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Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal
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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

AJAP na 44ª Feira Nacional de AgriculturaO Verão já chegou e com ele o calor 
que faz despertar centenas de fogos que 
atingem todos os anos, vários milhares de 
ha de floresta e explorações agrícolas.  
Todos os anos, os diferentes governos 
apresentam inúmeras medidas preventivas 
e de combate, que têm demonstrado ser 
pouco eficazes.  
Nascido das cinzas, o recém-criado 
Movimento ECO, é uma importante 
acção da sociedade civil, que surgiu com o 
propósito de congregar vontades políti-
cas, empresariais e sociais na prevenção 
e combate aos incêndios florestais, que 
conta já com o apoio de grandes em-
presas portuguesas. É absolutamente 
necessário estimular os cidadãos a cuidar 
da floresta, pois simultaneamente estão a 
proteger a nossa agricultura.

O mês de Julho está, igualmente, mar-
cado pela Presidência Portuguesa da 
UE. Sabe-se que a reforma do sector 
do Vinho, a simplificação de procedimen-
tos, o bem-estar animal, a rotulagem e os 
novos alimentos, são assuntos que estão 
a ser trabalhados para que se consiga o 
maior consenso possível. É necessário 
que nos próximos seis meses a presidên-
cia actue bem, com objectivos precisos e 
corajosos para o bom desenvolvimento da 
nossa agricultura.

Sob o mote dos Biocombustíveis, a 
44ª Feira Nacional de Agricultura/
54ª Feira do Ribatejo recebeu este 
ano cerca de 118.849 visitantes, 
um n.º muito positivo segundo a 
própria organização do evento.

Aquele que é considerado o maior 
certame do género no sector agrí-
cola contou, ao longo dos 9 dias, 
com 364 expositores agrícolas. 
Como sempre a AJAP esteve pre-
sente com um stand temático 
onde, durante todo o período 
da feira,  foram exibidos vários 
filmes referentes a explorações 
de Jovens Agricultores, das di-
ferentes regiões do país. No 1.º 
dia de Feira, à hora da inaugu-
ração, o Presidente e os técni-
cos da AJAP receberam o Presi-
dente do CNEMA, que se fez 
acompanhar por um conjunto 
de representantes de Associ-
ações Agrícolas, convidadas 
para o efeito.

O segundo dia de Feira ficou marca-
do pela presença do Presidente da 
República, convidado de honra para 
a cerimónia de entrega de troféus 
do 1º Concurso Nacional de Azeite 
Virgem Extra e 1º Concurso Nacio-
nal de Packaging, integrado no 1º 
Salão Nacional do Azeite.

Até ao último dia, os visitantes po-
deram usufruir de 18 espectáculos 
musicais, 16 Seminários, 2 grandes 

espectáculos de Fogo-de-Artifício, 6 concursos de animais, 5 corridas de 
touros, 2 novilhadas, e largadas diárias. A Praça de Touros do CNEMA re-
cebeu ao longo de 9 dias de corridas nomes como João Moura, Joaquim 
Bastinhas, João Salgueiro, Luis Rouxinol. Vítor Mendes, José Luis Gonçalves 
e Pedrito de Portugal, entre outros.

Diariamente, os visitantes puderam assistir no Palco Tradição e no Palco 
Fora d’Horas muitos espectáculos musicais tradicionais ou modernos, 
agradando aos diferentes públicos. 



N
. 4

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ju

lh
o 

 2
00

7 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 - 
M

en
sa

l -

página 2www.ajap.pt

Eventos

Encontro da SPCS 2007 - O 
Solo, a Paisagem e o uso 
da Terra
4 a 6 de Julho de 2007, UTAD, Vila 
Real 
http://www.utad.pt/pt/eventos/evento_cientifi co/
index.html

12ª Feira de Caça, Pesca e 
do Mundo Rural
6 a 8 de Julho de 2007, Estádio 
Algarve
http://www.fcalgarve.pt/feira.htm

ExpoVinhos 2007
25 a 29 de Julho de 2007, Expo 
Arade – Parque de Feiras de 
Portimão 
http://www.expovinhos.com/

IV Feira Agrícola do Leite 
AgroLeite 2007
19 a 22 de Julho 
http://www.leicar.pt/v2/index.php?option=com_
content&task=view&id=40

Está previsto para Outubro próximo, a abertura 
da primeira unidade industrial de vermicom-
postagem em Portugal que deverá começar a 
ser construída no Parque Ambiental da Associ-
ação de Municípios Alentejanos para a Gestão 
do Ambiente (AMALGA), situado a 11 quilóme-
tros de Beja, e onde milhares de minhocas vão 
transformar resíduos orgânicos (RSU) em bio-
nutrientes. 

A vermicompostagem, também conhecida como “minhocultura”, é um pro-
cesso biológico que, através da acção de micro-organismos, como as minho-
cas, transforma a matéria orgânica dos RSU em adubo orgânico, utilizado 
como fertilizante na agricultura.

A empresa promotora da unidade, a  Lavoisier, assegura que o projecto está 
a ser analisado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo (CCDRA), e que  a mesma deverá emitir a licença até final de Ju-
lho. Será assim, a primeira infra-estrutura do género com dimensões industriais 
em Portugal, embora já existam algumas unidades de pequena dimensão que 
tratam resíduos de explorações pecuárias. 

Vermicompostagem: 1.ª infra-estrutura com 
dimensões industriais em Portugal

AJAP lança livro “Que futuro para os Jovens 
na Agricultura Portuguesa”

No passado dia 2 de Junho, a AJAP editou o livro “Que futuro para os Jovens 
na Agricultura Portuguesa”, tendo escolhido o primeiro dia da Feira Nacional 
de Agricultura para dar a conhecer o seu mais recente trabalho. 
Num momento em que a Agricultura Portuguesa atravessa dificuldades, espe-
cialmente no que diz respeito à instalação de Jovens, a AJAP acredita que este 
livro pode tornar-se num verdadeiro alerta para os graves problemas existentes 
num sector que se encontra em desfavor da sociedade actual, economicamente 
desequilibrada.

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

Designação Local

Higiene e Segurança no Trabalho

Operadores de Máquinas Agrícolas

Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos

Dirigentes Associativos

Não definido

Régua- Galafura

Santarém

Mosteiró

27.07.2007 a 13.08

18.09.2007 a 21.11

02.11.2007 a 5, 6, 7 e 12.11

2.11.2007 a 21.11

Acções de Formação Profissional da AJAP
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Com o apoio:


