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EDITORIAL

FAÇA CHUVA, FAÇA SOL

Pelo sonho é que vamos
Este foi um ano repleto de iniciativas e eventos marcantes para
a história da AJAP.
Faça Chuva Faça Sol, um programa inédito, pela inovação, pela
ambição e muito querer da AJAP.
O Ciclo de Conferências Jovem Agricultor, realizado ao longo do
ano, que culminou na Madeira a 25 e 26 de Novembro. Um
sucesso a avaliar pelos inúmeros comentários que nos chegaram.
As iniciativas fora de portas: missão a São Tomé e Príncipe; a
participação na FACIM em Moçambique, na MIF em Macau e
no Fórum Agronegócios, em Maputo, em Dezembro, evidenciado na presente Newsletter.
2016 fica também marcado pelo compromisso público assumido
pelo Ministro da Agricultura relativamente ao reconhecimento
da figura JER – Jovem Empresário Rural, uma reivindicação da
AJAP que finalmente tem luz verde.
Quero neste editorial agradecer à direção da AJAP a confiança
depositada na sua equipa técnica, administrativa e de
colaboradores da AJAP, que tenho a honra de coordenar.
O nosso propósito é melhorar ainda mais, crescer em
profissionalismo e capacidade técnica, pois só assim podemos
responder com mais eficácia aos desafios de uma atividade
exigente, muito competitiva e difícil para quem entra de novo os Jovens Agricultores.
Uma palavra de apreço e grande consideração a todas as
Entidades Recetoras da AJAP. Porque queremos continuar a
merecer a sua confiança no futuro, em 2017 reforçaremos os
nossos serviços de proximidade, numa lógica de mais assistência,
mais formação e mais informação.
A todos os agricultores, jovens agricultores e dirigentes
associativos e cooperativos desejo Bom Natal e um Novo Ano
Confiante e Próspero!
Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP

Não perca no próximo sábado às 13H na RTP 2, o penúltimo
programa desta 1ª série!
Veja o episódio de 17 dezembro
Regressamos em 2017!

AJAP participa em Seminário sobre
Agronegócio em Maputo
O “Seminário sobre Agronegócio” teve lugar no passado dia 9
de Dezembro, no Montebelo Indy Maputo Congress Hotel, e
contou com a participação de cerca de 250 pessoas. Uma
iniciativa levada a cabo pela Embaixada de Portugal em
Moçambique através do Centro de Negócios da AICEP em
Maputo, em parceria com a CCMP (Câmara de Comércio
Moçambique Portugal), no âmbito do prémio de diplomacia
económica referente ao ano de 2015.

O objetivo consistiu na troca de experiências sobre boas práticas
de transformação e comercialização de produtos agrícolas e no
estabelecimento de um ambiente propício a parcerias capazes
de alavancar soluções de desenvolvimento do setor agroindustrial e de toda a sua cadeia de valor. Em paralelo, decorreu
uma mostra de produtos agroalimentares.

apresentou O Papel dos Jovens Agricultores na Transformação
do Sector Agroindustrial Português, e o exemplo da Globalcoop.
Carlos Gomes da S2Moçambique, investimento português em
Moçambique do Grupo Sonae, apresentou o Clube dos
Produtores da SONAE.

O painel de debate contou com outros oradores: Adérito Mavie
do CEPAGRI (Centro de Promoção da Agricultura de Moçambique), Sónia Mbanze do IPEME (Instituto das Pequenas e das
Médias Empresas), Adelino Buque da empresa Hortofrutícola,
António Souto da Sociedade de Investimentos GAPI e António
Almeida Porto do BTM (Banco Terra da Moçambique). O painel
foi moderado por Tatiana Mata, diretora do CTA – Confederação
das Associações Económicas de Moçambique e da Frutisul –
Associação de Fruticultores do Sul de Moçambique.
Salimo Abdula, presidente da Confederação Empresarial da CPLP,
realçou a complementaridade dos vários países da CPLP e a
consequente importância do desenvolvimento das relações
comerciais entre estes países.
As conclusões finais foram apontadas pelo Vice Presidente da
CCMP, José Alexandre Ascenção. À Secretária Permanente do
Ministério da Indústria e Comércio, Carla Soto, coube o encerramento do seminário.

Após a abertura do seminário feita pela Embaixadora Maria
Amélia Paiva e pelo Secretário Permanente do Ministério da
Agricultura e Segurança Alimentar, Ilídio Miguel, a AJAP,
representada por Alberto Carreira, técnico da AJAP em
Moçambique, e pelo seu Diretor-Geral Firmino Cordeiro,

PDR2020 abre novos concursos
Estão abertos novos concursos no âmbito do PDR2020:
“Investimento na Exploração Agrícola – Apoio Específico para
o Setor do Leite”, até 31 de Março de 2017
“Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas”, até
31 de Março de 2017
Investimento na Exploração Agrícola”, até 31 de Março de 2017

A produção vegetal deverá registar uma evolução negativa em
volume (-8,3%), sendo determinantes os decréscimos no vinho
(-20,0%), nos frutos (-11,2%), nos cereais (-5,0%) e nos vegetais e
produtos hortícolas (-4,2%). Verifica-se uma subida generalizada
dos preços de base, destacando-se as batatas (+50,0%), os frutos
(+12,7%) e os vegetais e produtos hortícolas (+5,4%). Os preços
de base dos cereais decresceram 7,0%, sendo fortemente influenciados pelo comportamento dos preços nos mercados internacionais (regista-se uma grande produção a nível mundial). A
produção de cereais ficou quase 20% abaixo da média dos últimos
cinco anos e a campanha do arroz sofreu uma redução de 10%.

“Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e
abióticos ou por acontecimentos catastróficos”, até 31 de Janeiro
de 2017 às 17:00
Mais Informação

Agricultura menos lucrativa em 2016
De acordo com a primeira estimativa das Contas Económicas
da Agricultura (CEA) para 2016, publicadas pelo INE, a 13 de
dezembro, a Produção deverá registar uma diminuição em
valor (-3,3%) relativamente a 2015, em resultado de um decréscimo em volume (-4,5%). A evolução dos preços foi determinada
pelo aumento dos preços no produtor (+1,9%), dado que se
estima uma diminuição dos subsídios aos produtos (-17%). O
Rendimento da atividade agrícola por unidade de trabalho
deverá aumentar 5,8% em termos reais.

A produção animal deverá registar uma variação nominal
negativa (-5,2%) sobretudo devido a um decréscimo dos preços
de base (-5,7%), uma vez que o volume deverá aumentar ligeiramente face a 2015 (+0,5%). Os produtos que mais contribuíram
para esta evolução em valor foram as aves de capoeira e o leite,
com variações nominais negativas (-6,8% e -8,9%, respetivamente). O preço do leite desceu -5,5%, face a 2015.

Calendário indicativo de Pagamentos das Ajudas do Pedido Único
(Datas Previsionais) ¹

CONTINENTE - Campanha 2016

AJUDA / APOIO

Pagamento Previsto até ao dia

ANO 2017
JANEIRO
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo (2)

31 janeiro 2017

M 7.2 - Produção Integrada - Saldo (2)

31 janeiro 2017

M 7.3.1 - Pagamentos Natura - Saldo

(2)

31 janeiro 2017

M 7.3.2 - Apoios Zonais de Caráter Agro Ambiental (2)
M 7.5 - Uso Eficiente da Água

31 janeiro 2017

(2)

31 janeiro 2017

M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais (2)

31 janeiro 2017

Agrícolas (2)

31 janeiro 2017

PRODER - Florestação de Terras

(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
(2) Condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(3) Aumento de 50% para 70% da taxa de adiantamento, decorrente de proposta de medidas excecionais apresentada pela Comissão Europeia.

Fonte: IFAP

SABIA QUE
44 milhões de empregos*
€56 mil milhões - apoio anual da PAC*

AGRICULTURA NA UE

22 milhões de agricultores*

*DGAgri

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.

Desconto fixo de 7 cênt/litro
durante os meses de Dezembro
e Janeiro, válido em cartões Galp Frota
Business ainda sem utilização

AGENDA
26.ª Feira do Fumeiro de Montalegre
26 a 29 janeiro 2017
III Feira da Pinha e do Pinhão de Carregal
do Sal
20 a 22 janeiro 2017

Propriedade
AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal
Rua D. Pedro V, 108 - 2º, 1269-128 Lisboa
Tel: 213 244 970 | revista@ajap.pt | www.ajap.pt

XI Congresso Nacional do Milho
7 e 8 de Fevereiro 2017
Hotel Altis - Lisboa
Fruit Logistica
8 a 10 de Fevereiro 2017
Berlim - Alemanha
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SIMA
26 de Fevereiro a 2 de Março 2017
Paris Nord Villepinte - França
Ovibeja
27 de Abril a 1 de Maio 2017
Alimentaria & Horexpo Lisboa
21 a 23 de Maio 2017
Feira Internacional de Lisboa
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