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EDITORIAL
Vezes sem conta a AJAP tem alertado para os perigos da
desertificação humana e territorial de vastas regiões do país.
Vezes sem conta a AJAP alertou para o desfasamento e enormes
discrepâncias nos grandes investimentos realizados no litoral
em detrimento das regiões do interior, o mesmo se verificou
no que diz respeito à criação de dinâmicas empresariais e
consequentemente na criação de postos de trabalho.
A AJAP continua empenhada em demonstrar que os Jovens são
o futuro da agricultura portuguesa, são um pilar estrutural do
desenvolvimento da economia do país, das zonas rurais e do
combate à desertificação.
Os Jovens Agricultores e os Jovens Empresários Rurais só podem
desenhar os seus projetos e comprometerem o seu futuro com
estes territórios, se sentirem o apoio necessário do governo e
dos responsáveis da administração regional e local.
A Unidade de Missão para a Valorização do Interior, criada dia
14 de janeiro de 2016 por este governo, percebeu-se que foi
constituída, até pela sua divulgação, como um bom documento
que lançou medidas, mas, morreu muito antes de executar o
que quer que fosse.
Vemos com muita expectativa a criação do Movimento pelo
Interior, da responsabilidade de um conjunto de autarcas e
personalidades distintas. Desejamos a este movimento o maior
êxito para que seja um sucesso em Portugal.
Firmino Cordeiro
Diretor Geral da AJAP

A PRÓXIMA EDIÇÃO DA REVISTA JOVENS AGRICULTORES
Nos últimos anos, a procura pela otimização do negócio agrícola,
com aumento da produtividade e qualidade e da redução de desperdícios, tornou-se uma realidade. A tecnologia tem vindo a contribuir
neste sentido, tornando viável a disponibilização de dados específicos
das culturas, permitindo assertividade, redução da incerteza no negócio, minimização dos impactos ambientais, entre outras valias.
A próxima revista Jovens Agricultores, edição trimestral da AJAP,
terá como tema central A Tecnologia ao Serviço da Agricultura e,
contará com as apreciações do Professor no Instituto Superior de
Agronomia, Ricardo Braga, do Presidente da Liga para a Proteção da
Natureza, Tito Rosa, da Presidente do Clube de Produtores do Continente, Ondina Afonso, do CEO & Co-Founder Wisecrop, Tiago Sá, do
Jovem Agricultor e proprietário da Mirtifruto, Ricardo Machado, e
do CEO Phosphorland, Raul Pinheiro.
Uma edição com enfoque numa matéria que é cada vez mais procurada e explorada no meio agrícola e que traz também espelhada na
capa a parceria de sucesso, criada entre a AJAP e o Crédito Agrícola,
entidades que partilham preocupações idênticas, buscam soluções
e, que deixam adivinhar uma relação duradoura, pois, juntas serão
mais fortes!

55ª FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA

MAIS UM ANO DE SUCESSO DA AJAP NA OVIBEJA

Tem início no próximo dia 2 de junho a Feira Nacional de Agricultura/
Feira do Ribatejo, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém,
evento que oferece a oportunidade às empresas, durante dez dias,
de promoverem os seus produtos, travar novos contactos e gerar
parceiros de negócio.

Concretizou-se mais uma edição da Ovibeja, cujo balanço, bastante
positivo, se refletiu na grande adesão ao espaço onde decorre o
certame, às conferências realizadas e na afluência aos stands das
diversas associações e empresas representadas.

Este ano, o tema central será o azeite, que contará com a presença
de especialistas nacionais e internacionais deste produto, dando
lugar a um Concurso Nacional de Azeites, a um Congresso Nacional de Azeite, ao Simpósio Nacional de Olivicultura, a exposições
de pintura e fotografia, exibição de filmes e ações de show cooking.
Simultaneamente, a feira irá receber, durante os dias úteis, diversos
colóquios e seminários que trarão a debate os temas atuais do seio
agrícola.
A AJAP estará novamente presente em mais uma edição da FNA,
que se adivinha promissora, estando ao dispor dos agricultores e
potenciais investidores no setor agrícola, manifestando todo o seu
apoio e conhecimento na área.

Cinco dias em que o setor agrícola mostrou novamente a sua dinâmica
e vitalidade. A AJAP contribuiu com a sua parte, enquanto empreendedora no setor e impulsionadora da massa agrícola Jovem, como
alicerce do desenvolvimento económico do país e no combate à
desertificação no interior. Registou-se um elevado interesse, essencialmente por parte de jovens, que se dirigiram ao stand da AJAP, a fim
de obterem informação sobre as culturas emergentes, sobre a
criação de novos projetos e novas instalações.
Sendo um evento visitado por diversos decisores políticos nacionais,
o stand da AJAP teve o privilégio de receber o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, a Presidente do CDS-PP, Assunção Cristas,
o Presidente do PSD, Rui Rio, entre outros.

Manuel de Castro e Brito, Membro da Direção da AJAP
e o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa

II FÓRUM QUALIDADE E COMPETITIVIDADE
AGROALIMENTAR - MAPUTO
Realizou-se no início do mês de maio, o II Fórum Qualidade e Competitividade Agroalimentar em Maputo, que levou a cabo a criação
de bases de trabalho para diversas iniciativas, desenvolvidas ao abrigo do COMPETE2020  SIAC Sistema de Apoio a Ações Coletivas
(Internacionalização), potenciando a competitividade do setor
agroalimentar.

Foi pela voz de distintos oradores, que foi feita a abordagem aos
temas em destaque: Parcerias  Um Desafio do Agroalimentar e a
Valorização dos Produtos Agrícolas no Mercado Global. Pontos que
geraram diferentes reflexões, e que voltaram a evocar o contributo
que a AJAP pode ceder às organizações de agricultores moçambicanas, através de estruturas empresariais conjuntas e ações planeadas.

Enquadrado na Campanha Promocional Portugal Gourmet, foram
divulgados alguns produtos tradicionais portugueses produzidos
por Jovens Agricultores e Jovens Empresários Rurais. Queijos, enchidos, presunto e azeite foram o prato forte de degustação em terras
brasileiras e moçambicanas, a par de uma reflexão sobre as oportunidades e desafios do setor agroalimentar, reforçando não só a importância das trocas comerciais, como o câmbio e disseminação de
conhecimento.

O caminho da AJAP em Moçambique tem-se vindo a construir através
de diferentes projetos de Cooperação, usando de forma profícua os
avanços registados no setor agrícola português e colocá-los ao serviço
da agricultura moçambicana. Neste sentido, o Fórum realizado foi
mais um marco importante para a interligação entre os dois países.

Dr. Salimo Abdula

Sr. José Alcobia, Dr.ª Jane Grobe, Dr.ª Mariana Matos, Sr. Moreira
da Silva, Eng.º Davide Freitas, Dr. João Jeque

Dr.ª Maria Amélia Paiva

Eng.º Firmino Cordeiro e Dr. Salim Cripton Valá

Engº Alcino Sanfins, Dr. Júlio Costa, Dr. Paulo Ramalho, Dr.
Soares Xerinda, Dr. Cecílio Valentim

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.

30 a 1
CARREFOUR INT. DU BOIS (salão da madeira)
França, Nantes
31 a 3
SANTIAGRO  XXXI FEIRA AGROPECUÁRIA E DO
CAVALO
Portugal, Santiago do Cacém
2 a 10
FEIRA NACONAL DE AGRICULTURA
Portugal, Santarém

13 a 14
CEREALS  THE ARABLE EVENT (agricultura,
máquinas, sementeira)
Grã Bretanha, Reino Unido
13 a 16
FIELDAYS (agricultura, floresta, máquinas)
Nova Zelândia, Hamilton
15 a 17
OPOLAGRA (agricultura, máquinas, produção
animal)
Polónia, Opole

6a8
SIMA ASEAN (agricultura, agroindústria,
máquinas)
Tailândia, Banguecoque

19 a 21
SALON DU VÉGÉTAL (espaços verdes, floricultura)
França, Nantes

6a9
AGRO  2018 (agricultura, máquinas e
equipamentos)
Ucrânia, Kiev

20 a 22
CANADA FARM PROGRESS (agricultura,
máquinas, equipamentos)
Canadá, Regina
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21 a 22
ENOVITIS (agroindústria, vitivinicultura)
Itália, Verona
26 a 27
AGRO  MASHOV (agricultura, máquinas,
produção animal)
Israel, Tel Aviv
28 a 30
GALIFOREST (floresta, máquinas, equipamentos)
Espanha, Silheda
28 a 1
INTER AGRAR (agricultura)
Áustria, Wieselburg
28 a 8
FEIRA DE SÃO PEDRO
Portugal, Porto de Mós
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