
AJAP NO DIREITO DE ANTENA DA RTP1
Destinado à divulgação de campanhas políticas, de solidariedade e outras associações de caráter

diverso, o Direito de Antena assume-se como um espaço público que dá voz às entidades

intervenientes.

Neste sentido, a AJAP esteve representada no programa pelo respetivo Presidente e pelo Diretor-

Geral, com o intuito de dar a conhecer os serviços prestados e a ideologia levada a cabo pela

associação.

No decorrer do tempo de antena, foi evidenciada a aposta no rejuvenescimento e modernização

do espaço rural, com vista não só à mudança e inovação das empresas agrícolas, como também

à dinamização do respetivo espaço como medida de combate à desertificação do país.

PROJETOS AGRÍCOLAS DE EXCELÊNCIA DISTINGUIDOS PELO CRÉDITO AGRÍCOLA
Decorreu no dia 2 de dezembro a 2ª edição do Prémio Empreendorismo e Inovação Crédito

Agrícola, que teve lugar no auditório da reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

Promovida pelo grupo Crédito Agrícola em parceria com a Inovisa, esta iniciativa que contou com

a adesão de mais de 100 participantes, dá a oportunidade aos novos empresários de apresentarem

as suas propostas inovadoras, com o intuito de as implementarem num mercado a partir de um

ou mais fatores distintivos.

Trata-se de reconhecer a excelência de novas ideias, empresas e projetos relacionadas com os

setores da agricultura, agro-indústria, floresta e mar, com potencial de desenvolvimento económico.

Neste contexto foram distinguidos cinco vencedores (um por cada categoria - produção e

transformação; comercialização; inovação em parceria; jovem empresário rural; projeto de elevado

potencial promovido por associado do CA) e três menções honrosas.

Firmino Cordeiro, Diretor Geral da AJAP entregou o prémio Jovem Empresário Rural na categoria

Projeto de Elevado Potencial, ao vencedor SmartBee (nome do projeto), que visa a implementação

de um conjunto de ferramentas de precisão para a apicultura, permitindo aos apicultores a consulta

de todos os dados das colmeias através de uma plataforma on-line.

AJAP E CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA ATRIBUEM

CERTIFICADOS DE FORMAÇÃO
No seguimento da parceria entre a AJAP e a CCAVDAV foram entregues os primeiros certificados

consequentes do curso de formação de utilização e aplicação de produtos fitofarmacêuticos, a

mais de uma dezena de formandos.

A cerimónia de entrega decorreu na agência de Penalva do Castelo, onde estiveram presentes os

formandos e o núcleo dirigente da formação: Firmino Cordeiro, Diretor Geral da Associação dos

Jovens Agricultores de Portugal, Vítor Gomes e João Coelho, Presidente e Administrador Executivo

da Caixa de Crédito Agrícola do Vale do Dão e Alto Vouga, e Elísio Pais, técnico responsável pela

formação.
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NOTA

dezembro foi um mês de atividades marcan-

tes para a AJAP.

Fomos convidados para a entrega do Prémio

Jovem Empresário Rural, categoria  Projeto

de Elevado Potencial, referente aos Prémios

Empreendedorismo e Inovação do Crédito

Agrícola para 2015. No dia 3 foi para o ar o

tempo de antena da AJAP, emitido na RTP1.

Estivemos conjuntamente com o Presidente

Executivo da Caixa Agrícola do Vale do Dão

e Alto Vouga dia 4, na entrega de diplomas

de formação profissional em Penalva do

Castelo, e no dia 9 a direção foi recebida em

audiência pelo Sr. Ministro da Agricultura.

Terminamos assim o ano a cimentar grandes

parcerias, e a preparar novos desafios com

o responsável máximo da pasta.

A todos desejamos um Santo e Feliz Natal e

um Próspero Ano Novo.

Eduardo Almendra

Presidente da AJAP

�AJAP Objetiva� 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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Uma iniciativa bem-sucedida, que deixou o compromisso de realização de novas formações e ações de

divulgação relacionadas com o setor agrícola em 2016.

AJAP FOI RECEBIDA EM AUDIÊNCIA PELA NOVA EQUIPA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
A AJAP foi recebida no início do mês de Dezembro pelo novo Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, com

o desígnio de transmitir as linhas orientadoras defendidas pela Associação.

Relegada e incompreendida algumas vezes pela anterior equipa do ministério, a AJAP apelou nesta audiência

para que se ultrapassem determinadas lacunas em prol da dinamização do espaço agrícola e rural nacional

na sua totalidade, e não apenas em algumas regiões segmentadas.

O apelo passou ainda por várias frentes, tais como a desertificação e o abandono do território, limpeza de

matas e florestas, majoração e investimento, ajudas comunitárias, entre outras, visando a urgência de uma

melhoria significativa nas políticas que as sustentam.

LEIS E PORTARIAS
10-12-2015 Portaria N.º418/2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Estabelece o regime de aplicação da ação n.º 10.4, «Funcionamento e animação», integradas na «Medida

n.º 10 - LEADER», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por

PDR 2020
https://dre.pt

AVISOS

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE OVINOS E CAPRINOS
Os detentores de ovinos e caprinos devem proceder à submissão da declaração de existências, durante o

mês de janeiro de 2016 por referência a 31 de dezembro de 2015.

Para mais informações: ajap@ajap.pt / 213 244 970

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CANDIDATURAS (VITIS) 2016-2017
Informa-se que a data limite para receção de candidaturas ao Regime de Apoio à Reestruturação e

Reconversão da Vinha (VITIS) foi prorrogada até ao dia 8 de janeiro de 2016, devendo as mesmas ser

submetidas online na Área Reservada do Portal do IFAP, em O Meu Processo > Candidaturas > VITIS >

Entregar/Alterar/Consultar.

Para mais informações: ajap@ajap.pt / 213 244 970

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE SUÍNOS
A partir de 1 de dezembro está disponível na Área Reservada do Portal,em o "O Meu Processo", o formulário

para recolha on-line das declarações de existências de suínos, referentes ao período obrigatório de dezembro.

Os proprietários de explorações de suínos devem proceder à submissão da declaração de existências,

durante o mês de dezembro de 2015, reportando ao primeiro dia do mês.

Para mais informações: ajap@ajap.pt / 213 244 970

www.ifap.min-agricultura.pt

www.ajap.pt

EVENTOS

Seminário: Cultivar uma PAC mais verde

� Agricultura Biológica

Data: 8 de janeiro

Local: Aljezur

Contacto: www.growgreen.agrobio.pt

Sival (Agricultura, Horticultura,

Maquinaria Agrícola)

Data: 12 a 14 de janeiro

Local: França- Angers

Contacto: www.sival-angers.com

Interaspa

Data: 13 a 14 de janeiro

Local: Alemanha � Hannover

Contacto: www.interaspa.eu

Agrarmesse Alpen-Adria (Agricultura e Floresta)

Data: 15 a 17 de janeiro

Local: Áustria

Contacto: www.kaerntnermessen.at

International Green Week Berlin

Data: 15 a 24 de janeiro

Local: Alemanha � Berlim

Contacto: www.greenweek.de

Seminário: Cultivar uma PAC mais verde

� Agricultura Biológica

Data: 22 de janeiro

Local: Beja

Contacto: www.growgreen.agrobio.pt

ESTUDANTES

DO ENSINO SUPERIOR
Para receber a AJAP Objetiva 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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