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ajap Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

DestaquesNota

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

Firmino Cordeiro
Presidente da AJAP

Reunião Informal de 
Ministros da Agricultura

Uma desistência da transferência 
de funções do Estado para as 
Organizações?

O papel das Organizações Agrícolas, 
aos mais diversos níveis, nomeadamente 
na dinamiação do Mundo Rural, na pro-
tecção dos interesses dos seus agentes 
económicos e no fomento da moderniza-
ção do Sector que representam, foi e é 
reconhecido pelos agricultores e pelas 
mais diversas entidades. Contudo, ac-
tualmente assiste-se à construção de 
uma politica que renega um passado e um 
presente, que gradativamente tem vindo 
a reduzir o quadro técnico das Organi-
zações.

Enquanto representantes e defensores 
dos interesses daqueles que constituem 
o futuro de um Sector económico basi-
lar da nossa sociedade é com apreensão 
que constatamos que o impacto de um 
problema orçamental mal gerido poderá 
inviabilizar a entrada de verbas comu-
nitárias no nosso País.

Presidente do CEJA visita 
Jovens Agricultores Portugueses

Por ocasão da Reunião Informal de Ministros da Agricultura e aprovei-
tando o convite formulado pela Presidência Portuguesa para se juntar a 
este encontro, o Presidente da mais importante organização de cúpula 
do associativismo agricola jovem, o Conselho Europeu de Jovens Agri-
cultores, Giacomo Ballari, vai visitar explorações de Jovens Agricultores 
de sucesso. No decurso desta visita será organizado um encontro com 
Jovens Agricultores com vista a permitir a partilha de experiências e 
uma análise da realidade e dificuldades que esta classe enfrenta a nível 
europeu. O resultado desta reflexão será apresentado à comunicação 
social.

O processo de reforma da Política 
Agrícola Comum, iniciada em 2002, 
continua tendo em conta os novos 
desafios que este Sector terá ainda de enfrentar. A UE estabeleceu 
como objectivo o desenvolvimento, a longo prazo, de uma agricultura 
sustentável económica e socialmente, amiga do ambiente e orientada 
para o mercado, repartida por todo o território europeu. A Presidência 
Portuguesa da UE contribui para dar seguimento a este processo atra-
vés das prioridades definidas. Assim, na próxima Reunião Informal de 
Ministros da Agricultura, que terá lugar nos dias 16 a 18 de Setembro, 
na cidade do Porto, serão analisados, entre outros pontos, as seguintes 
prioridades da Presidência Portuguesa para a PAC:

- Acordo na reforma da OMC do Vinho, que garanta a competitivi-
dade e a sustentabilidade do Sector;

- Negociação das propostas de ajustamento das OMC do Açucar, Leite 
e Produtos Lacteos, e revisão do regime de ajudas do Algodão;

- Simplificação da PAC, em especial a implementação da regulamen-
tação de promoção dos produtos agrícolas e a revisão do regulamen-
to sobre o financiameno da PAC.

A nível da Política Florestal, a utilização sustentável dos recursos, a me-
lhoria da competitividade dos produtos da floresta e a preservação da 
diversidade biológica são objectivos a defender, através da implemen-
tação do Plano de Acção da UE no âmbito da FLEGT e de acções de 
cooperação com as instituições internacionais.

Na área da Segurança Alimentar/Protecção das Plantas e dos Animais 
será dada ênfase à Estratégia de Saúde Animal e à legislação sobre cir-
culação e rotulagem no dominio da alimetação animal. Será ainda dada 
continuidade à discussão da Directiva Quadro relativa à utilização sus-
tentada de pesticidas.
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Com o apoio:

 AJAP 
 Associação dos Jovens

 Agricultores de Portugal
Rua D. Pedro V, 108 - 2º 

1269-128 Lisboa
Telefone: 21 324 49 70

Fax: 21 343 14 90

Eventos

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

Designação Local

Operadores de Máquinas Agrícolas

Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos

Dirigentes Associativos

Régua- Galafura

Santarém

Mosteiró

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

Data w
w

w
.a

ja
p
.p

t

I Congresso Ibérico e IV 
Congresso Espanhol de 
AgroEngenharia
4 a 6 de Setembro de 2007, 

Albacete, Espanha
http://www.scap.pt/agroing07/default.asp

VINDOURO 2007
7 a 9 de Setembro de 2007,
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
http://www.vindouro.com/

3rd International 
Symposium on 
Acclimatization and 
Establishment of 
Micropropagated Plants 
12 a 15 de Setembro de 2007, 
Faro, Universidade do Algarve
http://www.ualg.pt/aemp2007/

II Colóquio Nacional de 
Plantas Aromáticas e 
Medicinais , 
28 e 29 de Setembro de 2007, 
Auditório Municipal da Vila das 
Caldas do Gerês 
http://www.aphorticultura.pt/PDF/
2coloquiopam2acircular.pdf

Preocupações da AJAP no âmbito do PDR

A desistência do importante trabalho desenvolvido por estas organiza-
ções é mais visível pela ausência de uma medida na linha da Medida 10 
– Serviços Agro-Rurais Especializados do Programa AGRO que objec-
tivava “estruturar um sistema integrado de serviços agro-rurais essen-
ciais à actividade agrícola e florestal, viabilizar a prestação de serviços 
agro-rurais especializados, de interesse estratégico, quando os mesmos, 
ou não existem, ou carecem de substanciais e inovadores desenvolvi-
mentos, estimular a reestruturação do tecido associativo agro-rural”.

Há que valorizar as potencialidades das Organizações, no período de 
programação que se perspectiva, cujo contributo para o sector agrícola 
nacional é indesmentível, pela formulação de políticas que determinem 
um trabalho de continuidade, objectivando um esforço conjunto (Es-
tado, Organizações e Agricultores) para que a agricultura portuguesa 
atinja patamares mais elevados de competitividade.

Jovens Agricultores ajudam no combate 
às alterações climáticas

Com vista a contribuir activamente para a minimização dos impactos 
das alterações climáticas, o Conselho Europeu de Jovens  Agricul-
tores esta a organizar, em parceria com a organiação italiana Colder-
etti,  entre 27 e 30 de Setembro, um semminário subordinado ao tema 
“Agro-Energias, Alterações Climáticas e o Futuro da União Europeia”, 
que conta com a especial participação do Deputado do Parlamento 
Europeu Donato Tommaso Veraldi. 
Entre os temas a analisar destaca-se os efeitos para a Agricultura Eu-
ropeia das alterações climáticas, a agricultura sustentável como uma 
resposta a este problema, a contribuição da PAC para a resolução da 
situação, o desenvolvimento das bio-energias na Europa, a promoção 
das agro-energias através das politicas comunitárias e as novas oportu-
nidades para os Jovens Agricultores nestas áreas.


