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EDITORIAL

Programa Faça Chuva, Faça Sol na RTP
em outubro

Faça Chuva, Faça Sol
Faça Chuva, Faça Sol é o novo programa televisivo de base
Agrícola e Rural.
Está para muito breve o início de uma série de 13 programas
destinados ao público em geral, focalizado na agricultura
portuguesa e nos Jovens Agricultores, da responsabilidade da
AJAP e que resulta de uma parceria com a RTP.
Dia 1 de outubro, pela hora de almoço, na RTP2, estará no ar o
"Faça Chuva, Faça Sol". Para além das reportagens dinâmicas
das diferentes realidades e regiões do país, cada programa terá
a intervenção de um reputado especialista na área agrícola.
A agricultura como atividade económica, geradora de riqueza,
promotora de emprego e responsável por contrariar a
desertificação dos campos e das zonas rurais, necessita de mais
divulgação, de maior presença nos media, de maior promoção
e empenho dos responsáveis.
A AJAP está de parabéns, este é apenas o início de um processo
de divulgação que não pode parar.
Pela Agricultura portuguesa!
Pelos Jovens Agricultores!
Por Portugal!
Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP

A RTP inicia dia 1 de outubro, a transmissão do programa Faça
Chuva, Faça Sol, promovido pela AJAP. Trata-se de um magazine
semanal, aos sábados, pela hora de almoço na RTP2, com a
duração de 15 minutos, sobre a agricultura em Portugal, onde
se procura evidenciar projetos de referência, novas formas de
gestão agrícola, tendências e inovação.
«Vamos mostrar casos concretos, de norte a sul do país, nas
várias valências da agricultura contemporânea  da tradicional
à inovadora, da tecnológica à transformadora. Num setor em
mudança, pretende-se revolucionar a forma como se olha para
a agricultura em Portugal e que hoje representa crescimento,
criação de valor, emprego e alternativas sustentáveis», afirma
Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP.
Através deste programa de televisão a AJAP divulgará também
informações úteis ao nível de apoios e legislação do setor.
Faça Chuva, Faça Sol é o regresso da agricultura à televisão
portuguesa. Não perca!

AJAP realiza missão técnica a Moçambique
A AJAP desloca-se esta semana a Moçambique para uma missão
técnica, que incluirá a presença com um stand na 52ª FACIM- Feira
Agro-Pecuária, Comercial e Industrial de Moçambique. Este
certame, que decorre em Maputo, de 29 de agosto a 4 de
setembro, é a maior montra multisetorial de produtos e serviços
em Moçambique, e contará este ano com um Pavilhão de Portugal,
onde está integrada a AJAP.
A missão da AJAP inclui ainda reuniões bilaterais com membros
do Governo moçambicano, diversas entidades do Ministério da
Agricultura e Segurança Alimentar, responsáveis pelo
desenvolvimento empresarial agrário e pela investigação agrária.
No dia 31 de agosto a AJAP organiza, em colaboração com a
Associação Industrial Portuguesa, uma Conferência sobre a
Importância dos Produtos Portugueses no mercado
Moçambicano, às 20h no Montebelo Indy Maputo Congresso
Hotel, seguida de degustação de produtos portugueses.
Nos dias seguintes, a AJAP desloca-se à região de Chokwé, onde
visitará o Complexo Agroindustrial do Chokwé, a Hidráulica
Chokwé e manterá reuniões com cooperativas de agricultores e
associações congéneres. Outro dos pontos na agenda é a visita
a explorações hortícolas de empresários portugueses instalados
nesta região, situada a meio percurso entre Maputo e a África
do Sul.

Conferência AJAP destaca papel da agricultura
e turismo no Interior

Sessão de abertura da conferência Jovem Agricultor em Nelas

O Ciclo de Conferências - Jovem Agricultor, organizado pela
AJAP, prossegue o périplo pelo país. A última iniciativa teve lugar
em Nelas, a 13 de julho, um concelho com cerca de 125 km2, onde
predomina a produção de vinho, azeite e queijo.
Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola do Dão, um
dos oradores convidados, reforçou a ideia de que «a agricultura
voltou a ser olhada como um setor de futuro» porque o problema
da segurança do abastecimento alimentar, que esteve na origem
da PAC, regressou à agenda mundial. Segundo este ex-político,
a Europa deve reforçar o seu papel de abastecedor de produtos
alimentares a outras zonas do Globo.

Painel com a presença dos patrocinadores: Jorge Caleça, da Magos Irrigation
Systems, Luís Brito da Epagro e Margarida Mota da Hubel Verde

Hortaboa, o maior produtor de hortícolas em Moçambique, localiza-se na região
da Moamba, no Sul de Moçambique

Centrando o discurso nos vinhos do Dão, Arlindo Cunha disse
que «o Dão está a sair do sono em que esteve durante muito
tempo», tendo registado um aumento de 20% nas vendas de
vinho nos últimos 4 anos, e um crescimento de 15% no número
de agentes económicos certificados no setor, em 2015. Apesar
disso, «faltam soluções coletivas e agrupadas para ir ao mercado
internacional, porque só há duas médias empresas vitivinícolas
na região», reconheceu. O IVV estima uma produção de 257.000
hectolitros de vinho no Dão na campanha 2016-2017 (4,6% do
total de vinho previsto para Portugal Continental).

O anfitrião do evento, José Borges da Silva, presidente da Câmara
Municipal de Nelas, afirmou que o setor agrícola é importante
para a criação de emprego e riqueza no concelho: 400 postos
de trabalho, 20 milhões de euros DE volume de negócios.
A diversificação da atividade agrícola e a complementaridade
entre agricultura e turismo constituem oportunidades de
desenvolvimento do Interior reconhecidas por todos os presentes
na conferência. «A agricultura e o turismo são o futuro. Se
conseguirmos atrair à nossa região parte dos 16 milhões de
turistas que anualmente visitam Portugal, será uma mais-valia
para a venda de produtos locais», afirmou Bruno Cardoso, da
Associação de Jovens Empresários Portugal China.
Por seu turno, Emanuel Ribeiro, da Associação de Desenvolvimento do Dão, um Grupo de Ação Local (GAL) falou das
oportunidades de acesso dos pequenos e jovens agricultores a
apoios para diversificação da atividade na exploração agrícola,
no âmbito do PDR2020, com uma ajuda direta de 5.000 e
investimento máximo de 50.000 por projeto.
Uma das oportunidades que está a ser estudada em Nelas é o
aumento da produção de azeite. Trata-se de um «projeto territorial
para tornar o Dão num produtor de azeite de qualidade», explicou
Madalena Barros, dirigente da Cooperativa dos Olivicultores de
Nelas. Em parceria coma Universidade de Aveiro, a cooperativa
está a analisar a composição organolética dos azeites do Dão e
a tentar a multiplicação in vitro de plantas das melhores variedades
de azeitona.
Durante a conferência surgiram palavras de incentivo à criação
da figura do Jovem Empresário Rural, há muito defendida pela
AJAP. «Sou apoiante há muitos anos da figura do Empresário
Rural, é um conceito multifuncional, porque o mundo rural tem
um potencial elevadíssimo na agricultura», disse Arlindo Cunha.
A diretora regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural do
Centro, Adelina Martins, afirmou: «não posso estar mais de acordo
com a questão do Jovem Empresário Rural», alertando para a
necessidade de formação que prepare os jovens para competir
no mercado internacional.

Painel com a presença de Miguel Freitas, especialista em Assuntos Agrícolas Europeus,
Luís Mira da Silva, professor universitário, Madalena Barros, da Cooperativa dos
Olivicultores de Nelas e os jovens agricultores Pedro Pais e João Cunha

Dois jovens agricultores da região apresentaram os exemplos
das suas explorações: Pedro Pais, da Quinta da Lagoa, unidade
de produção de Queijo Serra da Estrela, e João Cunha, viticultor
em Tábua.
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 participa na Agroglobal
A AJAP estará presente com um stand na Agroglobal 2016-Feira
das Grandes Culturas, que decorre de 7 a 9 de setembro, em
Valada do Ribatejo. Trata-se do maior evento profissional do setor
agrícola em Portugal, realizado a céu aberto, com um vasto
programa de demonstrações de máquinas agrícolas em atividade
nos campos de ensaio da feira, bem como um rico programa de
debates durante os 3 dias.
Entrada Gratuita www.agroglobal.com.pt

AJAP recebe representantes do Instituto
Angolano da Juventude

 apoio especial de 0,14 por litro de leite voluntariamente
reduzido à produção face ao período de referência (trimestre
do ano anterior escolhido pelo próprio produtor)
 apoio ao investimento na reconversão da atividade, com
redução voluntária da produção de leite de vaca (sem
dotação financeira anunciada)
 apoio ao investimento e ao rejuvenescimento do setor do
leite e produtos lácteos (10 milhões de euros)

A AJAP reuniu na sua sede em Lisboa, a 5 de Agosto, com uma
delegação de representantes do Instituto Angolano da
Juventude (IAJ), entre os quais o seu presidente, Cláudio Brito
de Aguiar. O encontro serviu para estreitar relações e discutir
as possibilidades de cooperação entre as duas entidades, com
vista à divulgação de conhecimento técnico aos jovens
agricultores angolanos e ao estudo de oportunidades de
investimento para os jovens agricultores de ambos os países.

Paralelamente, vai ser implementada, a nível nacional, a obrigatoriedade de indicação da origem no rótulo do leite e produtos
lácteos, com o objetivo de informar os consumidores e promover
a valorização da produção nacional, algo que está em negociação
com a União Europeia, segundo o Ministério da Agricultura.

Jovens agricultores reclamam melhor acesso
à terra e ao crédito

O IAJ foi criado em Dezembro de 2014 pelo presidente José
Eduardo dos Santos.

Novas medidas de apoio ao setor do leite

O Governo anunciou, a 23 de agosto, um novo pacote de medidas
para apoio ao setor do leite:
 prémio suplementar de 45 por vaca a todos os produtores
de leite do Continente (7 milhões de euros, pago em duas
fases: 70% em outubro e 30% em dezembro)
 prémio extraordinário 45 euros por vaca, acumulável com
o anterior, atribuído às primeiras 20 vacas de cada
exploração, aplicável a todos os produtores do território
nacional ( 4 milhões de euros).

O Conselho Europeu de Jovens Agricultores (CEJA), na sua
assembleia geral, a 19 julho, em Bruxelas, dedicada ao tema
Abrir as portas do futuro- acesso à terra e ao crédito, sublinhou
a necessidade de uma reforma ambiciosa da PAC e discutiu com
jovens agricultores de vários países novas definições de
agricultor ativo e jovem agricultor, a implementar após
2020. O Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan,
comprometeu-se no evento com a renovação geracional do
setor e prometeu medidas adicionais para eliminar as barreias
de acesso dos jovens à agricultura. A Irlanda apresentou um
programa de assistência à criação de parcerias de sucessão
entre jovens agricultores e agricultores seniores, uma medida
que visa facilitar o acesso dos jovens à terra . O CEJA considera
que esta medida deve ser adotada a nível europeu.

SABIA QUE
5,6 M hectolitros - produção nacional

vinho 2016/2017

85 ton/ha - produtividade média do tomate indústria em

(-20%)

2016 (-10%)

84.000 ha - superfície nacional de milho grão em 2016

275.000 ton - produção nacional cereais pragana em 2016

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.
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