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EDITORIAL

Visite o stand da AJAP na Feira Nacional
de Agricultura

A agricultura está mesmo na ordem do dia
e nas bocas do mundo
A prová-lo os destaques que este número da AJAP OBJETIVA
contempla, o acordo de âmbito dos jovens agricultores europeus
com a China assinado pelos seus responsáveis em Bruxelas, o
Fórum Agroalimentar que a AJAP vai organizar em Moçambique
e o Kit de recursos didácticos produzidos pela DG-Agri sobre
alimentação e agricultura para todos os jovens europeus entre
os 11 e 15 anos.
Importa, segundo a AJAP continuar a valorizar o papel da
atividade agrícola, dos agricultores e apoiar ao longo do seu
percurso inicial os jovens agricultores na implementação dos
seus projectos de investimento.

Firmino Cordeiro

Veja o vídeo sobre a importância dos cereais na nossa vida, tema
da FNA 2017, e consulte o Programa.

80M disponíveis no VITIS
O Governo duplicou a verba para apoiar o investimento na reestruturação e reconversão de vinhas, reforçando a dotação da
medida VITIS em mais 40 milhões de euros. Em 2017, são assim disponibilizados 80 milhões de euros no total para apoiar a reestruturação e reconversão de cerca de 5.100 hectares de vinhas.
Trata-se de dar resposta à dinâmica de investimento em curso no
setor, da qual resultou a apresentação de mais de 2.800 candidaturas, informa o Ministério da Agricultura em comunicado.

AJAP organiza Fórum Agroalimentar em Maputo
A AJAP realiza a 30 de Agosto em Maputo, Moçambique, o Fórum
Qualidade e Competitividade Agroalimentar, onde serão
discutidas parcerias entre Portugal e Moçambique para o
investimento e a competitividade dos produtos agrícolas no
mercado global, com a participação de peritos internacionais.
Paralelamente ao evento decorrerá uma degustação de produtos
portugueses de qualidade (azeite, queijos, enchidos). Mais
informações contactar: www.ajap.pt

Estes workshops destinam-se a equipas de projetos de inovação
(a iniciar, em curso ou terminados) dinamizados por mais do que
uma entidade: potenciais Grupos Operacionais (PDR2020); projetos
Cooperação para a Inovação (PRODER); Projetos I&DT Aplicada
(QREN); outros projetos não necessariamente cofinanciados.
www.ateliersinovacao.pt
Atelier Floresta - 27 junho - Mealhada
Atelier Cereais - 5 julho - Salvaterra de Magos
Atelier Produção Animal - por confirmar

Economia Circular e Agricultura
A próxima edição da revista Jovens Agricultores mostra-lhe
exemplos da aplicação da Economia Circular na agricultura
portuguesa e explica como algumas culturas, técnicas e modos de
produção podem contribuir para uma maior circularidade da
agricultura nacional. Artigo de opinião de Manuel Caldeira Cabral,
Ministro da Economia.

Ateliers de Inovação
A INOVISA e o Crédito Agrícola, com o apoio da Rede Rural Nacional,
estão a organizar Ateliers de Inovação gratuitos para apoiar projetos
de inovação em fileiras estratégicas nacionais - cereais, floresta,
hortofruticultura e produção animal  com vista a colocar no
mercado produtos e serviços de sucesso.

Obtenha um exemplar no nosso stand na Feira Nacional de
Agricultura.

Alimentação e agricultura para miúdos

Um kit de recursos didáticos sobre a alimentação e a agricultura
na Europa destinado aos estudantes de 11 a 15 anos foi publicado
pela DG AGRI em 24 línguas europeias. O pacote é uma coleção
de recursos prontos a utilizar para o ensino e a aprendizagem,
os quais visam sensibilizar os jovens europeus para a importância
da alimentação e da agricultura na Europa. Este inclui informações de base (ficha informativa, um mapa da produção agrícola
na UE e um glossário para o ajudar a responder às perguntas
dos alunos), bem como dois planos de aulas de abertura. Em
aternativa, pode iniciar o tópico com esta apresentação de diapositivos e um plano de aula.

Programa de intercâmbio UE
- China para jovens agricultores
O Comissário Europeu, Phil Hogan, o Ministro da Agricultura da
República Popular da China, Han Changfu, e o presidente do
CEJA- Conselho Europeu dos Jovens Agricultores, Alan Jagoe,
assinaram uma declaração conjunta em Bruxelas a 21 de Abril
de 2017, a qual deu inicio a um projeto UE-China sobre capacitação para jovens agricultores e profissionais agrícolas. O objetivo
do projeto é reforçar a cooperação bilateral no âmbito da
agricultura e do desenvolvimento rural entre a UE e a China. O
projeto irá centrar-se, especialmente, em técnicas agrícolas
sustentáveis e práticas ambientais. Através de uma série de
viagens de estudo, os participantes terão oportunidade de
aprender com a experiência dos demais nesta área; isto irá
traduzir-se em recomendações sobre agricultura sustentável
que serão partilhadas com a comunidade agrícola e rural em
geral e com os responsáveis políticos. As recomendações do
projeto também serão partilhadas numa conferência final que
se organizará na China em finais de 2018.

Azeite- 3,12 milhões ton em 2017/18
A produção mundial de azeite deverá aumentar para 3,12 milhões
de toneladas em 2017/18, face às 2,63 milhões de toneladas na
campanha anterior, de acordo com as Previsões do Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). O aumento da área de olival plantada em Espanha e em Portugal e a recuperação
da produtividade dos olivais na Península Ibérica está na origem
desta estimativa. Itália, Grécia e Tunísia deverão retomar as
produtividades médias em 2017/18 após a diminuição da colheita
na campanha atual. Deste modo, espera-se a reposição dos
stocks mundiais de azeite, embora abaixo de níveis outrora
atingidos. No mesmo documento pode consultar previsões para
as culturas oleaginosas (soja, amendoim, palma, girassol, colza,
semente de algodão e copra ou polpa seca do coco).

VENDO TERRENO AGRÍCOLA

Propriedade agrícola de 4,4ha com cedência de direitos RPB.
Localização, saída da A8 Enxara dos Cavaleiros, 24Km de
Lisboa. Dois terrenos quase contínuos, com 36.300m2 e
7.600m2, respetivamente, poste de abastecimento de
eletricidade e água de poço e riacho, acesso com estrada
alcatroada privada e pública, para todo o tipo de agricultura.
Valor para venda de 250.000, diretamente com a
proprietária.
Ana Ribeiro Tel.: 963 939 500

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
I Fórum Ibérico sobre Produção Animal
Biológica
1 a 3 de junho
Auditório INAV, Oeiras
Alimentaria e Horexpo
4 a 6 de junho
FIL, Lisboa
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VIII Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas
7 a 10 de junho
Centro de Congresso de Coimbra
Feira Nacional de Agricultura
10 a 18 junho
CNEMA, Santarém

Simpósio 80 Anos de Certificação de Semente
em Portugal e 75 Anos de Melhoramento
Vegetal
26 de junho
INIAV, Elvas
Feira Nacional do Mirtilo
29 de junho a 2 julho
Sever do Vouga
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