
AJAP NO BRASIL FOCADA NA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS NACIONAIS

O Presidente da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal deslocou-se ao Estado da Bahia, Brasil,

entre os dias 19 e 22 de Maio para renovar e reforçar o interesse da AJAP na continuidade  do protocolo

celebrado com a SEAGRI - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura no dia 22

de Setembro de 2013. Foi manifestada essa pretensão na reunião realizada com o Vice Governador do

Estado da Bahia, João Leão, realizada sexta-feira dia 23, onde foram anunciadas novas possibilidades

de investimento no Estado.

Paralelamente a AJAP participou no "VI Encontro de Negócios Bahia-Portugal", que contou com a

participação de empresários portugueses e deste estado brasileiro, realizado na sede da FIEB - Federação

das Industrias do Estado da Bahia.

Houve ainda oportunidade para realizar uma visita a duas explorações agro pecuárias, tendo sido

manifestado o interesse por parte dos responsáveis presentes, de importar de Portugal tecnologia e

recursos humanos, nesta área dos lacticínios e derivados, nas três mais importantes espécies (bovina,

caprino e ovino).

Durante esta presença no Brasil, houve ainda a colaboração com a Globalcoop - Cooperativa Agrícola

Transnacional, numa prova de produtos produzidos por jovens agricultores portugueses, nomeadamente

vinho verde, azeite de Trás os Montes e queijos da região da Serra da Estrela. Participaram muitos

responsáveis da restauração e distribuição da capital Salvador, entre várias pessoas que se juntaram e

apreciaram a qualidade dos nossos produtos.

A lamentar o preço a que este tipo de produtos chega ao consumidor final brasileiro, com valores

demasiadamente elevados, devido às taxas alfandegárias praticadas.

Foi uma excelente missão, testemunhada pelo Presidente da AICEP - Agência para o Investimento e

Comércio Externo de Portugal, Dr. Miguel Frasquilho que mais uma vez esteve presente e ao lado de

quem investe.

AJAP PRESENTE NA 28º EDIÇÃO DA SANTIAGRO � FEIRA AGROPECUÁRIA E DO CAVALO

O maior evento de divulgação agropecuário do Litoral Alentejano realizou-se nos dias 29, 30 e 31 de

Maio no Parque de Feiras e Exposições de Santiago do Cacém. O certame, onde decorreram concursos

de cavalos, provas de equitação, leilões de gado bovino e suíno, contou com três colóquios, sendo que

a AJAP teve intervenção pela voz do engenheiro Nélson Figueira do Gabinete de Coordenação Regional

do Alentejo, no colóquio sobre �Apoio e Investimento em Espaço Rural: Portugal 2020�. Além da

participação no simpósio, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, disponibilizou informação

aos visitantes através de um stand existente na feira.

A FLORESTA PORTUGUESA É TEMA CENTRAL DA FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA

Arranca dia 6 de Junho a 52ª edição da Feira Nacional de Agricultura, 62ª Feira do Ribatejo, em Santarém,

no CNEMA � Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas.

Esta que é a mais importante feira, representativa da agricultura portuguesa, tem como tema central

este ano a �Floresta Portuguesa�, havendo um conjunto de seminários e colóquios técnicos não só

relacionados com o sector florestal, mas também com novos mercados, com o sector agroalimentar,

com o desenvolvimento sustentável, entre outros. Em simultâneo estará a decorrer a Fersant � Feira

Empresarial da Região de Santarém, promovida pelo Nersant e a Lusoflora de verão � Exposição e Venda

de Flores e Plantas de Portugal, organizada pela APPFN.

Os sócios da AJAP terão acesso a uma entrada gratuita na feira. Para tal, deverá apresentar o cartão de

associado e a página nº28 (com o cartaz da Feira Nacional da Agricultura) da revista Nº102 Jovens

Agricultores.

Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

AJAP OBJECTIVA

MAIO | 2015 |NEWSLETTER MENSAL Nº 134

NOTA

Uma das grandes apostas da atual direção

passa pela internacionalização das nossas

empresas e por conseguinte pela valorização

dos nossos produtos no exterior.

Nesse sentido o presidente da AJAP deslocou-

se recentemente ao estado da Bahia, no

Brasil, para a renovação dessas intenções

com organismos oficiais do Estado e com

vários parceiros associativos e empresariais.

Vinhos, queijos e azeites foram o prato forte

de uma prova de degustação de produtos

tipicamente portugueses, a qual contou com

uma significativa presença de empresários

da restauração, da distribuição e luso

descendentes.

Este é um esforço que a AJAP vai continuar

a fazer além-fronteiras, pois importa destacar,

valorizar e difundir o que Portugal tem de

bom, tanto em diversidade como em

qualidade.

A Direção da AJAP

�AJAP Objectiva� é um Boletim Informativo

elaborado pelo Departamento de Comuni-

cação da Associação dos Jovens Agricultores

de Portugal

Para mais informações:

comunicacao@ajap.pt
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EVENTOS

9th European Organic Congress

Data: 11 a 13 de Junho de 2015

Local: Riga, Letónia

Contacto: www.gpp.min-agricultura.pt

52ª Feira Nacional de Agricultura

Data: 6 a 14 de Junho de 2015

Local: Santarém

Contacto: http://feiranacionalagricultura.pt/

Congresso Internacional �O Montado de

sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva

histórica e transdisciplinar�

Data: 12 e 13 de Junho de 2015

Local: Centro de Artes e Cultura, Ponte de Sor

Contacto: www.gpp.min-agricultura.pt

V Workshop de Cultura de Framboesas

em Almograve, Longueira

Data: 20 de Junho de 2015

Local: Almograve, Longueira

Contacto: www.formtivity.pt

Para inscrição: http://www.formtivity.pt/

?pg=blogver&id=205

Encontro Anual das Ciências do Solo

(EACS 2015): Proteger as funções do solo

- Assegurar a vida da Terra

Data: 24 a 26 de Junho de 2015

Local: ESA, Castelo Branco

Contacto: www.gpp.min-agricultura.pt

Ciclo de conferências �PDR2020

e Empreendedorismo Agrícola�:

- Qual o futuro da agricultura

para Trás-os-Montes?

Data: 26 de Junho de 2015

Local: Vila Real

Contacto: www.gpp.min-agricultura.pt

PROJECTO PALMA FORRAGEIRA

No âmbito do projeto �OPUNTIA FORRAGEIRA� financiado pelo PRODER medida 4.1 Cooperação para a

Inovação, a CONSULAI - Consultadoria Agro Industrial, juntamente com a AJAP e o Instituto Superior de

Agronomia, pretendem com a plantação de quatro espécies diferentes de Opuntia Ficus Indica, em quatro

regiões do País (Algarve, Baixo Alentejo, Alto Alentejo e Ribatejo), realizar uma avaliação do impacto na

aplicação desta planta na dieta alimentar do gado ovino.

Além das propriedades nutritivas para animais ruminantes, tem também características agronómicas

bastante interessantes para as regiões mais áridas do sul do nosso país, adaptando-se a condições onde

os recursos hídricos são mais escassos. É assim, pretendido pelo consórcio uma validação científica para

a produção desta espécie em Portugal, de forma a incentivar a sua produção e a promover o aparecimento

de uma nova planta forrageira com potencial para ser uma boa opção nutricional e económica para os

produtores de gado ruminante.

Para mais informação consulte: www.opuntiaforrageira.com ; www.pdr2020.info

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis em Nitratos � Tejo. A informação necessária a divulgar aos

agricultores está expressa no Website da DRAPLVT: http://www.draplvt.mamaot.pt/Ordenamento/Ambiente/

Zona-Vulneravel-Nitratos/Pages/Zona-Vulneravel-a-Nitratos.aspx, mas adicionalmente podem ser prestados

esclarecimentos, com a abrangência e eficácia do apoio das Juntas de Freguesia.

LEIS E PORTARIAS:

27-05-2015

Portaria n.º153/2015

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Estabelece os termos e os critérios aplicáveis à avaliação dos incumprimentos de compromissos ou outras

obrigações, para efeitos da aplicação das reduções e exclusões previstas no n.º 5 do artigo 24.º da Portaria

n.º 25/2015, de 9 de fevereiro, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 7.1, «Agricultura biológica»

e da ação n.º 7.2, «Produção integrada» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.

Fonte: www.datajuris.pt

AJAPOBJECTIVA#134 | Maio 2015



www.ajap.pt

26-05-2015

Portarian.º151/2015

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Estabelece os termos e os critérios aplicáveis à avaliação dos incumprimentos de compromissos ou outras

obrigações, para efeitos da aplicação das reduções e exclusões previstas no n.º 4 do artigo 35.º da Portaria

n.º 56/2015, de 27 de fevereiro, que estabelece o regime de aplicação ação n.º 7.3, «Pagamentos Rede

Natura» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, e procede à alteração da Portaria n.º

56/2015, de 27 de fevereiro.

Fonte: www.trc.pt

19-05-2015

Portaria n.º 136/2015

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Cria o sistema de reconhecimento de regantes, estabelecendo as condições e procedimentos da autenticação

de entidades reconhecedoras de regantes, bem como da atribuição do título de regante?

Fonte: www.draplvt.mamaot.pt

18-05-2015

Portarian.º134/2015

(DRE I I n.º 95)

PDR 2020

Estabelece o regime de aplicação da operação 8.1.3, «Prevenção da floresta contra agentes bióticos e

abióticos» e da operação 8.1.4, «Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos

ou por acontecimentos catastróficos», ambas inseridas na ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da Medida

8, «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do

Continente, abreviadamente designado por PDR 2020.

Fonte: www.ifap.pt

12-05-2015

Reg.exec.(UE)n.º2015/747

(JO L n.º 119)

PEDIDO ÚNICO 2015

Respeita à data-limite para apresentação do pedido único, dos pedidos de ajuda e dos pedidos de

pagamento, à data-limite para a comunicação de alterações do pedido único ou do pedido de pagamento

e à data-limite para os pedidos de atribuição de direitos ao pagamento ou de aumento do valor dos direitos

ao pagamento a título do regime de pagamento de base para 2015.

Fonte: www.ifap.pt

06-05-2015

Reg.Deleg.(UE)n.º2015/725

(JO L n.º 115)

ARMAZENAGEM PRIVADA DE CARNE DE SUÍNO

Fixa a data-limite para a apresentação de pedidos de ajuda à armazenagem privada de carne de suíno

prevista pelo Regulamento (UE) 2015/360

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.
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