«A AJAP esta nas explora�oes ao lado
dos agricultores»

trabalho nao constitui excec;ao. O trabalho desenvolvido pelas
Universidades, lnstitutos Politecnicos, Centros de lnvestigac;ao e
Ministerios tern obrigatoriamente que dar resposta as necessidades
dos jovens que estao ou desejam ingressar nesta area. 56 com o
trabalho de todos encontraremos respostas para as solicitac;6es
dos jovens, alicerc;ados sempre numa estrategia comum.
Qual o contribute da AJAP na sua regiao para uma agricultura
mais competitiva?

Alexandre Baptista, 45 anos, Eng.' de Produ�ao Agrfcola, e tecnico da AJAP em Nelas

Que balam,o faz do ano vitivinfcola no Dao?
Foi um ano bastante exigente no que diz respeito a todas as tecnicas
e praticas culturais associadas a cultura da vinha. Os tratamentos
fitossanitarios realizados na altura certa com as substancias ativas
mais indicadas, contribufram de forma decisiva para a obtenc;ao
de uvas de grande qualidade. Os indicadores apontam para quebras
de produc;ao associadas a doenc;as (maior enfoque para o mildio ),
tempo trio e chuvoso em fases do ciclo vegetativo da videira
particularmente sensfveis, tais coma a florac;ao/alimpa, que rondam
os 15 a 20%. As boas condic;6es climatericas verificadas na vindima
permitiram uma data 6tima da colheita, fator essencial para a
obtenc;ao de bons vinhos.
Qual o ponto de situa�o quanto a formac;:ao dos agricultores nos
modos produ�o agricola sustentavel (PMB, Pl, MPI) da sua regiao?
A formac;ao nos modos de produc;ao sustentavel e obrigat6ria. A
AJAP ao longo dos anos esteve sempre atenta as necessidades e
obrigac;6es dos beneficiarios. Este perfodo de cinco anos ao abrigo
das medidas agroambientais nao constitui por isso elemento
diferenciador. Todos os beneficiarios vao poder frequentar ac;6es
de formac;ao ate ao final do ano, por forma a dar cumprimento
aos compromissos assumidos perante o IFAP.

A AJAP tern as portas abertas ao publico em geral. Existimos como
um parceiro para transmitir informac;ao, promover conferencias,
"lanc;ar'' o debate, mobilizar pessoas e que acima de tudo esta nas
explorac;6es ao lado dos agricultores.

«Ser Jovem Agricultor e: Planeamento e Paixiio»
Revista Jovens Agricultores
"Cooperar, internacionalizar e investir" e a t6nica dominante
deste numero da Revista Javens Agricultores. Pafses que falam
a nossa lfngua como Sao Tome e Prfncipe, Angola e Moc;ambique
merecem destaque nesta edic;ao, tal coma Macau. A conversa
com a Secretaria de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e
Cooperac;ao, Teresa Ribeiro, ficamos a saber que Portugal abre
as portas a novos horizontes de Cooperac;ao, onde a iniciativa
privada tera um papel de relevo. LEIA AQUI
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As medidas agroambientais estao a contribuir efetivamente para
o fim a que se destinam na sua regiao?
As medidas agroambientais constituem fator decisivo para a produc;ao
agrfcola sustentavel. 0 acompanhamento tecnico desenvolvido pela
AJAP e uma estrategia fundamental. As visitas peri6dicas as
explorac;6es dos nossos associados e ac;oes delineadas em comum
contribuem para o incremento das boas praticas agrfcolas, benefi
ciando o consumidor final, o ambiente e os agricultores.
A regiao tern atrativos para a instalac;:ao de jovens agricultores?
Acredito que em Portugal continental e ilhas existem obviamente
atrativos para a instalac;ao de Javens Agricultores. A regiao onde

a

Abertas candidaturas medida "Diversifica�iio
de Atividades na Explora�iio Agricola"
Estao aberturas as candidaturas a operac;ao 10.2.1.3- Diversificac;ao
de atividades na explorac;ao agrfcola, onde se inclui o Agroturismo,
no ambito do programa LEADER. Mais informar;oes sobre datas do
concurso em cada Grupo de Ac;ao Local (GAL).

