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ajap Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

DestaquesNota

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

Existirá ainda uma oportunidade para a 
actividade que produz alimentos, cuida do 
ambiente e ocupa o mundo rural? O silên-
cio não é resposta positiva. Será que por 
causa da redução do número de eleitores se 
reduziu a atenção dos sucessivos governos 
a este sector? 

As prometidas mudanças tardam a chegar. 
As organizações representativas navegam 
em águas de incerteza depois de assumirem 
progressivamente funções e responsabili-
dades perante os agricultores e os técnicos 
que os acompanham no terreno.

Como se não bastassem as secas, os in-
cêndios e todas as dificuldades naturais 
da actividade, os agricultores têm ainda de 
enfrentar atrasos nos pagamentos, projec-
tos viáveis sem financiamento por falta de 
verbas, regras e procedimentos que se al-
teram, erros que não se podem corrigir no 
parcelário porque as fotos disponíveis para 
os agricultores são menos precisas do que 
as disponíveis para o controlo minucioso. 
Jovens que se querem instalar mas enfren-
tam a travessia do deserto até que o novo 
quadro comunitário esteja no terreno. Ve-
nha depressa 2007.Talvez melhores dias 
apareçam.

AJAP assina protocolo com 
o grupo Os Mosqueteiros

Com vista à pro-
moção de prestação 
de serviços eficazes e 
de qualidade aos agri-
cultores portugueses, 
foi assinado um pro-
tocolo entre a AJAP 
e o Grupo Os Mos-
queteiros, no qual se 
estabeleceram princí-
pios e procedimentos 
a aplicar.

A AJAP, enquanto 
entidade reconhecida pelo MADRP para a prática da Protecção Integrada 
no que respeita a culturas hortícolas, citrinos, vinha e olival, foi o elemento 
necessário para a celebração deste protocolo, por forma a que a quali-
dade dos produtos nacionais esteja assegurada.

No protocolo estabelecido, o Grupo Os Mosqueteiros e a AJAP, compro-
meteram-se a garantir o cumprimento das Boas Práticas no sector hortí-
cola, através do desenvolvimento de acções de formação, de projectos 
de desenvolvimento tecnológico e técnico para a produção agrícola e de 
assistência técnica aos agricultores no que respeita ao cumprimento de 
especificações patentes nos cadernos de encargos legais.

O acompanhamento das culturas será feito por técnicos da AJAP, que 
regularmente visitam as explorações agrícolas, promovendo o cumpri-
mento de boas práticas fitossanitárias, bem como informando os agricul-
tores do desenvolvimento das suas culturas e do estado sanitário das mes-
mas e fornecendo aos agricultores um comprovativo das visitas técnicas 
efectuadas aos seus campos são também objectivos a cumprir no âmbito 
desta parceria. 

Para o presidente da AJAP, Firmino Cordeiro, «a aposta do Grupo Os Mos-
queteiros na produção nacional é de valorizar e louvar uma vez que este 
tipo de parcerias – como a que formalizamos com a assinatura deste pro-
tocolo – é vital para modernizar a produção nacional, garantindo quer 
melhores condições para os agricultores portugueses, quer melhores 
níveis de qualidade para os produtos que diariamente chegam a casa dos 
portugueses». 
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Eventos
Vindouro - A Festa do 
Vinho 
7 a 10 de Setembro, S. João da 
Pesqueira 
http://www.essenciadovinho.com/php/servicos.
php?lingua=1&1156377911

Portugal Rural
7 a 10 de Setembro,
Jardins da Av. Júlio Graça, Vila do 
Conde

5ª Convenção Europeia das 
Regiões de Montanha
14 a 16 de Setembro, Chaves 
http://www.euromontana.org/English/what_do_we_
do3.html#event14

ECOWOOD 2006 – II 
International Conference 
on Environmentally - 
Compatible Forest Products
20 a 22 Setembro 2006, 
Universidade Fernando 
Pessoa, no Porto 
http://www.ufp.pt/events.php?intId=10038

Jornadas de Agricultura 
Biológica
22 a 24 de Setembro no campus 
da Escola Superior Agrária de 
Coimbra 
http://www.esac.pt/jab/

10th International Confe-
rence on Wetland Systems 
for Water Pollution Control
23 a 29 de Setembro, 2006, 
Lisboa 
http://www.wetconf10.adp.pt/

Designação Local

Comp. para Prod. Integrada Olival

Protecção Integrada Citrinos

Prot. Integrada em Prunóideas

Aplicação Prod. Fitofarmacêuticos

Produção Integrada Vinha

Produção Integrada Vinha

Comp. para Prod. Integrada Olival

Produção Integrada Olival

Produção Integrada Hortícolas

Comp. para Prod Integrada Vinha

Turismo no espaço rural 

Produção Integrada Vinha

Soutelo

Faro

CGA Carvalhais

Santarém

Alijó

Galafura

Tó

Santarém

Almeirim

Mogadouro

Algoz

Régua

9.10.2006 a 13.10

10.10.2006 a 19.10

10.10.2006 a 19.10

16.10.2006 a 20.10

16.10.2006 a 30.10

16.10.2006 a 30.10

16.10.2006 a 20.10

18.10.2006 a 27.10+13 a 15.11

23.10.2006 a 14.11

23.10.2006 a 27.10

26.10.2006 a 30.11

31.10.2006 a 15.11

Acções de Formação Profissional da AJAP 
em Julho e Agosto

Data

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

Está a decorrer até dia 30 de Setembro o período para apresentação de candi-
daturas à RN – Vacas Aleitantes e Ovinos e Caprinos, através da qual os produ-
tores poderão aumentar o número de direitos aos prémios. Para efectuar a sua 
candidatura dirija-se às nossas entidades receptoras.

As Convenções Europeias da Montanha são uma iniciativa 
da Euromontana, mas envolvem toda a comunidade Euro-
peia das zonas de montanha, incluindo decisores políticos 
e autoridades a nível nacional, regional e local, agências 
do desenvolvimento, agricultura e organizações, institutos 
de pesquisa e associações ambientais da montanha, para 
não mencionar as organizações internacionais e as insti-
tuições europeias ligadas às áreas de montanha. As Con-
venções da Montanha realizam-se de dois em dois anos e 
atraem uma participação grande e influente. Esta 5.ª Con-

venção marca também o 10.º Aniversário da fundação oficial da Euromontana. A 
Convenção da Montanha de 2006 centra-se na importância da coesão territorial, 
enquanto contributo fundamental para a agenda do território europeu. 

Uma das vantagens da Europa, num mundo em globalização, é a diversidade que 
existe, nas abundantes áreas de montanha. As áreas da montanha podem, tam-
bém, oferecer contribuições específicas à população europeia no que diz respeito 
aos bens públicos, que influenciam a economia e trazem vantagens que podem 
contribuir para o crescimento. 

Finalmente, as áreas da montanha estão a apelar a outras áreas na orla europeia, 
outras áreas rurais extremas e ilhas, para que se juntem na defesa de um pilar atra-
vés da integração europeia, coesão. As Convenções da Montanha são encontros 
entre colegas dos países diferentes, onde se fazem novos conhecimentos, trocam-
-se experiências tecnológicas e geram-se novas sinergias.

Chaves recebe a 5ª Convenção Europeia das 
Regiões de Montanha

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

Reserva Nacional - Vacas Aleitantes e Ovinos 
e Caprinos


