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EDITORIAL

Linhas de crédito para produtores de leite
e suínos

PDR 2020 -A agricultura portuguesa precisa
de mais meios para fomentar o investimento!
Devemos continuar a apostar na instalação de mais jovens
agricultores, pois percentualmente ainda estamos muito aquém
da média de rejuvenescimento da Europa.
O atual programa PDR 2020 prevê instalar menos de 4800 jovens
agricultores, comparativamente ao PRODER que instalou quase
9.000, pelo que esta meta é muito pouco ambiciosa. Registamos
como positivas as alterações que o atual Ministério da Agricultura
pretende implementar, no que diz respeito à instalação de
jovens agricultores (prémio base passar de 15.000 para
20.000), tal como o alargamento da fasquia para os 10.000
Jovens Agricultores.
Temos consciência do número de projetos em carteira, o que
revela vitalidade. Estas vontades seguramente não são um
problema, são efetivamente anseios de jovens e agricultores
que apenas pretendem investir no seu país.
Não temos duvidas que o PDR 2020 pode, à semelhança do
PRODER, constituir efetivamente um excelente apoio ao
investimento de muitos jovens e agricultores portugueses.
Na nossa perspetiva compete ao Estado e à União Europeia
ampliar as condições de apoio, por forma a que os organismos
consigam dar resposta à enorme vontade de produzir, exportar,
criar emprego e gerar riqueza.
A determinação e vontade do atual Ministro da Agricultura
certamente tudo fará para que o PRD 2020 seja um programa
em que todos os agricultores se revejam.

Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP

Foi publicado a 14 de junho o decreto-lei 27/2016 que cria duas
linhas de crédito dirigidas aos produtores de leite de vaca cru
e aos produtores de suínos. O montante global de crédito a
conceder é de 20 milhões, sendo atribuídos 10 milhões a cada
uma das linhas de crédito. A Linha Tesouraria destina-se a
suprimir dificuldades de tesouraria, num montante máximo de
crédito a rondar os 300.000 por requerente, com um prazo
máximo de três anos. A Linha Reestruturação visa ajudar a
resolver situações de endividamento dos produtores,
reestruturando as suas dívidas à banca ou a fornecedores. Neste
caso o beneficiário compromete -se a não aumentar a produção
durante seis meses após a concessão de crédito, que é concedido
pelo prazo máximo de seis anos.

Ciclo de Conferências - Jovem Agricultor
em Peso da Régua
29 de Junho | 14h30 | Auditório Municipal
Peso da Régua é a próxima cidade a acolher o Ciclo de
Conferências - Jovem Agricultor. Os Desafios e Oportunidades
no Interior e os Fatores que Determinam o Sucesso dos
jovens agricultores vão estar em debate na 3ª conferência
organizada este ano pela AJAP, integrada num ciclo de
conferências que vão passar por 7 cidades portuguesas. Dois
jovens agricultores da região do Douro, ligados ao setor
vitivinícola, servirão de case study neste debate, onde um
painel de prestigiados oradores dará a sua visão sobre as
oportunidades e desafios no Interior, com perspetivas de
vários quadrantes: investigação e ensino; gestão de empresas;
consultoria; desenvolvimento agrário. Entre os oradores
convidados destacam-se Artur Correia Cristóvão, Vice-Reitor
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Helena
Freitas, Coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização
do Interior.
A agricultura e o turismo em espaço rural têm um enorme
potencial de dinamização da economia no Interior Norte do
país e devem contribuir para fixar os jovens no território. A
AJAP está fortemente empenhada em contribuir para a criação
de condições que atraiam o investimento jovem aos concelhos
do Interior do país, e defende por isso medidas de apoio à
qualificação e ao desenvolvimento de uma verdadeira rede
de suporte, através de acompanhamento técnico nos primeiros
anos de instalação dos jovens empreendedores.
«A AJAP tem vindo a estabelecer contatos com o Ministério da
Agricultura, há vários anos, no sentido de promover a criação
da figura do Jovem Empresário Rural e congratula-se com o facto
de finalmente o decreto-lei estar em preparação no gabinete do
sr. Secretário de Estado das Florestas», afirma Firmino Cordeiro,
Diretor-geral da AJAP.
Da parte do município de Peso da Régua, que se associa como
parceiro nesta conferência, o presidente da autarquia, Nuno
Gonçalves, considera que «este evento reveste-se de suma
importância, na medida em que traz para o debate público a
necessidade de serem encontradas soluções para a resolução da
crise económico-social que persiste no Douro, as quais terão
necessariamente que passar pelo diálogo e entendimento entre
instituições do setor».
De acordo com a autarquia, nos últimos 11 anos, a quebra de
rendimento dos viticultores do concelho foi da ordem dos
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60%, o que se refletiu drasticamente na diminuição do poder
de compra e na consequente possibilidade de abandono
massivo de propriedades. Segundo o INE, existem 1139
empresas do setor agrícola no concelho de Peso da Régua.
O Crédito Agrícola do Douro, Corgo e Tâmega, parceiro da
AJAP, associa-se a esta Conferência. Alcino Sanfins, presidente
da instituição, destaca «o apoio prestado pelo Crédito Agrícola
nos últimos 30 anos aos jovens agricultores, vitivinicultores e
cooperativas da região, nomeadamente a projetos de
investimento apresentados por associados da AJAP» e reafirma
a «disponibilidade para continuar a apoiar projetos credíveis,
que contribuam para o desenvolvimento da agricultura e dos
setores ligados ao mundo rural».
O Ciclo de Conferências  Jovem Agricultor tem o patrocínio
da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, do Crédito Agrícola
Seguros, da Epagro, da Magos Irrigation Systems e da Hubel
Verde.

AJAP levou debate
sobre Jovens Agricultores a Tavira

O Ciclo de Conferências Jovem Agricultor decorreu 02 de junho,
no Auditório do Crédito Agrícola do Sotavento Algarvio, em
Tavira, com a presença de várias dezenas de agricultores e
representantes das entidades of iciais regionais.
«Este ciclo de conferências demonstra que estamos de braços
abertos para receber os jovens que querem investir na agricultura»,
afirmou, Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, que reiterou a
necessidade de incluir nas candidaturas do PDR2020 uma rubrica
facultativa de acompanhamento técnico, que possa ser financiado
no âmbito da medida Instalação de Jovens Agricultores.

transformação, em antigos palheiros e cavalariças. Produz figos,
alfarrobas, laranjas, marmelos e azeitona para venda em fresco e
desde 2010 lançou diversas linhas de produtos transformados,
como a manteiga de alfarroba (Nutela Algarvia), o sal líquido, o
molho agridoce de figo ou o amendoim de figo. «A transformação
e a comercialização são cruciais para o sucesso, tal como a criatividade
na apresentação de novos produtos que o mercado procura», afirmou
Rosa Dias, formada em Psicologia e Marketing.
Luís Sabbo, da empresa Luís Sabbo Frutas do Algarve, lidera o
negócio da família que já leva 30 anos de existência. A aposta
em culturas diversificadas  romã, abacate, figo, diospiro, lima,
limão - deu à empresa uma nova dinâmica. O processo de
inovação vai continuar com a introdução da pitaia, um projeto
que conta com a parceria da AJAP, no estudo da adaptação das
melhores variedades à região. «Apostamos em novas culturas
para diversificar e evitar o impacto da eventual quebra de
rendimento devido ao aumento da oferta de alguns dos produtos
que já produzíamos, como o abacate», explicou Luís Sabbo.

Em destaque na Revista Jovens Agricultores

Fernando Severino, diretor regional de Agricultura e Pescas do
Algarve, sublinhou que Tavira é concelho do Algarve que
concentra maior investimento no setor agrícola (framboesa,
citrinos, abacate, citrinos, alfarroba, etc). Segundo a DRAPALG,
em 2015 e 2016 foram apresentados ao PDR2020 155 milhões
de intenções de investimento no Algarve, num total de 450
projetos, dos quais 235 de jovens.
«O Algarve tem muito espaço para a agricultura e para o setor
primário em geral e o município de Tavira está disponível para
colaborar com todos os que aqui queiram investir», disse, por
seu turno, João Rodrigues, vereador da autarquia.
Miguel Freitas, docente na Universidade do Algarve e exrepresentante de Portugal na REPER, defendeu que o «Algarve
precisa de investir em Inovação e de reduzir custos produtivos
através da agricultura de precisão» e revelou que está a ser criado
um Observatório de Inovação Agroalimentar na região.
Dois jovens agricultores algarvios mostraram que é possível ter
sucesso através da inovação. Rosa Dias, da Quinta da Fornalha,
gere uma exploração familiar de 30 hectares, reconvertida para
modo de produção biológico, onde instalou alojamentos para
turismo rural, uma loja de produtor e uma unidade de
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- Ministro da Agricultura revela que o Decreto-Lei para criação
do estatuto de Jovem Empresário Rural está em preparação.
- Ministro da Agricultura considera acompanhamento técnico
dos jovens agricultores «uma ideia positiva» e pondera viabilizar
a proposta da AJAP no contexto da reprogramação do PDR2020.
- Cultura do pistácio em Trás-os-Montes.
- Soja - a nova cultura do Alqueva.

Comissário Europeu participou
na Feira Nacional de Agricultura

O Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, esteve de
visita Portugal por altura da Feira Nacional de Agricultura, onde
participou numa conferência sobre Os Desafios para a Inovação
na Agricultura, a 9 de junho, em Santarém. O responsável
revelou que na última década os agricultores europeus
perderam 18% a 30% do rendimento, revelando que está a
negociar com o Banco Europeu de Investimento (BEI) melhores
condições de financiamento para os agricultores. Deixou ainda
a promessa de criação de novas ferramentas para lidar com as
crises de mercado, enomeadamente no setor do leite.
O secretário-geral do Copa-Cocega, Pekka Pesonen, também
presente na conferência, pediu uma simplificação das regras
da PAC na próxima reforma (pós-2020), apelando a uma política
agrícola comum «mais forte e economicamente mais viável para
os agricultores».
A comitiva europeia sobrevoou a área de intervenção de
Alqueva, obra que Phil Hogan classificou com um «excelente
exemplo de regadio», desejando sucesso na candidatura de
Portugal ao BEI para financiamento da conclusão dos 120 mil
hectares de regadio de Alqueva e extensão a mais 45.000
hectares nas zonas limítrofes do perímetro. Portugal necessita
de 200 milhões de euros para concluir as obras. O ministro da
Agricultura, Capoulas Santos, anunciou entretanto a criação de
um Plano Nacional de Regadios para construção de novos
regadios e modernização de regadios antigos, em várias zonas
do país, num total de 100.000 hectares até 2020.

Stand da AJAP na Feira Nacional de Agricultura

SABIA QUE
60%_Trigo, arroz, milho e batatas fornecem 60% calorias
necessárias para alimentar a população mundial
70%_das culturas agrícolas dependem da polinização de insetos
Em 2010 cada hectare de terra arável terá que alimentar 5 pessoas,
enquanto em 1960 a mesma área só alimentava 2,3 pessoas

Mapa interativo mostra origem dos alimentos (clique na imagem).
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Conferência Jovem Agricultor - AJAP
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Simpósio Nacional de Frutos Secos
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AgroGlobal
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Frutos 2016  Feira Nacional de Hortofruticultura
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