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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 Jo-

vens Agricultores de Portugal

Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

Estamos a entrar no mês de Março e, tal 
como prevíamos, continua atrasado o proc-
esso de candidaturas no âmbito do PDR 
e os processos de Divulgação e Recepção 
de candidaturas dos Agricultores às Aju-
das da PAC, como sejam as candidatu-
ras às Ajudas ao Regime de Pagamento 
Único, Prémio às Vacas Aleitantes, entre 
outras.

Atendendo à actual conjuntura e ao facto 
incontornável da inexistência para o ano 
agrícola em curso de candidaturas às Me-
didas Agro-Ambientais, a AJAP apela 
ao Ministério da Agricultura para a neces-
sidade da criação de condições que permi-
tam prorrogar por mais um ano os contratos 
com início em 2001 e 2002.

Deste modo, evita-se um interregno, con-
ferindo-se assim continuidade ao trabalho 
desenvolvido junto dos agricultores para 
que na sua actividade integrem preo-
cupações ambientais acrescidas.

Confiamos no bom acolhimento desta 
proposta por parte dos órgãos decisores, 
constituindo uma das respostas às actuais 
necessidades do sector.

A 40.ª edição da Feira Internacional de 
Agricultura, Pecuária e Alimentação  - 
AGRO abrirá este ano portas no dia 7 
de Março, quarta-feira, decorrendo até 
dia 11, nas instalações do Parque de Ex-
posições de Braga. 

Como vai sendo habitual a AJAP não 
falta e irá participar neste importante 
certame agrícola, com um espaço alu-
sivo às Fileiras estratégicas prio-ritárias, 
onde técnicos da Associação encontrar-
se-ão no stand, todos os dias da feira, 
disponíveis para prestar esclarecimen-
tos e colmatar dúvidas aos jovens agri-
cultores, mas também aos agricultores 
em geral. Nesta edição, a AGRO será complementada com a realização, 
em simultâneo, de algumas mostras monográficas, nomeadamente,  o 
Salão do Vinho, a Mostra de Agricultura Biológica e o Salão de Utili-
dades. 
Mais informações em: www.peb.pt

AJAP na 40.ª Feira Internacional de 
Agricultura em Braga

A entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 160/2005, de 21 de Setembro, 
regulou o cultivo de variedades ge-
neticamente modificadas (visando 
assegurar a sua co-existência com 
variedades convencionais e com o 
modo de produção biológico) em 

Portugal, tendo dado início na Campanha de 2006.

O Relatório de Acompanhamento de 2006 do MADRP, revelou au-
mento da área de cultivo em relação a 2005, de 62,4% (1 254 ha), 
tendo no ano passado, 40 agricultores cultivado milho geneticamente 
modificado, e que as regras em vigor consagraram boas práticas de 
co-existência, ou seja, não houve contaminação. Pode ler-se, ainda, 
que foram recebidas 44 notificações de cultivo, envolvendo 40 agri-
cultores e explorações agrícolas nas regiões de Entre Douro e Minho, 
Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste e Alentejo, que abrange 
uma área total de milho transgénico de 1 254 ha, ou seja, os 62,4%, 
que representa um acréscimo de área relativamente a 2005, como 
referido atrás. 

Os resultados laboratoriais descritos no Relatório, indicam que a 
presença acidental de OGM, em amostras de milho em campos de 
produção convencional, foi inferior ao valor de rotulagem (0,9%).

O Relatório de Acompanhamento de 2006 pode ser consultado em:
www.dgpc.min-agricultura.pt

Relatório do MADRP revela sucesso em 
cultivo de milho geneticamente 

modificado
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Eventos

I Congresso das Açordas 
2 a 4 de Março 2007, Portel 
http://www.cm-portel.pt/programa.htm

AGRO 2007 - Feira Inter-
nacional de Agricultura, 
Pecuária e Alimentação 
7 a 11 de Março de 2007, Parque 
de Exposições de Braga 
http://www.peb.pt/site.php?Tipo=1&IDPag=8372

III Jornadas de Bovinicul-
tura
9 de Março, Universidade de Trás-
os-Montes
http://home.utad.pt/%7Eiaas/

Mostra Nacional de Vinhos 
– Mosteiro de Alcobaça
10 de Março, no âmbito da 2.ª 
Feira Agrícola de Alcobaça
http://www.cm-alcobaca.pt/page.php?ID=3422

Encontro de Primavera da 
APEP “O Estado da Arte da 
Ecologia da Paisagem em 
Portugal”
23 - 24 Março 2007, Escola 
Superior Agrária de Castelo 
Branco
http://www.apep.pt/Ficha_encontro_2007.pdf

BIOLANHOSO - Feira e Sim-
pósio da Bioeconomia 
23 a 25 de Março de 2007, no 
Parque do Pontido da Póvoa de 
Lanhoso  
http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2007/
02/09b.htm

Conferência “O Valor da 
Floresta Portuguesa no 
Mercado de Carbono” 
28 de Março de 2007, Auditório 
da Culturgest - Edifício da Caixa 
Geral de Depósitos, Lisboa 
http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2007/
ProgramaOValordaFloresta.pdf

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

 Jaime Silva admite mais casos da 
variante humana da doença das 

vacas loucas

O ministro da Agricultura, Jaime Silva, admite 
que possam aparecer em Portugal “mais dois 
ou três casos” da variante humana da doença 
das vacas loucas. Para Jaime Silva, que acom-
panhou a visita do Comissário Europeu da 
Saúde, Markos Kyprianou, acredita que o país 
deverá ter mais alguns casos humanos da 
doença, pelo que a divulgação de um segun-
do paciente da nova variante da Doença de 
Creutzfeld-Jacob “não é surpresa”.

Para prevenir novos casos, o ministro apelou 
aos portugueses para que não promovam 
“abates em casa” já que a carne não é controlada pelas autoridades sanitárias.

Segundo Jaime Silva, “é normal que apareçam ainda alguns casos”, até porque 
Portugal já teve vários casos de animais atingidos pela BSE, tendo sido o embargo 
levantado apenas em 2003, depois de terem sido implementadas medidas de se-
gurança mais apertadas. 

O Ministro considerou que o primeiro caso de variante humana da Encefalopa-
tia Espongiforme Bovina (BSE) em Portugal causou “perplexidade à comunidade 
científica” porque a degeneração deveria ter avançado mais rapidamente, provo-
cando a morte ao paciente, pelo que Jaime Silva critica o “alarmismo” de alguns 
meios científicos.

Jaime Silva contou, ainda, que em Inglaterra, onde houve vários casos de animais 
infectados, os cientistas previram milhares de mortos e, no entanto, só se verifi-
caram 67 casos.

Designação Local

Empresários Agrícolas 

Empresários Agrícolas

Emp. Agr. (vitivinicultura e bov. de carne)

Horticultura

Operadores de Máquinas Agrícolas

Poda Oliveira

Viticultura

Rega Hortícolas

Empresários Agrícolas

Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos

Complemento para Prod.Int.na Vinha

Empresários Agrícolas 

Operadores de Máquinas Agrícolas

Produção Integrada no Olival

Produção Integrada no Olival

Comp. para Prod. Integrada na Vinha

Armamar

Estói

Celorico de Basto

Cúria-Sepins

Mac. Cavaleiros

Vilar Torpim

Nelas

Santarém

Baião

Cúria- Penela

Mogadouro

Nelas

Mogadouro

Serpa

Sousel

Mogadouro

21.05 a 18.09.2007

21.05 a 18.10.2007

21.05 a 17.09.2007

21.05 a 01.06.2007

21.05 a Pausa a 29.06 24.07.2007

21.05 a 01.06.2007

22.05 a 05.06.2007

23.05 a 20.06.2007

04.06 a 06.10.2007

11.06 a 15.06.2007

11.06 a 15.06.2007

11.06 a 08.10.2007

11.06 a 10.08.2007

11.06 a 25.06.2007

11.06 a 25.06.2007

18.06 a 22.06.2007

Acções de Formação Profissional da AJAP 
Maio/Junho

Data

Fonte: Agroportal

Com o apoio:


