
MÊS QUENTE PARA A AJAP QUE ALARGOU A REDE DE PARCEIROS INTERNACIONAIS

AJAP RECEBE REPRESENTANTES DA BAHIA
A AJAP recebeu dois empresários do Estado da Bahia, ligados à área agrícola, um criador de ovinos e

caprinos e dirigente cooperativo, e um empresário na área da distribuição alimentar, que vieram a

Portugal com o propósito de recolher informação e elementos técnicos acerca do maneio, reprodução

e transformação do leite em queijo.

A visita incluiu uma passagem pelo Alentejo, Beira Interior, Trás-os-Montes e Douro Litoral, de forma

a poderem apreciar diversas explorações agrícolas. O projeto em causa faz parte de um protocolo

assinado entre a Associação de Jovens Agricultores de Portugal e o Estado da Bahia, e surge como

resposta a uma missão onde foram assumidos alguns compromissos entre as duas entidades,

nomeadamente a troca de experiências no setor agropecuário, o investimento por parte de jovens

agricultores naquela região brasileira, bem como outros objetivos intimamente ligados à

internacionalização.

AJAP ESTABELECE PROTOCOLO COM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Para além da cooperação entre Portugal e o Brasil, alargámos a rede de parceiros para os nossos

associados, com a assinatura de um protocolo, no passado dia 28 de Agosto, um momento que contou

com a presença do Cônsul Honorário da República de África do Sul em Portugal, António Schneider,

com a Presidente da Câmara distrital de Mé-Zochi, Isabel da Graça Domingos, com o Presidente da AJAP,

Eduardo Almendra e o Vice-Presidente, Pedro Rei.

Foi assinado um memorando de entendimento para

a criação de projetos agrícolas em São Tomé e

Príncipe, com vista a criar uma Associação de Jovens

Agricultores no local (proposta pela AJAP). O

protocolo irá, assim, reforçar o relacionamento com

um dos PALOP, além de contribuir para o fortaleci-

mento institucional entre as entidades representadas.

AJAP EM MOÇAMBIQUE
A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal efetuou em Agosto uma visita à região do Chókwé, província

de Gaza, em Moçambique, no âmbito de uma missão técnica exploratória, com o intuito de estreitar uma

parceria de colaboração e dar continuidade a um processo de intervenção que submete a troca de informação,

exportação, importação e identificação de parcerias entre agricultores portugueses e moçambicanos.

Num território com potencial agronómico e em que

a agricultura continua a ser um importante con-

tributo para a economia do país, são diversos os

jovens com o objetivo de ingressar no setor, pelo

que a AJAP, com a intenção de uma intervenção

aproximada junto dos futuros produtores, acon-

selhou um conjunto de jovens técnicos em início de

atividade, na região moçambicana do Chókwé.

No decorrer da missão, a AJAP reuniu com o representante da Cooperativa de Crédito e Poupança do

Limpopo, de forma a conhecer um pouco melhor as dificuldades de acesso ao crédito por parte dos

agricultores. Esta cooperativa de microcrédito foi criada com o objetivo de dar resposta ao financiamento

para a atividade agrícola e minimizar os obstáculos com que se deparam os agricultores para obterem

capital através da banca formal.

O investimento agrícola em terras africanas é cada vez mais uma realidade, e na sequência de protocolos

existentes entre a AJAP e instituições moçambicanas, pretende-se transpor esta ideia para o universo

dos associados.
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NOTA

Tradicional mês de férias, Agosto foi

destinado pela AJAP à Cooperação com

alguns dos PALOP, atendendo a uma cada

vez maior necessidade de trocar experiências,

conhecimentos e estabelecer parcerias.

Estivemos no Regadio do Chókwé, na

Província de Gaza, em Moçambique,

reunidos com agricultores e responsáveis

locais. Acompanhámos uma delegação de

duas pessoas - um empresário e um dirigente

de uma cooperativa agropecuária - do Estado

da Bahia, numa visita de 10 dias realizada

nas diferentes regiões, produtoras de ovinos,

caprinos e bovinos em Portugal.  Assinámos

um protocolo de colaboração na sede da

AJAP, com a Presidente da Câmara Distrital

de Mé-Zochi, da República de São Tomé,

Isabel Mayza Jesus da Graça, que entre

outros objetivos visa o aproximar entre

produtores dessa região e produtores

nacionais no sentido de se poderem

estabelecer algumas parcerias  de

conhecimento, tecnológicas e até produtivas.

Julgamos ser um excelente contributo e o

reforço do papel da AJAP colaborar com os

países que falam a nossa língua, com o

estreitar de relações instituicionais públicas

e privadas. Pela via da participação ativa nas

suas dificuldades e anseios com vista a

melhorar a qualidade de vida das populações,

a sua formação e o aperfeiçoar de estratégias

produtivas e comerciais entre as pessoas,

comunidades e países.

Esperemos que este esforço da AJAP possa

ser de futuro mais acarinhado.

Direcção da AJAP

�AJAP Objectiva� é um Boletim Informativo
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AVISO

PEDIDO ÚNICO 2015 - CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS � CONTINENTE

O IFAP disponibilizou informação relativa às datas previstas de pagamento da maioria das medidas

incluídas no Pedido Único � PU 2015. O calendário é provisório e será atualizado em função da adaptação

da nova cadeia de pagamentos da reforma da PAC.

http://www.ifap.min-agricultura.pt/

MOVIMENTAÇÃO DE BOVINOS - NOVOS PROCEDIMENTOS

A partir de 3 de agosto de 2015, a movimentação de bovinos deverá ser acompanhada de Guias de Circulação

emitidas on-line, através da Área Reservada do Portal do IFAP, em �O Meu Processo�. A emissão de guias poderá

ser efetuada diretamente, pelo produtor na Área Reservada do Portal do IFAP, em �O Meu Processo�, nas

organizações de agricultores protocoladas com o IFAP para o efeito ou, em qualquer departamento dos serviços

veterinários regionais. Informações adicionais poderão ser consultadas na página Movimentação do menu SNIRA

no Portal do IFAP.

http://www.ifap.min-agricultura.pt/

LEGISLAÇÃO

14-08-2015

Decreto � Lei Nº 162/2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Institui no território nacional o sistema de seguros agrícolas

https://dre.pt/

14-08-2015

Portaria Nº 245/2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Estabelece o regime de aplicação da operação 10.1., «Preparação e reforço das capacidades, formação e ligação

em rede dos GAL», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR

2020

https://dre.pt/

17-08-2015

Decreto-Lei Nº 165/2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Procede à regulamentação da Lei dos Baldios, aprovada pela Lei n.º 68/93, de 4 de setembro

https://dre.pt/

25-08-2015

Decreto-Lei Nº 174/2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de julho, que criou o Sistema Nacional de

Informação e Registo Animal, estabelecendo as regras para identificação, registo e circulação dos animais das

espécies bovina, ovina, caprina, suína e equídeos, bem como o regime jurídico dos centros de agrupamento,

comerciantes e transportadores e as normas de funcionamento do sistema de recolha de cadáveres na exploração.

https://dre.pt/

www.ajap.pt

EVENTOS
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Sima Asean (Agricultura/Agro-

Indústria/Máquinas e Equipamentos)

Data: 17 a 19 de Setembro

Local: Banguecoque � Tailândia

Contacto: http://sima-asean.com/en/

Expobiomassa  (Ambiente/Energias Alternativas)

Data: 22 a 24 de Setembro

Local: Valladolid � Espanha

Contacto: http://www.expobiomasa.com/

Sant Miguel (Máquinas e Equipamentos)

Data: 24 a 27 de Setembro

Local: Lleida � Espanha

Contacto: http://firadelleida.com/

santmiquel/?lang=ca

Word Dairy Expo

Data: 29 de Setembro a 3 de Outubro

Local: Madison � E.U.A.

Contacto: http://worlddairyexpo.com/

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.


