e das Grandes Culturas.

Nesta edição da AgroGlobal, a presença da AJAP pretendeu destacar a Figura de Jovem Empresário Rural. A figura de Jovem Empresário Rural, pela

qual a AJAP tem-se debatido determinantemente nos últimos tempos, e que se encontra agora em fase de reconhecimento, merece todo o relevo

atendendo à necessidade de dinamizar e rejuvenescer o nosso território, visando a harmonização e desenvolvimento do País e a diminuição das

assimetrias entre o litoral urbano e o interior despovoado, o combate à desertificação física e humana.

A melhor forma de desenvolver o litoral é investir no interior - esta máxima da AJAP reflecte o ponto de vista e as preocupações que a AJAP sempre

teve com a temática do desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas e quase condenadas.

A AJAP acredita que a figura de Jovem Empresário Rural é fundamental para o espaço rural, visando potenciar iniciativas dirigidas aos Jovens,

desenvolver estruturas, de apoio nacional e europeu, objectivando flexibilizar, articular, simplificar e priorizar medidas com o objectivo de atrair

Jovens investidores para o Mundo Rural. Este é um conceito transversal, multissectorial, de abordagem territorial e comum processo de reconhecimento

e operacionalização simplificados.

As actividades complementares à agricultura, as actividades associadas ao ambiente, paisagem, recursos naturais e agro-turismo, devem assim ser

majoradas num conjunto de desafios que urge lançar aos Jovens interessados em investir no espaço rural.

A AgroGlobal 2014, realizada em Valada do Ribatejo, numa vasta área de exposição e de demonstração real de tecnologias e máquinas, contou com

a presença de mais de 200 expositores da cadeia de produção agrícola.

O Eng.º Joaquim Pedro Torres, da organização da AgroGlobal, afirmou em entrevista à AJAP que uma das principais razões para o sucesso deste

certame, que é já uma referência no sector, consiste no facto de se tratar de �um evento 100% profissional, que valoriza simultaneamente o

conhecimento de gerações de agricultores e os modernos meios científicos e tecnológicos colocados à disposição dos agricultores por muitas empresas.

Os agentes do sector sentem que desta forma a actividade agrícola é valorizada e dignificada�.
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PRÉMIO AGRICULTURA 2014 � CANDIDATURAS ATÉ 31 DE OUTUBRO

A 3ª edição do Prémio Agricultura, uma iniciativa do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios,

em parceria com o BPI e com o Ministério da Agricultura e do Mar, tem como objectivo

promover, incentivar e premiar os casos de sucesso nacionais dos Sectores Agrícola, Agro-

Industrial, Pecuário e Florestal portugueses.

O Prémio Agricultura 2014 engloba as seguintes categorias:

Categoria de Grandes Empresas

Categoria Pequenas e Médias Empresas

Categoria Associações/Cooperativas

Categoria Jovem Agricultor

Categoria Novos Projectos

As candidaturas decorrem até 31 de Outubro e podem ser formalizadas em:

www.premioagricultura.pt

MYFARM PROCURA AGRICULTORES POR TODO O PAÍS

A MyFarm é uma empresa social que nasceu no Politécnico de Beja, com dois objectivos que

se complementam:

- Oferecer a todas as famílias a possibilidade de pos-

suírem uma pequena horta, estreitando a ligação

entre o agricultor e os consumidores;

- Tornar competitiva, preservar e dinamizar a peque-

na agricultura portuguesa, apoiando a mesma em

todas as suas vertentes, desenvolvendo novas

estratégias de mercado e produção, mais adaptadas

às diferentes realidades do nosso pais.

A Agricultura Familiar está em extinção uma vez que não consegue escoar os seus produtos,

face à agressiva concorrência dos grandes produtores e das grandes superfícies.

No entanto os seus produtos têm um grande trunfo: a qualidade!

A MyFarm agrega consumidores e produtores numa plataforma Web, única no mundo, que

permite, com uma interface amigável, criar virtualmente uma horta, escolhendo as variedades

de legumes a plantar.

Ao produtor, a MyFarm garante o rendimento justo pelo seu trabalho, para produzir de forma

responsável, os produtos escolhidos pelos consumidores, garantindo-lhe variedade e qualidade

todo o ano, a preços justos.

Se é Agricultor e gostaria de ter uma alternativa para escoar os seus produtos, localmente e

directamente para o consumidor final, sem necessidade de intermediários, contacte a MyFarm

através do e-mail geral@myfarm.com.pt ou por telemóvel 963 078 046.

www.myfarm.com.pt

DIREITOS DE PLANTIO DE VINHA PARA TRANSMISSÃO

Direitos de Plantio de Vinha (2,57 ha) para transmissão. Valor: 2.000 euros/ha.

Para mais informações, por favor contactar: 939 684 823

www.ajap.pt

Conferência "Novas Culturas, Novas Ideias

de Negócio"

Data: 23 de Outubro de 2014

Local: Lisboa

Contacto: www.conferenciasvidarural.ife.pt/

ResourcesUser/ICM_CONFERENCIASVIDAR

URAL11_PRD/CONFERENCIAS_2014/Progra

ma/PROGRAMA.pdf

Seminário "Uso Sustentável de Produtos

Fitofarmacêuticos"

Data: 24 de Outubro de 2014

Local: Montijo

Contacto: www.draplvt.min-agricultura.pt/

documentos/divulgacao/eventos/Programa

%20Uso%20sustent%C3%A1vel_semin%C3

%A1rio_DRAPLVT_%2024Outubro2014.pdf

XV Fórum Nacional de Apicultura - XIII Feira

do Mel

Data: 24 a 26 de Outubro de 2014

Local: Pavilhão Multiusos do Fundão

Contacto: fnap.pt/eventos.php?m=16

5º Congresso da Indústria Portuguesa Agro-

-Alimentar "Competitividade e Crescimento"

Data: 28 de Outubro de 2014

Local: Convento do Beato, Lisboa

Contacto: www.eventosfipa.com

Seminário �Modo de Produção Biológico�

Data: 29 de Outubro de 2014

Local: Auditório da DGAV, Oeiras (inscrição

gratuita)

Contacto: agriculturafamiliar.dgadr.pt/

images/docs/Destaques/Seminario_modo_

producao_biologico_29out2014-

PROGRAMA.pdf

VI Jornadas de Cunicultura da ASPOC/UA

Data: 30 e 31 de Outubro de 2014

Local: Universidade de Aveiro

Contacto: www.aspoc.pt

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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