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ajap Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal


Nota

Firmino Cordeiro
Presidente da AJAP

O “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

Este mês vai marcar a agricul-
tura  europeia, com a realiza-
ção de um Conselho Informal 
de Ministros da Agricultura, 
organizado pela Presidência 
Luxemburguesa em colaboração 
com o CEJA. A AJAP vai 
estar neste evento, onde se 
poderão  definir muitos dos 
apoios aos Jovens Agricultores 
para o período 2007 - 2013 
a enquadrar no FEADER 
(Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural). Este 
encontro, a decorrer entre os 
dias 9 e 10 constituirá, na nossa 
perspectiva, um novo fôlego de 
desenvolvimento, provavelmente 
o último. 
A AJAP está perfeitamente 
convicta do desafio e das opor-
tunidades a não perder a bem 
do futuro da agricultura portu-
guesa.

Inscreva-se no Concurso Jovem Agricultor 
2005 e seja um dos vencedores!

Março foi o mês de abertura das  inscrições para 
o “Concurso Jovem Agricultor 2005”, tendo-se 
verificado uma grande adesão a esta iniciativa, 
por parte dos Jovens Agricultores.

Como já é do seu conhecimento, os participantes 
podem concorrer às seguintes categorias: 
Prémio “Jovem Agricultor 2005” e Prémio 
“Inovação e Tecnologia”.
Para mais informações:
Telf.: 21 324 49 70
E-mail: ajap@ajap.pt
Participe!

No próximo dia 9, a AJAP vai assinalar o “Dia da Europa” organizando 
o “Dia da Agricultura nas Escolas Europeias” em simultâneo com as or-
ganizações de jovens agricultores dos restantes estados membros da 
União Europeia. 
A iniciativa, coordenada pelo CEJA, Conselho Europeu de Jovens Agri-
cultores,  tem como objectivo apresentar a agricultura aos mais jovens.  
Com esta iniciativa, os jovens agricultores pretendem mostrar como se 
produzem os alimentos e de que forma a agricultura contribui para a ma-
nutenção da paisagem e ocupação do território no espaço europeu. In-
formações de carácter pedagógico sobre a agricultura estão disponíveis 
no site “MISSÃO TELLUS”, em http://www.ceja.educagri.fr/por/ac.htm.
Em Portugal, a AJAP vai organizar a visita de uma turma de 20 alunos do 
1º ciclo do ensino Básico a uma exploração agro-pecuária de produção 
de leite, a Quinta de Santo Isidro, em Bougado, Trofa, entre as 13h45 
e as 15h00 do dia 9 de Maio. As crianças terão oportunidade de con-
tactar com os animais e aprender sobre a sua alimentação e maneio, 
descobrindo como se produz o leite e os iogurtes que só conhecem das 
embalagens.
A AJAP espera que esta iniciativa simbólica sirva de estímulo para outras 
iniciativas de “porta aberta” em explorações agrícolas do nosso país, de 
modo a aumentar a comunicação entre a agricultura portuguesa e a 
sociedade envolvente.
Para mais informações, contactar o Vice-presidente da AJAP:
Carlos Neves - 962894146

Dia da Europa - Dia da Agricultura nas 
Escolas Europeias
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Expovinis Brasil 2005 - 
Salão Internacional do Vinho
03 e 05 de maio de 2005, no ITM 
EXPO, em São Paulo, Brasil 



Seminário sobre Áreas Pro-
tegidas - Gestão Sustentá-
vel 
6 de Maio de 2005, Ponte de Lima



5º congresso florestal 
nacional “a floresta e as 
gentes”
16 a 19 de Maio de 2005, Viseu 



Seminário “Agricultura 
urbana e desenvolvimento 
sustentável” 
19 de Maio, na Casa do Ambiente e 
Cidadão em Lisboa 



V Congresso Ibérico de 
Ciências Hortícolas / IV 
Congresso Iberoamericano 
de Ciências Hortícolas 
22 a 27  de Maio 2005, Porto - 
Seminário de Vilar 


Seminário;: “Os Produtos 
Locais Enquanto Elementos 
Dinamizadores do 
Desenvolvimento”
30 de Maio, Vieira do Minho


Feira Nacional de 
Agricultura
04 a 12 de Junho,CNEMA

Seminário AJAP “Agarrar 
o Tempo Para Ser Jovem 
Agricultor”
30 de Junho 2005, Centro de 
Congressos de Lisboa

Acções de Formação Profissional da 
AJAP em 2005 (Mês Maio/Junho)

Designação Local Data

Empresário Agrícola (Vitivinicultura)

Empresário Agrícola

Empresário Agrícola (Olival)

Protecção Integrada (Olival)

Rebordelo

Montemor-o-velho

Portel

Agrochão (Abel)

13.05 a 12.09

30.05 a 27.09

1.06 a 19.11

1.06.05 a 10.06

Com intuito de debater o enquadra-
mento actual  dos Jovens Agricul-
tores nacionais nas novas normas 
comunitárias, a AJAP, em conjunto 
com o PO AGRO, encontra-se a 
preparar um Seminário designado 
“Agarrar o tempo para ser Jovem 
Agricultor”, que irá decorrer a 30 de 
Junho, no Centro de Congressos de 
Lisboa (antiga FIL).
Para além de discutir a situação actu-
al dos Jovens Agricultores, as condições necessárias e principais dificul-
dades aquando da sua instalação, é também objectivo deste Seminário o 
enquadramento com a realidade ao nível da Comunidade Europeia, no-
meadamente no que diz respeito ao próximo Quadro Comunitário.
O evento, apesar de gratuito, implica inscrição. Assim, se pretender partici-
par obtenha mais informações através de:
Telf.: 21 324 49 70
E-mail: ajap@ajap.pt

Seminário sobre Jovens Agricultores 
Saiba como participar!

No quadro da Resolução do Conselho de 
Ministros, de 31 de Março, foi elaborado um  
1.º Relatório sobre a Seca e os seus impactos 
na primeira quinzena de Abril.
Segundo o relatório, e em termos meteo-
rológicos, a seca tem afectado a totalidade 
do território do Continente com índices de 
seca de valor mais elevado no sul e litoral 

com extensão até ao Minho. Outro parâmetro que caracteriza a seca 
meteorológica, e que tem impacto sobretudo nas actividades agrícolas, 
é o teor da água no solo, que na metade sul do Continente é já inferior 
a 50% da capacidade máxima.
O efeito mais sentido no sector agrícola até ao momento foi o esgotamen-
to dos stocks de palhas, de fenos e de silagens na maioria das explorações 
agrícolas e, por isso, o recurso anormal a rações industriais e aquisição de 
palhas e fenos no exterior do país, a preços muito elevados.
Com o início do período de Primavera-Verão, caracterizado por baixos 
valores de precipitação, esta situação poderá agravar-se caso as chuvas 
da Primavera não sejam abundantes.

O efeito da seca no sector agrícola


