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EDITORIAL

Este país tem de ser para Jovens!

Os Jovens Agricultores fazem parte das grandes preocupações
dos responsáveis agrícolas dos países da UE. Está em causa o
rejuvenescimento da atividade em toda a Europa, está em causa
a dinamização do espaço rural europeu e, seguramente, está
em causa a produção de alimentos de qualidade e a preservação
dos recursos naturais.

A AJAP está empenhada em contribuir para a construção de
um futuro agrícola que responda ao ensejo dos cidadãos europeus
e para o equilíbrio do planeta, permanentemente ameaçado por
causas fundamentalmente humanas que urge atenuar.

Em Portugal, o apoio aos jovens agricultores é crucial para a
renovação de gerações na Agricultura, num país que nunca foi
tão velho e que padece de um Interior desertificado.

Portugal está a “encolher” e a perder população progres-
sivamente. Entre 2009 e 2016, perdemos quase 126 mil pessoas.
Este fenómeno de “implosão” demográfica preocupa os
especialistas, segundo os quais se não atrairmos jovens, cor-
remos o risco de atingir o ano de 2060 com menos de sete
milhões de pessoas.

Firmino Cordeiro, Diretor-Geral da AJAP

Jovens Agricultores na PAC

A revista Jovens Agricultores vai dar-lhe a conhecer as propostas
e posições de 5 personalidades sobre o presente e o futuro dos
Jovens Agricultores na PAC. Não vai querer perder!

Phil Hogan, Comissário Europeu da Agricultura

Alan Jagoe- Presidente do CEJA

Roberto Moncalvo, presidente da Coldiretti, Itália

Jérémy Decerle, presidente Jeunes Agriculteurs, França

Lorenzo Ramos, secretário-geral da UPA, Espanha



Novas Organizações de Produtores nascem 
no Centro e Norte Alentejano

A Cersul está na génese da criação de duas novas Organizações
de Produtores (OP) – Alentejanices com Tomate e Azeitonices
– que querem dinamizar a agricultura do Centro e Norte
Alentejano, apostando no olival e amendoal, como culturas
alternativas. Num colóquio, realizado a 21 de Fevereiro, em
Elvas, com mais de 500 participantes, ficou patente que a
produção organizada é a solução para assegurar a competi-
tividade agrícola da região e combater a desertificação. A
Alentejanices com Tomate, reconhecida como OP de frutas e
hortícolas em 2016 e herdeira da experiência acumulada desde
1998 pela Altol, tem atualmente 33 produtores associados e um
volume de negócios aproximado de 10 milhões de euros. Em
breve, terá também o reconhecimento como OP de produção
de amêndoa.  A Azeitonices foi criada este mês de Fevereiro
por 34 sócios fundadores e está reconhecida como OP de olival
e azeite. José Maria Falcão, agricultor de referência na região
e um dos mentores do projeto, revelou a ambição desta OP:
agrupar 10.000 toneladas de azeitona já este ano e contratar
postos de receção da azeitona em lagares chave da região para
os sócios. Em 2020 estima-se que a Azeitonices agrupe 20.000
toneladas de azeitona (4% da produção nacional) e perspetiva
a criação de um lagar próprio. «Estamos numa região pouco
organizada e o mercado do azeite apresenta grande variação

interanual. Precisamos, por isso, de nos preparar para o futuro,
agrupando a produção. Esta é a nossa solução para a susten-
tabilidade da fileira do olival e azeite», disse José Maria Falcão.



Agricultores de fato e gravata no Japão

Um prédio com capacidade de alimentar todas as pessoas que
lá trabalham? Pois é, isso já é possível no Japão, graças ao
projeto desenvolvido por um grande nome da Arquitetura
Mundial Yoshimi Kono. Uma empresa de recursos humanos
especializada em agricultura e trabalhos relacionados, incentiva
os seus colaboradores a cultivarem jardins interiores e exteriores
e consumir as frutas, legumes e cereais produzidas no trabalho.

O projeto custou milhões de dólares e incluiu uma renovação
completa de um edifício com 50 anos. Yoshimi Kono aplicou a ideia
de agricultura urbana, uma tendência crescente em todo o mundo.

Felisbela Campos é a nova Presidente da ANIPLA

A ANIPLA, Associação Nacional da Indústria para a Proteção das
Plantas, anuncia a mudança da presidência da direção, função
que passa a ser desempenhada por Felisbela Torres de Campos.
A engenheira agrónoma vem substituir Mónica Teixeira, em
representação da Syngenta Crop Protection, a empresa associada
da Anipla eleita presidente da direção da associação para o triénio
2016/2018. Felisbela Torres de Campos é engenheira agrónoma,
pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, e integra a
Syngenta Crop Protection desde 2003, como portfolio manager
de sementes de milho e girassol para a Península Ibérica.

Frutitec/Hortitec
alavancada pelas exportações

A FRUTITEC/HORTITEC - Salão profissional de máquinas, equi-
pamentos, produtos e tecnologia para a fruticultura e horti-
cultura avança para a 5.ª edição que irá decorrer de 10 a 12 de
Março de 2017 na Exposalão, Batalha. Em simultâneo decorre
a EXPOJARDIM e a IBEROPRAGAS, salões dedicados à jar-
dinagem e ao tema das pragas. Segundo a organização, esperam-
se cerca de 180 expositores, entre os quais da AJAP, e 20.000
visitantes. Durante a feira, existirão cerca de 15 semi-nários e
palestras paralelas que serão uma oportunidade para os
agricultores, fruticultores e horticultores se atualizarem e
conhecerem outras propostas e ideias para fomentar a produção.



Academia do Centro de Frutologia Compal
- candidaturas  terminam a 9 de março

A iniciativa, que atribui três bolsas de instalação no total de 60
mil euros, tem como objetivo fomentar a inovação na fruticultura
nacional, apoiando novos projetos frutícolas.

Até 9 de março, estão abertas as candidaturas para os empreen-
dedores que pretendam criar ou expandir o seu negócio frutícola.

Serão escolhidos 12 projetos para participar na Academia, que
contará com 65 horas de formação. No final, os 3 melhores proje-
tos serão premiados com uma bolsa de 20.000€ cada. Para efetuar
a candidatura, basta aceder a http://centrofrutologiacompal.pt/
academia/candidaturas/.

Podem candidatar-se a esta iniciativa empresários frutícolas que
já produzem ou que pretendam produzir frutas como Amora,
Framboesa, Mirtilo, Morango, Romã, Cereja, Pêssego, Maçã, Pera
Rocha, entre outras.

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

FEVEREIRO

M 7.7 - Pastoreio Extensivo (2)

M 7.9 - Mosaico Florestal (2)

M 7.10.2 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas (2)

M 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura (2)

JUNHO

RPB - Regime de Pagamento Base - 2ª prestação

PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 2ª prestação

Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - Greening - 2ª prestação

RPA - Regime de Pequena Agricultura - 2ª prestação

Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 2ª prestação

Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 2ª prestação

Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª prestação

Prémio por Vaca Leiteira - 2ª prestação

Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª prestação

28 fevereiro 2017

28 fevereiro 2017

28 fevereiro 2017

28 fevereiro 2017

30 junho 2017

30 junho 2017

30 junho 2017

30 junho 2017

30 junho 2017

30 junho 2017

30 junho 2017

30 junho 2017

30 junho 2017

ANO 2017

AJUDA / APOIO Pagamento Previsto até ao dia

CONTINENTE - Campanha 2017

(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

http://centrofrutologiacompal.pt/academia/candidaturas/
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AGENDA

II Congresso Nacional de Fruta de Caroço
9 e 10 de março
Auditorio Víctor Villegas, Murcia - Espanha

II Jornadas Internacionais de Suinicultura
10 e 11 de março
Aula Magna, UTAD, Vila Real

FRUTITEC/HORTITEC/ EXPOJARDIM
10 a 12 de março de 2017
 Exposalão, Batalha

“Inovação e tecnologia na produção de
alimentos”- Simpósios ANIPLA
23 março
Hotel Crowne Plaza, Porto
30 março
Hotel Sana Metropolitan, Lisboa

Agrobraga
23 a 26 de março
Parque de Exposições de Braga

AgroIn- Investir na rentabilidade
20 de abril
Centro de Congressos do Estoril

Ovibeja
27 de abril a 1 de maio
Beja

EXPOFLORESTAL
5 a 7 de maio
Albergaria-a-Velha

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.

SABIA QUE

130 mil hectares_a área de cereais de Outono-Inverno é a
mais baixa das últimas 3 décadas* (em 2016)

491 mil toneladas_produção de azeitona para azeite baixa
30%* (em 2016)

 *Instituto Nacional de Estatística

146,3 mil toneladas_ produção de leite de vaca baixa 5,1%
(em 2016)*

Agricultura Biológica na UE

Novo estudo da Comissão Europeia revela que agricultores em
MPB são mais jovens. Em Portugal há 200.000 hectares e 3000
agricultores BIO. Consulte o estudo AQUI

https://ec.europa.eu/%E2%80%A6/rural-area-eco%E2%80%A6/briefs/pdf/014_en.pdf.
http://frutadehueso.com/
http://suinosiaas.utad.pt/
http://www.exposalao.pt/displayFair/frutitec-hortitec
http://www.anipla.com/images/simposio/2017/Programa Provisorio Fev2017.pdf
https://www.facebook.com/AGROBRG/
http://www.vidarural.pt/agroin/
https://www.ovibeja.pt/
http://expoflorestal.pt/

