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Nota
A agricultura, com as suas
dificuldades e potencialidades,
faz parte de Portugal desde o
início da nacionalidade e seguramente estará presente no futuro
da nação, mesmo que integrada
numa Europa cada vez mais
ampla e difícil de gerir. O futuro
da agricultura depende da
instalação de Jovens Agricultores e foi esse o desafio que
lançámos ao país nos últimos
doze meses. Agora, neste mês
de Junho que começa a Feira
Nacional de Agricultura, onde
mais uma vez a AJAP estará
presente, é tempo de fazerem as
últimas inscrições para o Concurso Jovem Agricultor e para o
Seminário da AJAP em 30 de
Junho. Duas oportunidades de
“agarrar o tempo para ser jovem
agricultor”.
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Concurso “Jovem Agricultor 2005”
Inscreva-se até 15 de Junho!
Já está a terminar o prazo de recepção de candidaturas
para o Concurso “Jovem Agricultor 2005”, mas ainda
poderá fazê-lo até dia15, quarta-feira, do presente
mês.
Como sabe, ao inscrever-se está a candidatar-se
às categorias de Prémio “Jovem Agricultor 2005”,
com o valor de 15 000 euros e Prémio “Inovação e
Tecnologia”, de 10 000 euros.
Por isso não deixe de participar!
Para mais informações:
Telf.: 21 324 49 70
E-mail: ajap@ajap.pt
Participe!

AJAP em mais uma edição da Feira
Nacional de Agricultura
É já no próximo Sábado, dia 4, que a 42.ª Feira Nacional de
Agricultura voltará a ter lugar no CNEMA - Centro Nacional
de Exposições.
Este ano poderá encontrar o stand da AJAP na nave principal, onde estarão presentes técnicos para esclarecer dúvidas
aos agricultores, distribuíndo toda a informação necessária
por forma a participar nas nossas diversas actividades.
Como sempre a festa será uma constante: largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, actividades equestres e
hípicas, exibições de folclore, música tradicional e popular. A gastronomia
estará representada por restaurantes típicos - alusivos a várias regiões - , e
também os de promoção de carnes de raças autóctones, além das pequenas tasquinhas.

AJAP participa em Seminário em Vieira
do Minho

No âmbito da I Feira Mostra Rural de Vieira do Minho, realizou-se um Seminário subordinado ao tema “Os Produtos Locais Enquanto Elementos Dinamizadores do Desenvolvimento”, que contou com a participação do VicePresidente da AJAP, Dr. Carlos Neves. O responsável da AJAP apresentou
uma reflexão pessoal sobre a situação actual da agricultura, analisando os
factores que podem incentivar os jovens a apostar no sector, apontando
algumas medidas e estratégias para aumentar a instalação, com êxito, de
jovens agricultores, explicitando o relevante papel da AJAP.
Neste seminário estiveram em debate temas tais como: O Diagnóstico e
perspectivas do sector agrícola no concelho de Vieira do Minho, as Estratégias de Desenvolvimento rural, as Estratégias de comercialização dos
produtos Agro-Alimentares, entre outros, de importância elevada para a
região.
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Seminário AJAP: “Agarrar o tempo para ser Jovem Agricultor”
30 de Junho - Lisboa
A realização deste Seminário vem de encontro a uma necessidade sempre presente, que assenta na discussão da situação da agricultura nacional e sua integração nas políticas
europeias, mas no que diz respeito à camada mais jovem
do sector, os Jovens Agricultores. A análise dos sistemas de
apoio à instalação dos Jovens Agricultores nos países da União Europeia, e a identificação das suas principais vantagens
e desvantagens, serão os principais objectivos, para que em
conjunto se possam encontrar soluções para as barreiras e
estrangulamentos eventualmente identificados.
O evento, apesar de gratuito, implica inscrição. Assim, se
pretender participar obtenha mais informações através de:
Telf.: 21 324 49 70
E-mail: ajap@ajap.pt
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Programa
09h00 Recepção dos Participantes
09h30 SESSÃO DE ABERTURA presidida por Sua
Excelência o Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Dr. Jaime Silva
Dr. Dirk Ahner - Director Geral Adjunto da Direcção
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da
Comissão Europeia
Prof. Doutor António Serrano - Director do GPPAA
Sr. Giacomo Ballari - Presidente do CEJA
Eng.º Firmino Cordeiro - Presidente da AJAP
Eng.º Tito Rosa - Gestor do Programa AGRO
10h00 “RUMOS PARA A AGRICULTURA EUROPEIA E
PARA OS JOVENS AGRICULTORES”

N. 15

Orientador: Prof. Doutor Francisco Avillez – Departamento de Economia Agrária e Sociologia Rural do ISA
Dr. Dirk Ahner - Director Geral Adjunto da Direcção
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da
Comissão Europeia
Sr. Giacomo Ballari - Presidente do CEJA
Prof. Doutor José Manuel Lima Santos – Departamento
de Economia Agrária e Sociologia Rural do ISA
Dr. Carlos Neves – Vice-Presidente da AJAP
11h00 Pausa para café

www.ajap.pt

11h10 Debate
13h00 Almoço
14h30 “A INSTALAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES
EM PORTUGAL: SUCESSO OU INSUCESSO DAS
POLÍTICAS DE INCENTIVOS”
Orientador: Prof. Doutor Raul Jorge – Presidente do
Departamento de Economia Agrária e Sociologia Rural
do ISA
Eng.º Tito Rosa - Gestor do Programa AGRO
Prof.ª Doutora Madalena Barreira – Presidente do
Departamento de Economia Agrária e Sociologia Rural
do ISA
Prof.ª Doutora Inês Mansinho – Departamento de
Economia Agrária e Sociologia Rural do ISA
Eng.ª Joana Castro - Viticultora
Eng.º Osvaldo Branco - Floricultor
16h00 Debate
16h45 “CONCLUSÃO DOS TRABALHOS”
Eng.º Firmino Cordeiro - Presidente da AJAP
Eng.º Tito Rosa - Gestor do Programa AGRO
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