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AJAP na cerimónia de entrega do Prémio
Nacional de Agricultura
O Diretor-Geral da AJAP, Firmino Cordeiro, esteve presente na
cerimónia da 5ª edição do Prémio Nacional de Agricultura na
qualidade de júri do concurso. A cerimónia de entrega de prémios
teve lugar no dia 9 de Março, no Salão Nobre do Hotel Ritz, em
Lisboa, e contou com a presença do Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.

O Prémio Nacional de Agricultura promove, incentiva e premeia
os casos de sucesso da Agricultura e Agro-indústria, Florestas e
Pecuária. Este Prémio é uma iniciativa do BPI, do Correio da
Manhã e do Jornal de Negócios, e conta com o Patrocínio do
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e
com o apoio da PwC.

Conheça AQUI os vencedores.

Novo tarifário do preço da água em Alqueva
O Ministro da Agricultura anunciou este mês uma redução do preço
da água para os perímetros de rega abastecidos pela barragem do
Alqueva. O novo tarifário implica redução direta de 0,015/m3 em
todos os valores fixados e há um aumento nas taxas de conservação
- de 53,53/m3 para 55/m3, na alta pressão, e de 16,06/m3 para
20/m3, na baixa pressão. O número de anos de desconto no tarifário
baixou de 7 para 3. Por exemplo, um perímetro de rega que comece
a regar em 2017 beneficia de um desconto de 60% sobre as tarifas
agora fixadas, no ano seguinte de 40% e no terceiro ano de 20%. Os
perímetros que começaram a regar há 4 ou mais anos não beneficiam
do desconto. Nos perímetros de rega confinantes que compram
água a Alqueva passará a aplicar-se uma subida do preço da água
nos meses de Junho (10%), Julho e Agosto (15%).

A FENAREG  Federação Nacional de Regantes de Portugal,
congratula-se com a redução dos preços aos regantes diretos de
Alqueva, que «contribui para a viabilidade do regadio de Alqueva,
proporcionando melhores condições de competitividade para os
regantes», mas considera que o preço anunciado para os perímetros
de rega confinantes «ficou aquém das expectativas». «Com o terceiro
ano consecutivo de seca, as albufeiras destes perímetros registam
valores críticos de armazenamento e o recurso a Alqueva para
recarregar as barragens torna-se vital, estando em risco 30.000 ha
de regadio, para além das questões ambientais e de qualidade da
água dessas albufeiras», afirma a FENAREG em comunicado.

Reunião do Ministro da Agricultura com representantes dos agricultores
e associações de regantes na EDIA, em Beja, a 14 de março. A AJAP foi
uma das entidades presentes.

Concurso de Ideias de Negócio em Viseu,
Dão, Lafões
O Wanted Business Ideas é um concurso de captação de novas
ideias e negócios que tem como objetivo a criação de novas empresas,
e a mobilização de potenciais empreendedores, visando a sua capacitação empresarial adaptada às diversas fases de estádio da sua
ideia. É promovido e organizado pela Rede Regional de Empreendedorismo Viseu Dão Lafões, sob a coordenação da CIM Viseu Dão
Lafões, em estreita colaboração com o Instituto Politécnico de Viseu,
a Associação Empresarial da Região de Viseu e com o apoio institucional da Federação Nacional de Associações de Business Angels,
do Clube de Business Angels Viseu Dão Lafões e com o apoio do
Crédito Agrícola. Saiba MAIS

A AJAP esteve na feira Frutitec-Hortitec
A AJAP esteve na feira Frutitec-Hortitec na Batalha de 10 a 12
de março, com um stand dedicado às Culturas Emergentes.

Feira MozAgro - o ponto de encontro do setor
agro-pecuário em Moçambique
A Feira MozAgro decorre de 16 a 18 de junho numa unidade de
produção comercial no distrito de Boane, em Moçambique. O
evento é organizado pela FRUTISUL-Associação dos Fruticultores
de Moçambique e pelo município de Boane. A MozAgro é uma
oportunidade para os intervenientes do setor divulgarem os
seus produtos e serviços através de exposição e workshop,
sessões de investimento (B2B) para parcerias, divulgação de
resultados de investigação, demonstração de uso de máquinas
e veículos, capacitação de produtores, palestras e leilão de
animais.

Mais informações:
mozagro-feira@frutisul.org ou admin@frutisul.org
+258 21303334/ 843765049

SABIA QUE

OPORTUNIDADE EMPREGO JOVEM AGRICULTOR

Previsões agrícolas UE 2017-2018

Quinta perto de Idanha-a-Nova com bastante atividade turística
procura um jovem agricultor para colaborar. Temos instalações
recuperadas, capacidade para crescer e queremos convidar alguém
para criar novas oportunidades para complementar a atividade
turística, nomeadamente Agroturismo. Oferecemos espaço
habitável para solteiro ou família. Termos do aluguer e/ou parceria
a negociar. Mais informação AQUI

+6% área cereais em 2017/2018
+30% preço azeite em 2016/2017
+ Produção leite em 2018
+18% exportações de carne bovino em 2016
+28% exportações carne porco em 2016
+ 4% consumo per capita de carne de aves em 2016
Saiba mais AQUI
Fonte: Comissão Europeia, Short-term Outlook for EU agricultural markets in 2017 and 2018

Contatar: Alexandre de Quevedo alvarinheira.oledo@gmail.com

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.

AGENDA
Simpósio 2017 da ANIPLA: Inovação e
Tecnologia na Produção de Alimentos
30 março
Lisboa
24H Agricultura Syngenta
01-02 abril
ESA Coimbra

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

1.º Simpósio Zootecnia de Precisão
05 abril
Santarém

34ª Ovibeja
27 abril  01 maio
Beja

Seminário Anual da Fileira da Cortiça
"Balanço da Campanha 2016"
07 abril
Ponte de Sor

Congresso Nacional do Azeite
05 maio
Pavilhão Multiusos de Valpaços
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