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Nota
Enquanto quase todo o país
“fecha” para férias em Agosto, há
um conjunto de pessoas que garante os serviços mínimos para que
a vida continue. Merecem destaque
os bombeiros que abnegadamente
combatem os incêndios e também
os agricultores que no pico de
verão fazem as colheitas como habitualmente e lutam ainda mais do
que é habitual para encontrar água
para as culturas e animais.
Do mesmo modo, também a
AJAP não vai parar na prestação
de serviços aos agricultores e no
lançamento de iniciativas para o
desenvolvimento sustentado da
agricultura e do meio rural. Aproximam-se as eleições autárquicas.
Dos representantes que escolhermos para o poder local irá depender uma parte do nosso futuro. Por
isso, estaremos activos e atentos
nestas eleições.
Carlos Neves
Vice - Presidente da AJAP
O “AJAP Objectiva” é um
Boletim Informativo elaborado
pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal
Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

www.ajap.pt

AJAP participa no 30.º aniversário da
Agrovouga
A cidade de Aveiro voltou
a ser palco da Agrovouga
- Feira Nacional do Bovino
Leiteiro, Feira Nacional do
Cavalo de Desporto e Mostra Agrícola e Industrial, de
9 a 17 de Julho. O certame,
organizado pela Câmara
Municipal de Aveiro, decorreu no novo recinto do
Parque de Exposições da
cidade, onde estiveram presentes cerca de 42 mil visitantes durante os nove dias.
O programa deste ano contou com
concursos, exposições e desfiles de
animais, provas de vinhos e queijos,
colóquios dedicados a temáticas ligadas à agro-pecuária e ao ambiente.
O Secretário de Estado adjunto da
Agricultura e Pescas, Luís Vieira, marcou presença na cerimónia inaugural,
vistando o stand da AJAP, onde se inteirou da situação dos Jovens Agricultores.

Acções de Formação Profissional da AJAP
em 2005 (Meses Agosto/Setembro)
Designação

Local

Data

Aplicação P Fitofarmacos

Galafura

1.08.05 a 5.08

Empresários Agrícolas

Nelas

16.08.05 a 15.12

Empresários Agrícolas

Almeirim

24.08.05 a 23.12

Aplicação P Fitofarmacos

Urros- Mogadouro

29.08.05 a 02.09

PI Olival

Mogadouro

29.08.05 a 7.09

PI Olival

Qta Pêro Martins

29.08.05 a 7.09

Prod.I Vinha

Amarante

1.09 a 7.09 e 3, 4, 10, 11, 17 e 18.10

Aplicação P Fitofarmacos

Portel

5.09.05 a 9.09

PI Olival

M Cavaleiros

5.09.05 a 14.09
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Concurso “Jovem Agricultor 2005”
O prazo de recepção de candidaturas para o
Concurso “Jovem Agricultor 2005”, organizado
pela AJAP, em conjunto com o Programa AGRO,
já terminou.
Foram várias dezenas de jovens agricultores que
se candidataram aos prémios com as categorias
Prémio “Jovem Agricultor 2005” e Prémio “Inovação
e Tecnologia”.
A selecção para a premiação dos candidatos não
será tarefa fácil para o juri. Através das fotos das
explorações, que nos chegam sempre acompanhas
pelas fichas de candidaturas, temos constatado que
são muitos os jovens que se esforçam para melhorar
a sua exploração e que muito se orgulham dela.

Agosto 2005

- Mensal -

SNIRA – O/C
Sistema Nacional de Identificação e
Registo de Animais – Ovinos e Caprinos
Ao contrário do que estava
inicialmente previsto, o período
de entrega das Declarações de
Registo de Criadores/Explorações
não terminou no dia 9 de Julho.
Os criadores que não tenham
entregue a declaração até ao
referido dia tem assim oportunidade
de poder fazê-lo agora com a
maior brevidade possível junto dos
postos de atendimento.
Importa referir que o registo
é obrigatório para todos os
detentores e caso não o façam poderão sofrer penalizações ao nível dos
prémios do sector.

Eventos

FATACIL - Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura,
Comércio e Indústria de
Lagoa
9 a 28 de Agosto 2005, Lagoa
http://www.fatasul.pt/html/fatacil_2005.html

XII Feira Nacional da PêraRocha | Mostra de Artesanato, Doçaria e Gastronomia
De 11 a 15 de Agosto, Mata Municipal do Bombarral

FNO 2005 | VII Feira Nacional
de Olivicultura
De 2 a 4 de Setembro, Campo Maior
http://www.cm-campo-maior.pt/fno2005/
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Seca: Comissária Europeia preocupada com agricultores nacionais
A comissária europeia para Agricultura e Desenvolvimento, Mariann Fischer Boell, esteve de visita a Portugal para avaliar os efeitos da seca no sector agrícola, tendo classificado como “muito séria”, principalmente no Alentejo.
Apesar de considerar a situação preocupante, a comissária garante que “não há qualquer possibilidade de usar os fundos estruturais para compensar os produtores e agricultores e que se encontram a explorar outras possibilidades”, pois o Fundo de Solidariedade
só funciona para situações de catástrofe em incêndios e inundações e está
a ser estudada a possibilidade de incluir a seca.
Aproveitando a visita de Mariann Fischer Boel, o Ministério da Agricultura, organizou um jantar na Herdade do Esporão, onde estiveram presentes representantes de diversas organizações agrícolas, nomeadamente,
Miguel Costa Ferreira, Vice-Presidente da AJAP. Neste jantar, a Comissária
esclareceu que pretende ouvir a opinião dos Jovens Agricultores, e saber
o que eles esperam da política agrícola para os próximos seis anos, mostrando-se preocupada com o seu futuro.

www.ajap.pt
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