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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

A 24.ª edição da Ovibeja abriu as suas por-
tas no passado dia 28 de Abril, e até dia 6 de 
Maio espera cerca de 300 mil visitantes. 

O Ministro da Agricultura, Jaime Silva, es-
teve presente na inauguração do certame, 
depois de no ano passado não ter sido 
convidado pela ACOS. Acompanhado pelo 
Primeiro Ministro, a visita decorreu normal-
mente, tendo José Sócrates aproveitado 
para lançar a público alguns objectivos propostos para o Alentejo, nome-
adamente a questão do Alqueva, sobre o qual deixou uma clara intenção 
de o concluir antes de 2015, e o aeroporto de Beja, cujas obras, garantiu o 
primeio-ministro estarão concluídas dentro de um ano.

Sempre presente na Ovibeja, a AJAP não perdeu a oportunidade de se en-
contrar uma vez mais com os agricultores nacionais, no sentido de fornecer 
todo o tipo de informações úteis, nomeadamente através de folhetos, revis-
tas e tirar dúvidas com os nossos técnicos.

Para o próximo Sábado dia 5, com início às 10h30, está previsto um Semi-
nário “Perspectivas para a Agricultura e Desenvolvimento Rural - Quadro 
Comunitário de Apoio para o Período 2007-2013” com Armando Sevinate 

Pinto enquanto moderador,  Francisco 
Avillez e Rita Horta como intervenientes. 
Da parte da tarde o seminário conta com 
Luís Capoulas Santos, Duarte Freitas e 
Pedro Guerreiro, o moderador será Raul 
Jorge, a sessão de encerramento ficará 
ao cargo de Luís Vieira, o secretário de es-
tado adjunto da Agricultura e das Pescas. 
Um Seminário a não perder!

AJAP na inauguração da Ovibeja 2007

PSD convida AJAP para balanço da 
governação na área da agricultura

No passado dia 28, Sábado, a Estação Zootécnica Nacional, em Santarém, 
foi palco de uma sessão de balanço de dois anos de governação nas áreas 
da agricultura e do mundo rural, organizado pelo PSD e que contou com a 
participação dos representantes das principais organizações do sector, no-
meadamente o Presidente da AJAP, Firmino Cordeiro.

A retirada de competências às organizações representativas de agricultores, 
o novo sistema de recepção de candidaturas, a questão dos interesses de 
Portugal no âmbito da negociação da organização comum de mercado do 
vinho e o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), foram alguns dos te-
mas inevitavelmente discutidos, dado o período conturbado que a agricul-
tura se encontra actualmente a passar.

Desde 16 de Abril que se encontra a 
decorrer a recepção de candidaturas 
on-line, caracterizada por excessiva len-
tidão, e até alguma agitação, no proces-
so. O iDigital, o sistema implementado 
recentemente, não tem correspondido 
eficazmente ao idealizado pelo IFAP 
no que toca à celeridade, o que tem le-
vado milhares de agricultores, e cente-
nas de técnicos, ao total desespero. 

Teoricamente, este novo sistema tem 
tudo para se tornar num mecanismo 
eficaz, a funcionar a 100%. As falhas 
verificadas ao nível informático e que 
têm levado à morosidade do processo, 
devem-se em muito à ausência de testes 
efectuados pelas entidades credencia-
das como se tem verificado em anos an-
teriores.

Para fazer face aos sucessivos atrasos 
e à problemática instalada, o IFAP 
apresentou, como alternativa possível, a 
elaboração manual das candidaturas, tal 
como se fazia há 10 anos! Este retro-
cesso revela-se um mal menor pelo facto 
de anular o perigo de expirar o período 
de recepção com candidaturas inviabi-
lizadas, e vários agricultores prejudica-
dos por um sistema que tem provocado 
uma grande dor de cabeça. 
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Eventos

IV Jornadas da URZE - “ZIF: 
A Semente está Lançada”
5 de Maio, Gouveia 
http://www.urze.org/eventos.php

Seminário “Perspectivas 
para a Agricultura e Desen-
volvimento Rural - Quadro 
Comunitário de Apoio para 
Período de 2007-2013” 
Sábado, 5 de Maio de 2007, 
Auditório do NERBE, Beja 
http://www.acos.pt/index.php?option=com_
content&task=view&id=47

Seminário “Qualidade e 
Certificação Alimentar”  
9 de Maio de 2007, Auditório da 
Escola Superior Agrária - IPVC 
http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esa/esa_
noticias_agenda/esa_sem_qualidade

Seminário “Bem-Estar em 
Animais de Produção”
9 de Maio, no Auditório Professor 
Eugénio Castro Caldas, da Escola 
Superior Agrária de Ponte de Lima 
http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esa/esa_
noticias_agenda/esa_sem_bem_estar

XIII Feira do Bovino Merto-
lengo 
10 a 13 Maio, Moura
http://www.cm-moura.pt/e_XIII_Feira.htm

4.ª Conferência Interna-
cional sobre Incêndios 
Florestais
13 a 17 Maio 2007, Sevilha 
http://www.wildfire07.es/

Seminário Turismo no Es-
paço Rural e a Multifun-
cionalidade da Paisagem
23 de Maio de 2007, Auditório da 
Universidade de Évora 
http://www.portalflorestal.com/canais/article.
asp?id=13879&lang=1&CurrentID=980

De 15 de Abril a 15 de Junho de 2007, a SPEA 
promove pelo segundo ano consecutivo uma 
campanha dirigida a proprietários agrícolas 
– sem custos, sem esforço! Para esta edição con-
sideramos como áreas prioritárias Castelo Bran-
co, Portalegre, Évora e Beja. A todos os inscritos 
cuja propriedade seja seleccionada, receberão 
um conjunto de informações sobre as aves que 
existem na sua propriedade e sobre as propostas 
de gestão agrícola, mais favoráveis à conservação 
dessas aves nos seus terrenos.

Esta campanha insere-se no Programa da SPEA 
“Semear o Futuro”, que incentiva a aplicação de 
medidas que promovam uma melhor gestão ter-
ritorial dos meios agrícolas.  No final da campa-
nha, a propriedade agrícola que registar o maior 
número de espécies de aves, garante ao seu pro-

prietário uma viagem a Barcelona, Espanha para visitar o projecto de arroz 
ecológico de Riet Vell, reconhecido como um projecto-modelo em gestão agrí-
cola compatível com a conservação da natureza.

Se é proprietário agrícola e quer conhecer mais sobre as aves que existem na 
sua propriedade, então esta campanha é para si. Inscreva-se agora mesmo. 
Para participar nesta campanha e obter mais informações sobre a mesma, con-
sulte o site www.spea.pt ou ligue para 213 220 430.

Campanha 2007 “Conheça as aves da sua 
propriedade”

Eleições no CEJA: 
Giacomo Ballari reeleito

As eleições para a nova Presidência do CEJA, tiveram lugar em Bruxelas no 
passado dia 18 de Abril. Como seria de esperar, o jovem agricultor italiano Gi-
acomo Ballari foi reeleito Presidente do Conselho Europeu de Jovens Agricul-
tores por mais 2 anos, 2007-2009. A nova Vice-Presidência é composta por Erik 
Jennewein, da Alemanha, Laurant Fischer, da França, Peter Szasz, da Hungria 
e Pieter Van Oost, da Bélgica, todos Jovens Agricultores de sucesso.

Giacomo Ballari, produz actualmente leite, cereais e mel orgânico que é ven-
dido às lojas da região mas também directamente na exploração através do 
agro-turismo, sendo que é uma excelente oportunidade de se manter em con-
tacto directo com os consumidores. Para Giacomo ser agricultor é um estilo de 
vida adoptado, mas o que mais lhe agrada nesta actividade, é poder proporcio-
nar aos seus 3 filhos a possibilidade de estarem perto da natureza.

Com o apoio:


