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EDITORIAL

Prémio Empreendedorismo e Inovação

Parabéns Portugal
Somos Campeões Europeus
Portugal merece pelo esforço, pela humildade, pela fé e pela
ambição. Foi assim com 11 de 23, foi assim com 11 milhões de
portugueses e muitos outros de vários países a torcer por
Portugal. Não só no futebol, como no hóquei, na vela, no futebol
de praia, no atletismo e outras modalidades, Portugal tem
provado à Europa e ao Mundo que é capaz.
Esta é uma excelente lição para funcionários, empresários,
organizações, políticos e governantes deste país. Como estivemos
todos juntos a vibrar por esta união de esforços sobre o comando
do Engº Fernando Santos, devemos igualmente estar todos
mobilizados para que Portugal seja um país próspero, capaz de
mobilizar as iniciativas dos portugueses, de valorizar o seu
trabalho, atrair investimento e potenciar as nossas exportações
e os produtos de excelente qualidade que produzimos.
A AJAP apenas pode dar um ínfimo contributo, não desistimos
de investir, somos resilientes e acreditamos no futuro da
agricultura em Portugal.
Com esta Taça (Campeões Europeus) sob pano fundo, Portugal
vai seguramente conquistar novas vitórias noutros campeonatos.
O da agricultura, das pescas, da indústria, dos serviços, da
administração pública, apostando na inovação e novas tecnologias, no combate à desertificação e alterações climáticas, nas
exportações e no estímulo aos jovens.
Simplesmente porque todos merecemos e somos capazes!
Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP

Pelo 3º ano consecutivo o Crédito Agrícola e a Rede INOVAR
promovem o Prémio Empreendedorismo e Inovação com o
objetivo de premiar projetos e empresas inovadores com
atuação nos setores agrícola, agroindustrial, florestal e mar,
nas seguintes categorias:
 Produção e Transformação
 Comercialização e Internacionalização
 Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
 Desenvolvimento Rural
 Jovem Empresário Rural*
 Projetos de Elevado Potencial promovidos por Associados
do Crédito Agrícola*
Aos projetos vencedores de cada categoria será atribuído um
prémio monetário no valor de  5.000,00, e ainda:
. Atribuição de condições preferenciais em linhas de
financiamento, bem como outras condições em produtos
e serviços financeiros do Crédito Agrícola;
. Divulgação de vídeo promocional do projeto na cerimónia
de entrega de prémios;
. Divulgação do premiado de cada categoria pelos seguintes
órgãos de comunicação nacionais: Correio da Manhã e Jornal
de Negócios.
*Categorias de reconhecimento especial que dispensam de candidatura

Candidaturas até às 18h00 do dia 15 de Julho de 2016 em
www.premioinovacao.pt

AJAP organiza conferência em Nelas
13 de julho | 14h30 | Auditório Municipal
Os fatores que determinam o sucesso dos Jovens Agricultores
vão estar em debate numa conferência organizada pela AJAP
em Nelas. Casos práticos de jovens investidores nas fileiras do
vinho, do azeite e do Queijo Serra da Estrela serão apresentados
e enquadrados por especialistas. A Diretora Regional de
Agricultura e Pescas do Centro, Adelina Martins, revelará as
últimas novidades sobre o PDR2020.

com projetos inovadores na área agrícola, que o Crédito Agrícola
tem vindo a apoiar. Continuaremos disponíveis para estar ao lado
dos investidores do setor primário e para nos associarmos a
iniciativas que promovam a agricultura, como é o caso do ciclo de
conferências da AJAP», afirma Américo Loureiro, vice-presidente desta instituição bancária.
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.

Num momento em que o Presidente da República afirma como
prioridade o investimento de fundos públicos e comunitários no
Interior e em que o Governo lançou a Unidade de Missão para a
Valorização do Interior, o debate sobre a importância da
agricultura na fixação dos jovens no mundo rural é fundamental.
«Portugal recebeu cerca de 50 mil milhões de euros de fundos
estruturais nas últimas décadas, no entanto a assimetria entre
Litoral e Interior continua a acentuar-se. A AJAP está há muito
empenhada na criação da figura do Jovem Empresário Rural, que
contribuirá para fixar os jovens no Interior e, por isso, congratula-se com o compromisso assumido publicamente pela coordenadora
da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, Doutora
Helena Freitas, de ser ela própria um veículo de promoção desta
figura junto do poder central», afirma Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP, fazendo referência a declarações proferidas
pela responsável desta nova entidade na conferência realizada
pela AJAP em Peso da Régua, a 29 de junho.
Na conferência de Nelas estarão presentes oradores dos
principais setores de atividade agrícola da região do Dão, entre
os quais o Presidente da Comissão Vitivinícola do Dão e ex-ministro da Agricultura, Arlindo Marques Cunha, representantes da Associação de Desenvolvimento do Dão e da Cooperativa
dos Olivicultores de Nelas.
Numa perspetiva de abertura de novos mercados, Alberto
Carvalho Neto, Presidente da AJEPC - Associação de Jovens
Empresários Portugal China, falará sobre as oportunidades de
exportação dos produtos agrícolas portugueses e estratégia de
promoção levada a cabo por esta associação que agrega jovens
empresários de Portugal, China, Brasil, Angola e Moçambique.
O Crédito Agrícola de Terras de Viriato, que se associa a esta
iniciativa, realça o investimento realizado nos últimos anos pelos
agricultores da região, tanto na área da viticultura, como em
novas culturas  pequenos frutos, figo, medonho, romã, transformação de maçã. «Está a surgir uma nova fornada de jovens,

Veja o vídeo da Conferência Jovem Agricultor realizada em Tavira a 2 de junho

AJAP debate Desafios
e Oportunidades do Interior

Na conferência Jovem Agricultor, organizada pela AJAP em
Peso da Régua, a 29 de junho, foi feito um diagnóstico dos
desafios e oportunidades das regiões do Interior do país. Todos
os oradores foram unânimes em reconhecer que a agricultura
é uma atividade fundamental para trabalhar os problemas da
interioridade e para fixar os jovens ao território.

«É necessário promover mais equilíbrios, por forma a que os
pequenos produtores não se sintam à margem do processo de
maior afirmação e consolidação da região do Douro», Eduardo
Almendra, Presidente da AJAP
«A agricultura é a mola real da economia do Douro e dela depende
o crescimento sustentado do turismo» , «A Casa do Douro precisa
de voltar a ser uma instituição pública ao serviços dos agricultores»,
José Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal da Régua
«O Programa Nacional para a Coesão Territorial será delineado
nos próximos 2 meses», «A assimetria entre Litoral e Interior é
hoje insustentável. Hoje em dia 50% do PIB deriva de Lisboa e
Porto», Helena Freitas, coordenadora da Unidade de Missão
para a Valorização do Interior

«Trás-os-Montes tem capacidades únicas e se colocarmos os
nossos produtos em embalagens bonitas e os soubermos
promover, podemos evoluir muito com produtos de alta
qualidade», Alberto Carvalho Neto, Presidente da Associação
Jovens Empresários Portugal China e Vice-Presidente da
Federação Sino PLPE
«O Regia-Douro-Park- Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real
ajudará os agricultores e à internacionalização do Douro», Artur
Cristóvão, Vice-Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro

«350 candidaturas, 50 milhões  para gerar inovação. Se esta
oportunidade for aproveitada, podemos fazer algo construtivo»,
Miguel Freitas, sobre os Programas Operacionais do PDR2020
«Em 10 anos o Douro perdeu 50 mil habitantes», Carlos Duarte,
Diretor do Instituto Desenvolvimento Agrário da Região Norte
«É fundamental que o Governo defina um pacote mínimo de
serviços para que as famílias jovens se fixem no Interior», Carlos
Duarte, Diretor do Instituto Desenvolvimento Agrário da Região
Norte
«O novo desafio é diversificar a atividade económica do Jovem
Agricultor ( ) a AJAP pode ajudar o Estado a valorizar os recursos
endógenos do Interior», Carlos Duarte, Diretor do Instituto
Desenvolvimento Agrário da Região Norte

Prevenir acidentes com tratores

Glifosato autorizado até final de 2017

Desde o início do ano já morreram 42 pessoas na sequência de
acidentes com veículos agrícolas, o que levou o grupo
parlamentar do CDS a apresentar na Assembleia da República
um projeto de resolução que defende a adoção de medidas
legislativas para reduzir o elevado número de acidentes com
maquinaria agrícola. Entretanto, o Governo criou um grupo de
trabalho que terá como missão identificar medidas no âmbito
da prevenção de acidentes que envolvam veículos e maquinaria
agrícola. A divulgação destas medidas deverá ocorrer durante
o mês de julho.

A Comissão Europeia decidiu prolongar a autorização do uso
do glifosato até 31 de dezembro de 2017. Depois desta data
espera-se um parecer adicional sobre as propriedades da
substância ativa pela parte da Agência Europeia de produtos
químicos (ECHA), cuja opinião será decisiva para a definição das
etapas seguintes relativamente ao glifosato. Perante esta
decisão, a Anipla demonstrou publicamente o seu desapontamento: «Depois da Comissão Europeia ter proposto, originalmente, uma reaprovação do uso do glifosato por um período
de 15 anos, ficamos agora, e apenas, com uma extensão de 18
meses. O desenrolar deste processo e, consequente a decisão
final, serve apenas para demonstrar que o que deveria ter sido
um processo de decisão tomado com base em critérios científicos, foi completamente prejudicado e adulterado pela
componente política», afirma a associação portuguesa que
representa a indústria de produtos fitofarmacêuticos.
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