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Ciclo de Conferências - Jovem Agricultor
Tavira | 2 de Junho

«Esperamos idêntica adesão na conferência de Tavira,
atendendo ao crescente dinamismo que a agricultura vem
registando no Algarve, nomeadamente através de investimento
realizado por jovens agricultores nas áreas da fruticultura,
horticultura e apicultura, entre outras», afirma Firmino
Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP.
Jorge Botelho, presidente do município de Tavira, considera
«relevante o facto de a AJAP trazer a reflexão de jovens
agricultores ao concelho, uma vez que isso traduz a vontade
de atrair e dar visibilidade às iniciativas existentes para os
jovens agricultores e às potencialidades da atividade agrícola
como geradora de riqueza e postos de trabalho, num setor
quase abandonado durante muitos anos e que agora manifesta
uma atratividade crescente para o investimento».
O anfitrião do evento, João Barrote, Presidente do Crédito
Agrícola do Sotavento Algarvio, afirma: «é com a maior
expectativa que aguardamos o melhor acolhimento desta
conferencia junto da nossa carteira de clientes e, de um modo
muito particular, junto dos jovens agricultores e empresários
que tem como referencia o Crédito Agrícola».

Próximas conferências Jovem Agricultor
- 29 de junho | Peso da Régua
- 13 de julho | Nelas

Veja o vídeo da Conferência Jovem Agricultor em Caminha
Tavira é a próxima cidade a acolher o debate sobre as
oportunidades e desafios dos jovens agricultores, a 02 de junho
no Auditório do Crédito Agrícola do Sotavento Algarvio. O Ciclo
de Conferências - Jovem Agricultor da AJAP, tem desta feita
como oradores convidados para o painel Ser Jovem Agricultor
- Desafios e Oportunidades: Miguel Freitas, conhecido
especialista em assuntos agrícolas europeus, Luís Mira, professor
do Instituto Superior de Agronomia, César Machado da Direção
de Marketing Estratégico do Crédito Agrícola, e dois jovens
agricultores da região: Rosa Dias, da Quinta da Fornalha, e Luís
Sabbo, da empresa Luís Sabbo Frutas do Algarve.

Palma Forrageira  Uma alternativa na
Alimentação Animal

EDITORIAL
Estreitar laços além fronteiras

A AJAP organizou a 27 de Maio, pelas 17.30h, na Feira SANTIAGRO,
em Santiago do Cacém, no pavilhão dos Ovinos, um workshop
sobre o projeto Palma Forrageira  Uma alternativa na
Alimentação Animal. Aproveitando o facto de o promotor do
projeto participar no certame em apreço, demos a conhecer
aos agricultores da região esta alternativa de alimentação ovina,
tendo por base a Palma Forrageira. Na próxima edição da Revista
Jovens Agricultores será publicado um suplemento sobre este
projeto.

Em maio recebemos na sede da AJAP uma delegação de 16
Jovens Agricultores franceses, oriundos de várias regiões, e
membros da JA (Jeunes Agriculteurs), de visita a Portugal. A
associação dos jovens agricultores franceses é seguramente
das organizações de maior dimensão e poder reivindicativo no
espaço europeu e é parceira da AJAP desde os primeiros anos
do CEJA - Conselho Europeu de Jovens Agricultores. Em análise
nesse encontro estiveram as potencialidades agrícolas do nosso
país, a diversidade e a qualidade dos nossos produtos.
No âmbito da atuação internacional da AJAP, maio fica também
marcado pela primeira missão realizada a São Tomé e Príncipe,
em colaboração com a Associação para a Cooperação, Cultura
e Desporto entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Esta viagem
ocorreu num espírito de missão e colaboração de extrema
importância, foi assinado um protocolo de colaboração entre
a AJAP e a Associação dos Jovens Agricultores de São Tomé e
Príncipe, representada pelo seu Presidente, Abel Bom Jesus, e
testemunhado pelo Diretor do Instituto da Juventude, Dr. Jozino
da Veiga.
Importa assinalar, de entre os vários encontros realizados, as
reuniões com os Ministros da Juventude e da Agricultura e com
os presidentes das Câmaras Distritais de Água Grande, Mé-zochi,
Cantagalo e Lemba.
De realçar a boa hospitalidade do povo São Tomense e o
otimismo com que encara o futuro. A AJAP promete regressar
e levar algum do seu know-how e conhecimento, dando o seu
contributo para alavancar a agricultura e economia de São Tomé.

Consulte AQUI o Plano de Abertura dos próximos concursos

www.ajap.pt

Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP

Retirada de substâncias ativas pode
representar 810M prejuízo

De acordo com um estudo de impacto encomendado pela
Comissão Europeia, o Acordo de Parceria Transatlântica de
Comércio e Investimento contribuirá para aumentar em 27% as
exportações da UE para os EUA.

AJAP na Feira Nacional de Agricultura

Um estudo apresentado pela ANIPLA, a 19 de Maio, avaliou o
potencial impacto económico da retirada de 112 substâncias
ativas (s.a.) que estão consideradas em risco de exclusão a nível
da UE e que são usadas na proteção contra pragas, doenças e
infestantes em cinco culturas chave em Portugal. O estudo
analisou as fileiras da vinha, olival, milho grão, pera Rocha e
tomate indústria, concluindo que tal retirada representaria uma
perda de 810 milhões de euros no rendimento agrícola destas
fileiras e de uma forma geral inviabilizaria a exploração
empresarial de qualquer das culturas em análise. Consulte AQUI
o relatório.

Proteger a agricultura europeia no acordo de
comércio UE-EUA
O CEJA-Conselho Europeu dos Jovens Agricultores defende a
criação de cláusulas de salvaguarda ou a eventual retirada dos
setores mais frágeis da agricultura das negociações em curso
entre a União Europeia e os EUA para um acordo bilateral de
comércio. O setor pecuário e os produtos com indicação
geográfica (IGP ou DOP) devem ter especial proteção e a
indicação da origem nos rótulos dos produtos deve ser
salvaguardada, defende o CEJA, propondo a criação de um
organismo de inspeção que controle a equivalência dos produtos
importados.

www.ajap.pt

A AJAP estará presente com um stand renovado na 53ª Feira
Nacional de Agricultura / 63ª Feira do Ribatejo, evento que decorre
de 04 a 12 de Junho, no Centro Nacional de Exposições, em
Santarém, tendo como tema em destaque a Fruta Portuguesa.
Paralelamente, decorrerá 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 APPPFN. Consulte AQUI o Programa.

SABIA QUE
Água_ consumo médio do regadio em Portugal reduziu 33%
e o valor económico da água aumentou 40% entre 2000 e 2010

Emprego_8,6% da população ativa em Portugal trabalha
na agricultura
Exportações_agroalimentares da UE para a China
aumentaram 33% no último ano, totalizando 10,7 biliões 
Soja _UE duplicou área em 2015: 819.000 ha = 2,1 milhões ton

APROVEITE AS VANTAGENS DO
CARTÃO GALP
FROTA BUSINESS AGRÍCOLA
EXCLUSIVO ASSOCIADOS AJAP
DESCONTOS ATÉ 0,12/LITRO
Solicite a adesão através do e-mail olga.leitao@ajap.pt ou através
do telefone 213 244 970.

AGENDA
Conferência Jovem Agricultor AJAP
2 de Junho, Tavira
www.ajap.pt
53ª Feira Nacional de Agricultura / 63ª
Feira do Ribatejo
04 a 12 junho
CNEMA, Santarém
http://feiranacionalagricultura.pt/
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AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal
Rua D. Pedro V, 108 - 2º, 1269-128 Lisboa
Tel: 213 244 970 | revista@ajap.pt | www.ajap.pt

Feira Nacional do Mirtilo
23 a 26 de Junho
Sever do Vouga
www.feiradomirtilo.pt

Conferência Jovem Agricultor AJAP
13 de Julho
Nelas
www.ajap.pt

Conferência Jovem Agricultor AJAP
29 de Junho
Peso da Régua
www.ajap.pt

Frutos 2016  Feira Nacional de
Hortofruticultura
19 a 28 de Agosto
Parque D. Carlos I, Caldas da Rainha

Simpósio Nacional de Frutos Secos
30 Junho
Centro Cultural Ferreira do Alentejo
http://www.scap.pt/index.php/event
os/156-amendoeira-nogueira-e-pistacio
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