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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

No mês em que Portugal quase pára 
porque metade está de férias e a outra 
metade espera que a primeira regresse 
para fazer alguma coisa, a AJAP inicia 
quatro cursos de Empresários Agríco-
las.

Este é um sinal claro da importância que 
a AJAP dá à formação, particularmente 
dos futuros agricultores.

Consolidar os Jovens Agricul-
tores instalados até hoje e preparar, 
instalar e acompanhar milhares de Jo-
vens Empresários Agrícolas, a tempo 
inteiro ou parcial, apenas na agricultura 
ou com actividades complementares as-
sociadas, mas sempre rumo ao sucesso, 
são os principais desafios e objectivos 
da AJAP até 2013.

JOVENS 
E M P R E S Á R I O S 
AGRÍCOLAS

A Produção de cereja cai 10% este ano e 
a  pêra sobe

Declarações de Existência

Decorrerá entre 20 de Agosto e 10 de Setembro, o período de recepção das 
declarações de existências, caso tenha algum produto vitivinícola que não 
tenha sido introduzido no consumo durante a campanha passada deverá, 
obrigatoriamente, apresentar esta declaração no período indicado.

Segundo o Instituto Na-
cional de Estatística (INE), 
a produção de cereja caiu 
este ano 10 por cento, face 
a 2005, informação divul-
gada a 20 de Julho.

Este ano, a cultura de cere-
jas deverá atingir as 15 mil 
toneladas, abaixo das 17 mil 
toneladas produzidas em 
2005, de acordo com as pre-
visões agrícolas de Junho.

Os dados do INE mostram ainda que a produtividade dos pomares de pêras 
deve ter crescido 10 por cento e os pomares de maçã e de pêssegos se deve 
ter mantido em 2006.

Numa altura em que a maioria das culturas de cereais de Outono/Inverno 
já completaram o seu ciclo vegetativo, as primeiras debulhas sugerem um 
aumento das produtividades e a boa qualidade do grão, refere o instituto 
de estatísticas.

O rendimento unitário do arroz deve ter subido cinco por cento, à seme-
lhança do previsto para o tomate, e a produção do girassol deve ter aumen-
tado 30 por cento.

O INE refere também que as condições climatéricas em Junho, com chuva, 
granizo e vento provocaram a queda de frutos em pomares e olivais e da-
nificaram as vinhas.

Segundo o Instituto de Meteorologia, o conteúdo de água no solo, no final 
do mês de Junho apresentava valores inferiores aos normais para a época.
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Eventos

PROGNOSFRUIT’ 2006
10 a 12 de Agosto - Hungria
http://www.fruitveb.hu/Prognosfruit2006

Feira de Artesanato e 
Gastronomia  
12 a 15 de Agosto, no Campo da 
Feira da Póvoa de Lanhoso 
http://www.cm-povoadelanhoso.pt/pt/noticias/
?id=135

FATACIL 2006 | XXVII Feira 
de Artesanato, Turismo, 
Agricultura, Comércio e 
Indústria de Lagoa  
De 18 a 27 de Agosto – Lagoa
http://www.fatasul.pt/

AGROKOMPLEX 2006 | 
Feira Internacional Agro-
pecuária e da Alimentação
De 17 a 22 de Agosto – Nitra, 
Eslováquia 
http://www.agrokomplex.sk/

WORLD FOOD MOSCOW 
2006 
De 31 de Agosto a 4 de Setem-
bro – Moscovo, Rússia 
http://www.world-food.ru/

Designação Local

Empresários Agrícolas
Horticultura
Empresários Agrícolas 
Transf. e conserv prod agric
Empresários Agrícolas
Empresários Agrícolas 
Comple. Prod.Integrada na Vinha
Comple. Prod. Integrada na Vinha
Comple. Prod. Integrada na Vinha
Comple.Prod. Integrada no Olival
Aplicação Prod. Fitofarmacêuticos
Comple. Prod. Integrada no Olival

Canas de Senhorim
Vale Casconho Soure
Vila Conde
Salselas Mac. Cavaleiros
Alfandega da Fé
Sepins-Cantanhede
Bemposta
Peredo Bemposta
Urros
Meirinhos
Faro
Valverde

01.08 a 29.11
9.08 a 16 e 30.08 + 6, 13, 20, 
e 27.09 + 11, 18 e 25.10

16.08 a 20.12
16.08 a 31.08
21.08 a 21.12
28.08 a 28.12
1.09 a 7.09
4.09 a 8.09
8.09 a 14.09
11.09 a 15.09
14.09 a 20.09
15.09 a 21.09

Acções de Formação Profissional da AJAP 
em Julho e Agosto

Data

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

Continuam abertas as inscrições para entrega de candidaturas ao 
Concurso Europeu Jovem Agricultor Inovador Europeu 2006.
Este concurso insere-se no âmbito do Congresso Europeu em Bruges, 
subordinado ao tema “Inovação como instrumento para o aumento 
da competitividade do sector agrícola da U.E.”.

O objectivo é atrair a atenção para os jovens agricultores inovadores, assim 
como para processos de transformação e distribuição no sector agrícola, de 
forma a fornecer aos jovens agricultores novas ideias para projectos inovadores 
e sustentáveis integrados no território em que se inserem. 

O concurso encontra-se aberto a todos os jovens agricultores, individualmente 
ou em sociedade, da Europa (agricultores com menos de 40 anos). As inscrições 
terão lugar através das organizações membro do CEJA, podendo fazê-la atra-
vés da AJAP, até ao final do mês de Julho. O projecto proposto tem de ser ini-
ciado no máximo há 5 anos, no caso de projectos em fase de implementação, 
estes terão de estar completamente operacionais no decurso do ano de 2006.
Mais informações no site da Internet da AJAP: www.ajap.pt.

Concurso Europeu 
Jovem Agricultor Inovador Europeu 2006 

A campanha de sensibilização para a defesa 
da floresta contra os incêndios, pretende 
este ano sensibilizar toda a população por-
tuguesa, desde o grande público, passando 
por grupos específicos (de acordo com os 
padrões regionais de causalidade) e a popu-
lação escolar. São diversas as formas de ca-
nalizar a informação, através de anúncios 
televisivos, publicidades diversas, pulseiras 
com a frase “Eu escolhi Verde”, formação de 

professores na temática florestal e de Defesa Florestal Contra Incêndios e até 
mensagens via telemóvel. 
A responsabilidade é de todos. Este Verão, se avistar um incêndio LIGUE 112!

Entre o Cinza e o Verde. Você decide.
 Defesa da Floresta Contra Incêndios

AJAP admite (m/f)
TÉCNICO AGRÍCOLA 

para Protecção Integrada

Com Formação em Protecção ou 
Produção Integrada Vinha/Olival 
para as regiões do planalto mi-
randês
Requisitos Obrigatórios:
- Licenciatura/Bacharelato - Ramo 
Prod. Vegetal;
- Curso Específico Protecção/
Produção Integrada p/ Técnicos;
- Viatura própria.
Enviar C.V. detalhado para:
AJAP  - Departamento Protecção In-
tegrada, Rua do Convento, 21  
4485-662 Vairão


