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ajap Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Destaques
Nota

Carlos Neves
Vice-Presidente da AJAP

O “AJAP Objectiva” é um
 Boletim Informativo elaborado 
pelo Departamento de Comuni-
cação da Associação dos Jovens 

Agricultores de Portugal

Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

Respondendo aos apelos de 
muitos  Jovens Agricultores 
que relataram dificuldades na 
relação com as autarquias, 
elaborámos um documento 
com as nossas propostas e 
reivindicações, enviámo-lo aos 
partidos e divulgámo-lo à so-
ciedade. Esperamos que os 
futuros autarcas continuem a 
valorizar a agricultura quando 
passarem das palavras aos 
actos.

Entretanto, mantêm-se os 
incêndios e agravam-se a seca 
e as dificuldades dos agricul-
tores. Os apoios mostram-se 
insuficientes e tardam em 
chegar. Estamos preocupados 
mas não podemos desistir.

AJAP promove Conferência de 
Imprensa: Os Jovens Agricultores e as 

Autárquicas

Preparando as eleições 
autárquicas de Outubro 
de 2005, a AJAP decidiu 
elaborar e tornar público 
um documento dirigido 
aos jovens agricultores 
e sobretudo aos futuros 
autarcas, chamando a 
atenção para a importân-
cia da agricultura como 
actividade estruturante 
do meio rural, garante da 
ocupação do território, 
manutenção da paisagem 
e da conservação de ecossistemas vivos e dinâmicos. 

A revitalização do mundo rural e da agricultura têm que ser assumidas 
como vectores estratégicos para o desenvolvimento sustentado do País. 
Uma agricultura viva e dinâmica pode ser criadora de emprego no meio 
rural e será provavelmente a melhor prevenção para a praga dos fogos 
florestais que todos os anos devastam terrenos semi-abandonados.

Sob este mote, a AJAP promoveu uma conferência de Imprensa no dia 
9 de Setembro, pelas 12h00, na Cooperativa Agrícola de Vila do Conde, 
tendo sido dirigida pelo Presidente da AJAP, Firmino Cordeiro, e pelo 
Vice-Presidente, Carlos Neves, e onde estiveram presente diversos jor-
nalistas dos media nacionais e locais. Pelas 14h00 seguiu-se um almoço 
convívio com jovens agricultores no restaurante da feira de actividades 
agrícolas de Vila do Conde "Portugal Rural", que contou com a presença 
do Director Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho e do Presi-
dente da Câmara de Vila do Conde.

O Prometido é devido

Uma delegação da AJAP reuniu no passado dia 30 com responsáveis 
pelo Departamento de Controlo do INGA, para analisar a situação dos 
agricultores afectados no pagamento das ajudas agro-ambientais devi-
do a incorrecções na área declarada, motivadas por deficiências no 
parcelário. Estão já a ser tomadas medidas por parte do INGA para cor-
rigir o parcelário na próxima campanha, de modo a evitar que os pro-
blemas se repitam nos próximos anos. Atenta às dificuldades actuais dos 
agricultores agravadas pela seca, a  AJAP vai continuar a desenvolver dili-
gências para que os agricultores não sejam penalizados neste processo.

Reunião com INGA - Controlos às medidas 
Agro-ambientais
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Eventos

Designação Local Data

Aplicação P Fitofarmacos
Aplicação P Fitofarmacos
PI Vinha
PI Olival
PI Olival
PI Olival
Aplicação P Fitofarmacos
PI Olival
PI Olival
Produção I Citrinos
PI Vinha
PI Vinha
Aplicação P Fitofarmacos
Aplicação P Fitofarmacos
Produção I Citrinos
PI Vinha
Produção I Vinha
Aplicação P Fitofarmacos

Faro
Cuba
Santarém
Sendim
Estremoz
Serpa
Vale das Fontes
Cuba
Vilar Torpim
Faro
Galafura
Alijó. Del Casa Douro
Mirandela
Estremoz
Faro
Régua
Ourentã- Cantanhede
Anadia

10.10.05 a 14.10
10.10.05 a 14.10
10.10.05  a 19.10
10.10.05  a 19.10
10.10.05 a 19.10
10.10.05  a 19.10
17.10.05  a 21.10
17.10.05 a 26.10
17.10.05  a 26.10
17.10.05  a 31.10
19.10.05  a 28.10
19.10.05  a 29.10
24.10.05  a 28.10
24.10.05 a 28.10
31.10.05  a 14.11
2.11.05 a 11.11
2.11.05 a 16.11
7.11.05 a 11.11

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

SNIRA – Suínos
Sistema Nacional de Identificação e Registo 

de Animais 

Decorrerá entre os dias 1 e 30 de 
Novembro 2005 o recenseamen-
to de explorações e detentores de 
animais da espécie suína. Neste 
período todos os detentores de 
animais da referida espécie de-
verão proceder ao recenseamen-
to da exploração e animais exis-
tentes, bem como o número de 
identificação das parcelas (núme-
ro de parcelário) que compõe a 
exploração. A declaração destes 

dados é de carácter obrigatório. 
A estrutura de Postos de Atendimento a utilizar será a já existente para o 
SNIRB/SNIRA - Ovinos e Caprinos.

Aqua’05 - I Feira Industrial e 
Comercial da Água   
01 a 05 de Outubro em Aveiro 



FERPOR 2005 | 16ª Feira das 
Actividades Económicas do 
Norte Alentejano   
 1 a 5 de Outubro – Portalegre


4.ª Rural Beja | Feira de Santa 
Maria
6 a 9 de Outubro - Beja


I Jornadas Micaelenses de 
Bovinicultura
7 e 8 de Outubro, Açores


Seminário “Infra-Estruturas 
Lineares e Biodiversidade: 
Avaliação, Monitorização e 
Minimização de Impactes”  
13 e 14 de Outubro, Universidade de 
Évora 
     


III Jornadas de Recursos 
H í d r i c o s  -  S i t u a ç õ e s 
Hidrológicas Extremas: Uma 
Gestão eficiente dos Recursos 
Hídricos  
13, 14 e 15 de Outubro de 2005, 
Auditório da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDRA) 


Seminár io  “Barragens : 
Tecnologia, Segurança e 
Interacção com a Sociedade”  
27 a 29 de Outubro de 2005, Lisboa 



Declarações de Colheita e Produção 

Na campanha vitivinícola 2005/06, o 
período de recepção das Declarações de 
Colheita e Produção decorre entre 1 de 
Outubro a 15 de Novembro.
Estas declarações são de carácter 
obrigatório, pois são um instrumento es-
sencial na gestão do mercado vitivinícola 
não só a nível nacional, como também, a 
nível comunitário.


