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EDITORIAL

AJAP LEVA PRODUTOS PORTUGUESES
ALÉM FRONTEIRAS

No presente número da AJAP Objetiva, destacam-se importantes
notícias, bem como importa salientar a realização de eleições na
Organização, que decorreram no dia 28 de março.
Apenas com uma lista apresentada aos associados, para além da
continuidade de vários membros dos órgãos sociais do último triénio,
deram entrada novos Jovens Agricultores no elenco diretivo da
Assembleia Geral e do Conselho Fiscal.
De destacar a entrada de Ricardo Brito Paes, já conhecido da anterior
direção, de Luís Sabbo e de Manuel Castro e Brito, conhecido
empresário na área do olival, para a presidência da Assembleia Geral.
Por último, evidenciamos a entrada de Joana Costa Rodrigues, Jovem
Agricultora em Monção, no Conselho Fiscal da organização.
A todos, desejamos um novo triénio de sucesso na condução da
AJAP, em prol dos Jovens Agricultores e da agricultura nacional.
Firmino Cordeiro
Diretor Geral da AJAP

Numa era em que a abordagem à internacionalização é uma constante,
procuram-se oportunidades consideráveis de acesso ao mercado e
de trocas comerciais vantajosas. Importa difundir, destacar e valorizar
o que Portugal tem de melhor, tanto em diversidade como em
qualidade, sendo também nesse sentido que a Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal tem vindo a trabalhar e a destacar-se.
Portugal tem vindo a reafirmar a sua vocação atlântica como
estratégia importante de posicionamento, não só perante os parceiros
europeus, como também tem gerado um crescente interesse pela
América Latina em geral e pelo Brasil em Particular. Isto, reflete-se
em matéria de importação e exportação, e consequentemente na
ascensão e reconhecimento institucional da Marca Portugal.
A AJAP, cumprindo as metas da internacionalização, esteve presente
no maior evento do setor alimentar do Brasil, a Super Rio Expofood,
que teve lugar no Rio de Janeiro nos dias 20, 21 e 22 de março, dando
a conhecer a qualidade dos produtos tradicionais portugueses
produzidos por Jovens Agricultores e Jovens Empresários Rurais.
Queijos, enchidos, presunto e azeite foram o prato forte de degustação
em terras de samba, suscitando um forte interesse e uma positiva
afluência ao stand da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal.

Um super evento, que ficou completo com a realização do Fórum
Qualidade e Competitividade Agroalimentar (organização da AJAP
e coorganização da Câmara Portuguesa do Comércio e Indústria do
Rio de Janeiro). Uma iniciativa enquadrada na Campanha Portugal
Gourmet, no âmbito da cooperação e da internacionalização, que
possibilitou a reflexão e o debate em torno do setor agroalimentar,
na voz de diversas personalidades portuguesas e brasileiras
especialistas na área, bem como a degustação, que teve lugar na
Super Rio Expofood, dos apreciados produtos lusos. Um projeto
cofinanciado pelo COMPETE 2020, que tem como objetivo melhorar
a competitividade nacional e a internacionalização da economia
portuguesa, mobilizando e potenciando recursos e competências.

O êxito conquistou-se e trouxe novas parcerias e um leque de
contactos auspiciosos.

AJAP EM TREVISO
Portugal é um produtor de excelência, sendo cada vez mais reconhecido como marca de qualidade nos mercados internacionais.
Expandir a atividade para mercados externos potencia o crescimento
e a sustentabilidade do negócio agroalimentar, e a AJAP defendendo
os interesses dos seus agricultores, mantém uma forte aposta em
ações estruturantes relacionadas com a internacionalização, quer em
mercados de grandes potências, como em mercados de menor escala.
Treviso, cidade italiana, recebeu a apresentação de um cabaz de
produtos nacionais tradicionais (mel, vinho, azeite, enchidos e queijo),
pela mão da AJAP. O propósito passa pela valorização dos produtos
e produtores portugueses e a posterior colocação dos bens alimentares no mercado italiano.

PRÉMIO NACIONAL DE AGRICULTURA  6ª EDIÇÃO

AIFO - NOVOS ORGÃO SOCIAIS

No passado dia 1 de março foram anunciados os grandes vencedores
do Prémio Nacional de Agricultura de 2017, uma iniciativa organizada
pela Cofina, em parceria com o BPI, e com o patrocínio do Ministério
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

A Associação Interprofissional da Fileira Olivícola tem como
objetivo promover e fomentar o desenvolvimento da fileira do
azeite, da azeitona e seus derivados.

Na cerimónia de entrega dos galardões, que decorreu no salão nobre
do Hotel Ritz, em Lisboa, esteve presente o Ministro da Agricultura,
Luís Capoulas Santos, que ressaltou a importância que as florestas,
a agricultura e o desenvolvimento rural têm para o crescimento da
economia.
A 6ª edição registou 1.268 candidaturas, contando com o apoio da
PWC (auditoria, consultoria, fiscalidade) no processo de receção e
análise, e dos estimados júris, dos quais a AJAP fez parte, na deliberação
dos vencedores. Além dos nove laureados, em que Ricardo Machado
levou o prémio Jovem Agricultor, com a empresa Mirtifruto pela
produção de mirtilos, foram ainda atribuídas oito menções honrosas.
Para a AJAP é uma honra estar integrada no painel dos júris convidados,
podendo contribuir com o seu parecer, sustentado num vasto
conhecimento e profissionalismo.

Ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos; Menção Honrosa na categoria
de Jovem Agricultor, Sofia Marques; Diretor-Geral da AJAP, Firmino Cordeiro

A AJAP, juntamente com outras três organizações portuguesas
da agricultura, juntou-se à Casa do Azeite, criando esta
organização interprofissional, que no decorrer dos últimos anos
tem trabalhado no incremento de uma evolução sustentada do
setor oleícola nacional.
No início do mês de março, foram aprovados e fixados os novos
órgãos sociais para o triénio 2018-2020, no qual a AJAP integra,
com a representação do Diretor-Geral, Firmino Cordeiro, no
Conselho Fiscal.
Os progressos nas ações de informação e divulgação, daquele
que é um dos produtos portugueses mais cobiçados no mundo
(o azeite), têm sido notórios, e a Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal tem manifestado o seu contributo e
dedicação a esta causa.

Representantes dos Orgãos Sociais da AIFO

AJAP NA FRUTITEC

UM EXEMPLO DE CONFIANÇA

O mês de março trouxe a EXPOJARDIM/FRUTITEC/IBEROPRAGAS
à Exposalão, na Batalha. Plantas, flores, máquinas, equipamentos,
soluções agrícolas, tecnologia aplicada à fruticultura e horticultura
e no controlo de pragas, protagonizaram o eclético conjunto de
expositores distribuídos por três salões.
A AJAP marcou presença com um stand dedicado às culturas
emergentes, tema com importante foco no panorama agrícola
nacional. Uma participação que trouxe não só novas oportunidades
de negócio, como impulsionou o contacto com a inovação e as mais
recentes dinâmicas do seio agrícola.
Nesta edição, evidenciou-se também o empenho de diversas
empresas, que produzem maquinaria, em criar soluções para auxiliar
os agricultores e os municípios na limpeza das florestas.
O certame que contou com mais de 20 mil visitantes, espelhando o
sucesso de mais uma edição, prepara-se para mudar o espaço físico
em 2019, sendo a FIL (Feira Internacional de Lisboa) o palco escolhido
para novas demonstrações.

Liliana Ferreira no Gabinete de Apoio ao Jovem Agricultor em Odemira

Todo o trabalho que a AJAP desenvolve é fruto do compromisso e da
dedicação que a equipa técnica coloca no exercício diário da sua
função.
Os colaboradores são uma peça fundamental para que o puzzle se
construa e complete Uns são peças mais recentes, outros mais
antigas, mas todas contam uma história. Liliana Ferreira, técnica no
Gabinete de Apoio ao Jovem Agricultor, em Odemira, é uma fração
da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, e o exemplo de
quem tem tenacidade e afeição ao trabalho
Há quanto tempo se dedica ao apoio ao Jovem Agricultor?
Faz 19 anos em setembro que comecei a colaborar com a AJAP em
parte-time. Vim para esta casa pelas mãos do Eng.º José Carlos Flores,
que foi o responsável por me criar o bichinho, o gosto por este
trabalho e por esta associação (AJAP), que me tem apoiado durante
todos estes anos.
Como é estruturado o apoio técnico concedido no Gabinete de Odemira?

Stand da AJAP na FRUTITEC

O apoio concedido no gabinete resume-se principalmente ao auxílio
no preenchimento e acompanhamento a Pedidos Únicos, a Projetos
de Investimentos, a Licenças de exploração (REAP), ao SNIRB e
SNIRA, ISIP, e toda a parte burocrática que acompanha a atividade
agrícola e pecuária. Mas não só Os meus clientes, cerca de 90%
encontram-se numa faixa etária superior a 60 anos, pelo que precisam
de todo o tipo de apoio, e como existe uma confiança criada há
quase 19 anos, sou procurada para ajudar em quase todas as
dificuldades que encontram.
Que tipo de benefícios concerne este tipo de Gabinete à comunidade
agrícola local?
Como referi anteriormente a confiança que os agricultores depositam
em mim, por estes anos de serviço, são sem dúvida o que de melhor
tem este gabinete. Devido ao número de anos de serviço, existe um
conhecimento muito grande sobre o funcionamento de cada
exploração, isto facilita o agricultor a ultrapassar as questões que
lhe são colocadas, por exemplo no PU.

Em Odemira só existe outro gabinete de apoio ao agricultor, que
tem um senão (têm de ser sócios), e aqui a grande vantagem é que
posso atender todo o tipo de agricultor ou empreendedor.
Que subsetores agrícolas têm atraído mais investimento na zona de
Odemira? A framboesa continua a ser a cultura produzida em maior
escala?
Houve um grande boom de novas explorações no quadro
comunitário anterior (PRODER) para a produção de pequenos frutos
(mirtilo e framboesa). Este quadro comunitário (PDR2020),
infelizmente não tem estado a funcionar da melhor forma, a demora
nas aprovações de candidaturas e nos pagamentos atempados dos
investimentos tem trazido uma grande dificuldade para os jovens
agricultores, notando-se uma paragem em novas instalações. A
framboesa, sem dúvida, que é a cultura com maior produção no
concelho.

O concelho de Odemira passou por um amplo investimento no setor
agrícola. A tendência mantém-se?
Sim, continua a existir uma grande expansão, mas apenas no litoral,
essencialmente nas áreas que se encontram no Plano de Rega do
Mira. A zona interior do concelho está a ficar abandonada.
Houve expressão significativa no que respeita à submissão de projetos
por parte de Jovens Agricultores?
Neste quadro comunitário PDR2020, houve uma diminuição na
submissão de candidaturas para jovens agricultores, a maior procura
incidiu nos projetos de pequena dimensão.

Quais são os maiores desafios que tem encontrado no exercício diário
da sua função?
Os desafios têm sido tantos ao longo destes anos Mas o maior
sem dúvida é conseguir esclarecer os meus agricultores sobre as
regras a cumprir, que estão constantemente a ser alteradas e num
concelho tão grande e com tanta diversificação de agricultura, é
uma tarefa muito complicada.

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.

27 a 29
FOREST AND WOOD RIGA (agrícola, floresta,
máquinas e equipamentos)
Letónia, Riga

6a8
AGRIUMBRIA (agricultura e produção animal)
Itália, Úmbria

11 a 13
EXPOREST 2018
Brasil, Ribeirão Preto

8 a 12
SILVA REGINA (agricultura, energias
renováveis, floresta, máquinas e
equipamentos)
Suíça, Brno

13 A 15
FORST LIVE NORD HERMANNSBURG (agricultura,
floresta)
Alemanha, Offenburg

8 a 12
TECHAGRO (agricultura)
Suíça, Brno

15 a 18
ENOLITECH (olivicultura, vitivinicultura)
Itália, Verona
15 a 18
SOL & AGRIFOOD (agricultura, olivicultura)
Itália, Verona
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27 a 1
OVIBEJA (agricultura, máquinas e
equipamentos, produção animal)
Portugal, Beja
30 a 4
AGRISHOW (agricultura, máquinas e
equipamentos)
Brasil, Ribeirão Preto
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