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EDITORIAL
A AJAP marcou presença na 6ª edição da AgroGlobal, entre 5 e 7 de
setembro, em Valada do Ribatejo, Cartaxo.

O PRESIDENTE DO CEJA
(CONSELHO EUROPEU DE JOVENS AGRICULTORES)
APELA À CRIAÇÃO DE INCENTIVOS SÓLIDOS
PARA OS AGRICULTORES

A AgroGlobal  Feira das Grandes Culturas, albergou cerca de 390
expositores, nos 200 hectares de terreno do mouchão da Fonte Boa,
onde foram também instaladas 19 culturas agrícolas em diversos campos
de ensaio.
Um certame, de cariz totalmente diferente, permite aos profissionais
do setor assistir ao vivo ao trabalho de tratores, alfaias e outros equipamentos, revelando-se também uma montra de meios tecnológicos e
científicos, muito direcionados para a agricultura de precisão.
Encontros de negócios, visitas aos campos de demonstração, e debates
que se realizaram nos dois auditórios da feira, os quais receberam um
leque diverso de oradores. Em destaque, estiveram temas como a Revisão
da PAC 2020, o Regadio em Portugal, a Agricultura de Precisão, o Olival
Português, a Internacionalização, entre outros tópicos da atualidade e do
futuro agrícola, que contaram com intervenções de diversas personalidades
nacionais e internacionais ligadas ao setor, nomeadamente do Ministro
da Agricultura, Luís Capoulas Santos, do ex-Ministro da Agricultura, Arlindo
Cunha e da visita do Primeiro Ministro, António Costa.
Para a AJAP, a sua participação nesta que é a maior feira agrícola nacional
ao ar livre, constitui uma oportunidade de partilhar conhecimento,
elucidar a comunidade sobre a importância do setor agrícola para o
desenvolvimento económico, sobre as atividades que desenvolve em
Portugal, na Europa e nos países da CPLP.

Jovens Agricultores cruciais para a vitalidade
das zonas rurais
O Presidente do CEJA, Jannes Maes, que participou recentemente
no III Fórum Qualidade e Competitividade Agroalimentar em
Moçambique, a convite da AJAP, onde foi um dos oradores, revelou
alguns anseios e perspetivas em relação ao futuro dos Jovens
Agricultores.

Importa também referir que à margem do evento, a AJAP assinou com
o Presidente da Comissão Executiva do Millenium BCP, Dr. Miguel Maya,
um protocolo de entendimento entre as duas organizações, que estabelece termos e condições financeiras preferenciais, designadamente na
concessão de empréstimos, prestação de garantias bancárias, adiantamento de incentivos e antecipação de financiamentos comunitários,
que beneficiará todos os agentes relacionados com o universo AJAP.

Firmino Cordeiro - Diretor Geral da AJAP

Presidente do CEJA Jannes Maes

«A importância e o reconhecimento de um estatuto global e de
políticas para os Jovens Agricultores, só é possível acontecer quando
esta massa for devidamente reconhecida. Vivemos num mundo que
está em rápida mudança e com cada vez mais gente, o que significa
que necessitaremos de mais bens alimentares, que só serão possíveis
através de produção em massa e de menos desperdício alimentar.

É crucial começarmos a agir já, e temos várias etapas que poderão
ajudar nessa mudança. Uma estrutura consistente pode ser concedida
por organizações sólidas, como a AJAP e o CEJA, nos campos europeus.
Uma organização estruturada é capaz de formar pessoas, fazer chegar
mais e melhor conhecimento aos Jovens Agricultores, seja na Europa,
em África, na Ásia ou na América.
A produção de alimentos, envolve mais do que apenas produzir. A
produção de alimentos e a agricultura, baseia-se no empreendimento
e num empenho ímpar. Creio que investir na agricultura, nas áreas
rurais, em novas gerações de agricultores será o caminho para o
desenvolvimento e para acabarmos com a fome.»
Jannes Maes, esteve também presente na reunião informal dos
Ministros da Agricultura, na Áustria, onde discursou relativamente
à construção do futuro de áreas rurais vitais e à produção de alimentos
de qualidade na União Europeia.

Um rendimento estável e competitivo para os jovens agricultores está
em foco, como forma de assegurar o desenvolvimento das áreas rurais.
O papel da União Europeia é, portanto, apoiar os jovens agricultores
através de medidas mais ambiciosas na futura PAC.
O CEJA acredita que é imprescindível caucionar mais de 2% dos fundos
do I Pilar para os jovens agricultores. Uma definição forte e concreta
para o agricultor ativo, também permitirá uma melhor redistribuição
dos pagamentos diretos para aqueles que realmente necessitam.
O CEJA enfatiza também a necessidade de uma abordagem coletiva a
nível da UE, para que as comunidades rurais possam beneficiar do
mesmo apoio, independentemente da sua localização.
Os Jovens Agricultores precisam dos incentivos certos para investir no
seu futuro e deverão ser devidamente apoiados na prossecução destes
esforços na PAC após 2020. Isto, por sua vez, alimentará a vitalidade,
o dinamismo e a preservação cultural do campo.»

AS POTENCIALIDADES DE ANGOLA
AJAP prepara novo Protocolo de Cooperação

Angola tem potencialidades naturais para alcançar níveis de produção
sustentáveis. A existência de solos férteis para a agricultura, clima
e os recursos hídricos, constituem fatores favoráveis ao desenvolvimento agropecuário e consequentemente económico do país.

Presidente do CEJA Jannes Maes e o Diretor Geral da AJAP, Firmino Cordeiro

Num comunicado de imprensa emitido pelo CEJA, ficou clara a
importância de investir em medidas sólidas e ambiciosas na futura
PAC (Política Agrícola Comum) que apoiem os jovens agricultores.
«Se os jovens sentirem que não podem ter uma vida adequada como
agricultores, não permanecerão no setor. Os jovens das áreas rurais
necessitam de ter oportunidades e garantias se quiserem ficar no
campo, trabalhar e morar lá. Sem eles, as áreas rurais perderão a
vitalidade, bem como um acelerado despovoamento.

Apesar das enormes potencialidades, registam-se fortes carências
no campo da investigação, bem como na capacitação técnica em
diversos domínios, desde a irrigação, ao desenvolvimento de novas
variedades e novas culturas. Neste sentido, o Ministro da Agricultura,
Capoulas Santos, afirmou que uma das prioridades na cooperação
entre Portugal e Angola é a agricultura.
Foi também no âmbito da troca de informação e de identificação
de prioridades neste país da costa ocidental de África, que a AJAP
enquanto organização não-governamental para o desenvolvimento
e organização membro do CES  Conselho Económico e Social,
defendendo e promovendo os superiores interesses relacionados
com a atividade agrícola, em solo nacional e internacional, vai assinar
brevemente um Protocolo de Cooperação com a AJANG  Associação
dos Jovens Agricultores de Angola.

Além de um conjunto de circunstâncias favoráveis e que vão permitir
aprofundar a relação entre as duas Associações, a AJAP detentora
de uma vasta experiência de cooperação internacional no âmbito
do setor agrícola, irá providenciar a assistência técnica e de apoio às
explorações de agricultores e de jovens associados da AJANG, bem
como capacitar os dirigentes, e em colaboração com a Associação
angolana promover formação profissional e empresarial aos futuros
agricultores.

PRÉMIO NACIONAL DE AGRICULTURA
 INSCRIÇÕES ABERTAS

O protocolo de Cooperação que se celebrará no próximo mês de
novembro, na Província da Huíla, constitui mais um reconhecimento
do bom desempenho e consolidação da Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal junto dos países da CPLP (Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa)

AJAP PARTICIPA EM ATIVIDADES DA AMANGOLA

A AMANGOLA  União das Associações Locais de Angola,
Associação de direito privado, sem fins lucrativos, de âmbito
nacional, está a consolidar, desde 2013, em Angola e junto das
Comunidades angolanas no estrangeiro, uma Rede Nacional de
Associações Locais que, por via dos seus associados, se constitui
atualmente num alicerce de desenvolvimento local, através da
realização de ações concretas nas comunidades, com base na
trilogia Pensar, Conceber e Transformar, assente no principal
lema da instituição, Juntos Fazemos a Nação.
No âmbito das diretrizes que esta Associação promove, vai
realizar-se em Lisboa, no dia 29 de setembro, a tomada de posse
dos membros da Delegação Geral da Amangola em Portugal
(DGAP), bem como um Diálogo Comunitário  Cidadãos Unidos
ao Presidente, João Lourenço, no Combate à Corrupção e ao
Nepotismo para a Moralização da Sociedade.
A convite do Presidente da AMANGOLA, Job Capapinha, o
Diretor Geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal,
Firmino Cordeiro, vai estar presente no evento, conferindo toda
a coadjuvação em nome da AJAP.

O Prémio Nacional de Agricultura promove, incentiva e gratifica os
casos de sucesso da Agricultura e Agroindústria, Florestas e Pecuária.
Em seis edições, foram premiadas dezenas de empresas e personalidades, que se empenharam em mostrar novas dinâmicas e
contributos que trazem valor acrescido para o seio agrícola.
Uma iniciativa do BPI, do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios,
com o patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, que ofertará ao vencedor desta edição de 2018,
uma visita à SIAL 2019 (um dos maiores certames mundiais para a
Fileira Alimentar e de Bebidas), em Paris, publicidade nos meios
Cofina e um vídeo promocional.
A deliberação dos vencedores assenta em diversos critérios que são
avaliados por um sólido painel de júris, dos quais a AJAP faz parte.
Decorrem até 31 de outubro as candidaturas à 7ª edição do Prémio
Nacional de Agricultura, que deverão ser feitas online em
www.premioagricultura.pt. Para quem já tenha participado na edição
anterior, o processo de candidatura será simplificado, na medida
em que surgirá um formulário pré-preenchido, cujos dados poderão
ser alterados ou mantidos.

SABIA QUE

ÁUSTRIA RECEBEU GOVERNOS EUROPEUS PARA
DEBATER A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM
A Áustria foi palco de uma reunião informal do Conselho de
Ministros da Agricultura da União Europeia, que visou o
tratamento de um tema em destaque, A PAC pós 2020: projetar
o futuro do espaço rural e da qualidade da produção de alimentos
na União Europeia.

Um assunto que foi debatido pelos 28 Estados-membros, teve a
participação do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural, Capoulas Santos, e do Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, Luís Vieira. As negociações para a reforma da PAC
continuam a decorrer, tendo o Ministério da Agricultura delineado
como objetivos centrais: manter o nível de apoio aos agricultores
no I Pilar da PAC (ajudas diretas), manter o nível de apoio no II Pilar
(desenvolvimento rural) e baixar a taxa de cofinanciamento nacional
proposta pela Comissão Europeia, de 30%.

AVISOS AGRÍCOLAS

ALERTA FITOSSANITÁRIO
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo
Circular nº 5/2018
Caracol Maçã (Pomacea insularum)
O género Pomacea (Perry) é constituído por várias espécies de
caracóis, entre os quais o Pomacea insularum, vulgarmente designado
por caracol maçã.
Esta espécie é considerada uma das espécies invasoras mais
prejudiciais no mundo, principalmente pelos efeitos causados no
cultivo do arroz, é extremamente voraz, nos seus estádios iniciais
de germinação e crescimento.
Desde 2012 que estão estabelecidas, a nível comunitário, as medidas
destinadas a evitar a introdução e a propagação na União Europeia
do género Pomacea.

Mediante nota publicada pelo Gabinete de Capoulas Santos, Portugal
já terá alcançado os dois primeiros objetivos, estando agora a analisar
a redução da taxa de cofinanciamento nacional, uma vez que a
Comissão Europeia exige a Portugal um desempenho financeiro
incompatível com a oneração do orçamento nacional com o encargo
proposto.
A mesma fonte do Ministério, adiantou que outras metas também
foram asseveradas, nomeadamente a manutenção do envelope
financeiro destinado às regiões ultraperiféricas e a prossecução do
Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha (programa VITIS).

DGADR TEM NOVO DIRETOR GERAL
Decorreu no dia 21 de setembro em Lisboa, a tomada de posse de
Gonçalo Mendes de Freitas Leal, o novo diretor-geral da Direção
Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR).
O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural,
Capoulas Santos e o Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, estiveram presente na
cerimónia de reconhecimento do novo líder.

Foi registado um foco em Espanha, no delta do Ebro na região da
Catalunha e mais recentemente, foi notificado pelas autoridades
francesas um foco desta praga numa área húmida na comuna de
Fréjus, onde se estão a tomar medidas fitossanitárias de irradicação.
Os principais hospedeiros do Pomacea (Perry), são o arroz (Oryzae
sativa L.), o inhame (Colocasia esculenta, l. Schott), e os vegetais que
possam ser cultivados em água ou em solo permanentemente
saturado de água. De acordo com a informação literária, os estragos
podem atingir 60  90 % da cultura do arroz.
Neste contexto, solicita-se colaboração de todos fazendo-nos chegar
qualquer informação e/ou fotografias de eventuais casos suspeitos
deste organismo, utilizando para o efeito o endereço de e-mail
prospecção@draplvt.gov.pt na área de intervenção da DRAPLVT.
Contatos
DRAP Norte- DASA
DRAP Centro - DAAP
DRAP Lisboa e Vale do Tejo - DFC
DRAP Alentejo - DSVSA
DRAP Algarve - DS
Região Autónoma Açores (DRDA-DSA)
Região Autónoma Madeira (DRADR - DIVA)

Tel: 229 574 010
Tel: 232 467 220
Tel: 243 377 500
Tel: 266 757 886
Tel: 289 870 700
Tel: 296 204 350
Tel: 291 201 790

Se detetar a presença desta praga (adultos, juvenis ou ovos) ou
observar um caracol suspeito de ser Pomacea insularum entre em
contato com o técnico da sua organização ou com o serviço -fitossanitário da Direção Regional de Agricultura e Pescas da sua área de
residência.
http://www.draplvt.mamaot.pt

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Portaria n.º 248/2018 - Diário da República n.º 171/2018, Série I de
2018-09-05116330684
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 130/2014, de 25 de junho,
que define o regime para a produção e comércio dos vinhos e demais
produtos vitivinícolas da indicação geográfica (IG) «Lisboa»

prémios por vaca em aleitamento, por vaca leiteira e por ovelha e
cabra, para o ano de 2019.
Para além desta data, é possível a apresentação tardia do pedido
durante mais 25 dias (até 25 de janeiro) com penalização regulamentar
de 1% por cada dia útil. O acesso ao formulário de candidatura poderá
ser efetuado na Área Reservada do Portal do IFAP em O Meu
Processo» Candidaturas» Intenção de Candidatura para 2019, caso
seja um beneficiário, ou acedendo ao menu "Gestão de formulários
e candidaturas", caso se trate de uma entidade.
Quaisquer esclarecimentos sobre este assunto deverão ser solicitados
para o endereço de correio eletrónico ifap@ifap.pt, ou ainda pelos
restantes canais de atendimento que tem ao seu dispor: Atendimento
Presencial, na Rua Fernando Curado Ribeiro, nº 4-G, em Lisboa, Atendimento Eletrónico ou Atendimento Telefónico, através do 217 513 999.
https://www.ifap.pt

https://dre.pt/

IFAP
IFAP
REGIME DE APOIO ASSOCIADO - PRÉMIOS ANIMAIS - INTENÇÃO
DE CANDIDATURA 2019
No âmbito do regime de apoio associado, será disponibilizado no
portal do IFAP, entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2018, o
formulário para manifestação de intenção de candidatura para os

CAMPANHA 2018  CALENDÁRIOS INDICATIVOS
DE PAGAMENTOS CONTINENTE E AÇORES
Já se encontram disponíveis, para consulta, os Calendários Indicativos
de Pagamentos do Continente e da Região Autónoma dos Açores,
relativos à Campanha 2018. Pode consultar em: https://www.ifap.pt/
calendarios-indicativos-de-pagamentos-continente

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.

02/10  06/10
World Dairy Expo
Estados Unidos, Madison

08/10  12/10
Agroprodmash
Rússia, Moscovo

15/10  16/10
Feira dos Gorazes de Sendim
Portugal, Sendim

23/10  25/10
Fruit Attraction
Espanha, Madrid

03/10  05/10
Sommet de l`Elevage
França, Clermont-Ferrand

08/10  11/10
SIPSA-SIMA
Argélia, Argel

16/10  18/10
Sunbelt Ag Expo
Estados Unidos, Georgia

24/10  27/10
Feira Internacional do Bovino Leiteiro
Itália, Cremona

07/10  10/10
Saudi Agriculture
Arábia Saudita, Ryadh

10/10  12/10
Agri World
Japão, Tokio
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