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ajap Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

DestaquesNota

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

Estão de parabéns e merecem o nosso 
aplauso todos os jovens que se apre-
sentaram ao concurso Jovem Agricultor 
2005. Representam todos aqueles que 
nos últimos anos ousaram sonhar e de-
safiaram a sorte para serem agricultores. 
Representam a inovação e a renovação 
de que precisa a agricultura de Portugal. 
São bons exemplos.

Por outro lado, não podemos esquecer 
outros jovens que ainda esperam pela 
entrega, aprovação ou pagamento dos 
seus projectos, os que ainda não rece-
beram a electricidade verde, os que não 
receberam as agro-ambientais de 2005 
nem podem candidatar-se em 2006 a 
essas ajudas e os que se arriscam ao 
pagamento de multas por ultrapassarem 
a quota leiteira.

As dificuldades presentes tornam ainda 
mais importante o próximo período de 
programação que vai conduzir a agricul-
tura portuguesa até 2013. Nos próximos 
meses, reflexão, estudo e muito diálogo 
serão essenciais para definir um futuro 
competitivo, ecológico e equilibrado para 
a agricultura e o meio rural portugueses.

O bom, o mau e o futuro
Os Vencedores do 

Concurso Jovem Agricultor 2005

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto foi, no passado dia 4, palco da 
Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso Jovem Agricultor 2005, uma 
iniciativa promovida pela AJAP, e que contou com o apoio do Gabinete do 
programa AGRO, que pretendeu distinguir os Jovens Agricultores que mais 
se destacaram em 2005, através do Prémio Jovem Agricultor e o de Inovação 
e Tecnologia.
A sala onde decorreu a cerimónia foi demasiado pequena para a enchente 
de Jovens Agricultores 
e vários representantes 
de organismos do sec-
tor agrícola, que se 
deslocaram de vários 
pontos do país para 
conhecer os vence-
dores do Concurso. 
O Ministro da Agricul-
tura, Jaime Silva, es-
teve também presente, 
reforçando assim a 
parceria entre a AJAP e 
o Gestor do Programa 
AGRO.
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Eventos

Seminário “Rastreabi-
lidade e Gestão de Inci-
dentes no Sector Hortof-
rutícola”   
6 de Abril de 2006, em Óbidos
http://www.consulai.com/

IX Feira do Vinho do Ribatejo 
- I Feira de Agricultura 
Biológica do Ribatejo    
6 a 9 de Abril 2006, Alpiarça 
http://www.cma.cm-alpiarca.pt/fvinho/

II Conferência Internacion-
al sobre Rastreabilidade 
de Produtos Agropecuári-
os
10 a 12 de Abril de 2006, Brasília 
- Brasil 
http://conferencia.agricultura.gov.br/

Mesa Redonda “Gripe das 
Aves e Dioxinas: Avaliação 
e Comunicação dos Ris-
cos”   
19 de Abril de 2006, Auditório da 
Faculdade de Medicina Veterinária 
de Lisboa, Ajuda
www.iaca.pt

XVIII Festa do Vinho do 
Cartaxo   
27 de Abril a 1 de Maio, no Pavil-
hão Municipal de Exposições 
http://www.cm-cartaxo.pt/cartaxo/NoticiasEventos/
Noticias/Festa+Vinho.htm

23ª Ovibeja 
29 de Abril a 7 de Maio, Beja 
http://www.ovibeja.com/

Idalina Carrilho, possui uma exploração no 
concelho de Alenquer, com 2,18 ha, dos 
quais 4580 m2 de estufas de produção de 
rosas, com plástico duplo e aberturas zeni-
tais automatizadas. Instalou ainda rede tér-
mica, optando por hidroponia, para além do 
aquecimento das estufas, utiliza o CO2 e luz 
artificial.

Jorge Oliveira e Paulo Mata, foram ambos vencedores do prémio Jovem Ag-
ricultor 2005, tendo sido as suas explorações consideradas de verdadeiro 
sucesso. Idalina Carrilho foi vencedora na Categoria Inovação e Tecnologia, 
resultado das mais recentes técnicas utilizadas na sua exploração.

O premiado Jorge Oliveira possui a sua ex-
ploração na Trofa, sendo constituída por 30 
hectares de regadio e um efectivo pecuário de 
80 vacas, 35 novilhas e 20 vitelas e uma quota 
leiteira de 758 350 kg, utilizada a 97,1%.

Paulo Mata, na sua exploração polivalente de 
235 ha em zona desfavorecida de montanha, 
em Pinhel, dedica 9 ha à vinha, 26 ha ao Olival, 
80 ha ao amendoal, 108 ha em consociações 
forrageiras, 34 ha de pastagem, 340 ovelhas 
de leite e 40 vacas.

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Comunitário PIC EQUAL, foi 
assinado no dia 29 de Março um Protocolo entre a AJAP e o Instituto de 
Estudos de Logística e Gestão Global - In Out Global, o INDEG/ISCTE – Insti-
tuto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial do ISCTE, e a Lusitânia 
– Agência de Desenvolvimento Regional. Com vista à criação do projecto in-
tegrado “Logística da Prevenção e Combate a Fogos Florestais – A Mobiliza-
ção de Recursos”, este projecto visa sistematizar o conhecimento necessário 
às práticas de prevenção, apoio ao combate de incêndios florestais, bem 
como a práticas de mobilização de recursos humanos e materiais e, ainda, à 
aplicação da Logística à problemática dos incêndios florestais.

AJAP assina Protocolo com vista ao 
Desenvolvimento do Projecto LOGFIRE 


