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ajap Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Destaques
Nota

Firmino Cordeiro
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

Não podemos viver agarrados ao pas-
sado, quando temos pela frente impor-
tantes decisões para os próximos 6 
anos.

Assegurar a distribuição equitativa dos 
apoios por forma a conseguir manter 
a agricultura competitiva, bem como o 
desenvolvimento homogéneo das zo-
nas agrícolas mais débeis, contudo de 
importância fundamental, são desafios 
aos quais não podemos virar costas.

Contribuir para a definição de priori-
dades, no rejuvenescimento do sector,  
e na inovação, acrescido de verdadeiras 
alternativas no Mundo Rural como seja 
a aposta na qualidade, a prestação de 
um conjunto de serviços, são funções de 
que jamais devemos abdicar.

O contributo de todos é fundamental, 
estabalecer parcerias parece-nos ser 
a melhor estratégia para garantir o fu-
turo.

É tempo de olhar em 
frente

Aquela que é considera a maior feira agrícola do Sul do país, a Ovibeja, 
já vai na sua 23.ª edição. A cerimónia de inauguração oficial foi este ano 
presidida pelo Presidente da República, Cavaco Silva, naquela que foi a 
sua primeira visita oficial ao Alentejo.

Mais de mil expositores concentraram-se no Parque de Feiras e Ex-
posições de Beja, sendo esperados cerca de 300 mil visitantes ao longo 
de 9 dias. Como sempre existirá um espaço que dará lugar a diversos 
colóquios com assuntos que se encontram na ordem do dia, centralizan-
do no futuro da agricultura e na pecuária alentejana, e que contam com 
a participação de vários especialistas. Outros temas que a serem aborda-
dos serão os produtos certificados, o desenvolvimento sustentável e o 
novo período de programação 2007/2013.

O Presidente e alguns téc-
nicos da AJAP receberem 
Cavaco Silva, aquando 
da sua passagem  pelo 
stand que se encontra 
situado na nave principal 
da Feira. Os agricultores 
que por ali passarem até 
ao último dia do certame, 
poderão receber todo o 
tipo de informações úteis, 
nomeadamente através 
de folhetos, revistas e tir-
ar dúvidas com os nossos 
técnicos.

A completar o programa do cer-
tame existirão vários concursos e ex-
posições de gado, demonstrações 
equestres, garraiadas, gastronomias, 
produtos certificados, espectáculos 
musicais, provas desportivas, entre 
outras. 

AJAP na 23.ª edição da Ovibeja
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Eventos

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

Seminário Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e 
Conservação da Natureza     
5 de Maio em Odemira, no 
auditório da Câmara Municipal 
de Odemira 
http://www.naturlink.pt/canais/artigo.asp?iCanal=1&iSubC
anal=11&iArtigo=17352&iLingua=1

IV Jornadas Internacionais 
de Suinicultura - 2006
12 e 13 de Maio, IAAS-UTAD 
http://home.utad.pt/~iaas/actividades/jornadas_
suinicultura_2006.htm

7.ª Grande Conferência do 
Jornal Água&Ambiente   
16 e 17 de Maio de 2006, Centro 
Cultural de Belém 
http://conferencias.ambienteonline.pt/index.php?option=
content&task=category&id=47&Itemid=46

PORTUGAL AMBIENTE - 8.º 
Salão Internacional de 
Equipamentos, Tecnologias e 
Serviços Ambientais  
18 a 20 de Maio de 2006, 
Exponor - Porto 
http://www.cimeira.exponor.pt/cimeira/Estrutura/pt/Feira/
ApresentacaoSalao.aspx?salao=1

Congreso Internacional 
Europorc
24-25/05/2006, Barcelona  
http://www.europorc.net/

I Encontro de Ecologia e 
Desenvolvimento do Vale da 
Amoreira
27 de Maio de 2006, : Anfiteatro 
da Junta de Freguesia do Vale da 
Amoreira, Moita  
http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2006/moita.pdf

Organic Congress 2006 - 
Organic Farming and Europe-
an Rural Development
May 30 - 31 2006 in Odense, 
Denmark 
http://www.organic-congress.org/

Designação Local

Emp. Agrícolas (vitivinic. e bovinos de carne)

Emp. Agrícolas (citrinos e frutos secos)

Aplicação Prod Fitofarmacêuticos

Aplicação Prod Fitofarmacêuticos

Protecção Integrada no Olival

Protecção Integrada no Olival

Emp. Agrícolas (Pequenos ruminantes)

Dirigentes Associativos

Empresários Agrícolas (vitivinicultura)

Protecção Integrada Milho

Aplicação Prod Fitofarmacêuticos

Aplicação Prod Fitofarmacêuticos

Operadores de Máquinas Agrícolas

Horticultura

Cel. de Basto

Faro

Nelas

Alijó

M Cavaleiros

Sendim

Fig. Cast. Rodrigo

Mac. Cavaleiros

Alijó

Mosteiró

Mac. Cavaleiros

Fig. Cast. Rodrigo

Carapinheira

Soure

8.05.2006 a 02.10

15.05.2006 a 13.19

15.05.2006 a 19.05

5.06.2006 a 9.06

5.06.2006 a 14.06

5.06.2006 a 14.06

05.06.2006 a 29.09

6.06.2006 a 4.09

9.06.2006 a 30.10

15.06 a 16, 21, 22, 28 a 30 Jun

19.06.2006 a 23.06

19.06 a 23.06

26.06.2006 a 28.08

05.06.2006 a 19.06

Acções de Formação Profissional da AJAP 
em Maio e Junho

Data

Acções co-fi nanciados no âmbito do 
Medida 7 do Programa AGRO

Termina no próximo dia 15 de Maio o prazo 
para apresentar as candidaturas às seguin-
tes ajudas do SIGC (Sistema Integrado de 
Gestão e Controlo):

1. RPU
2. Outros Regimes de Ajudas
3. Pagamentos Complementares
4. Medidas Agro-Ambientais
5. Indemnizações Compensatórias

6. Prémio às Vacas Aleitantes
7. Prémio ao Abate
8. Prémio aos Produtos Lácteos

Pode ainda efectuar a sua candidatura após esta data, no entanto será aplicada 
uma penalização de 1% ou de 4% por cada dia útil. Se o atraso for superior a 25 
dias, o pedido não é admissível não dando origem ao pagamento.
Qualquer alteração ao Pedido de Único de Ajudas “Superfícies”- Modelo A (in-
cluem as ajudas de 1 a 5), pode ainda ser comunicada em modelo manuscrito 
de 16 a 31 de Maio.

Ajudas do SIGC (Sistema Integrado de 
Gestão e Controlo)


