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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

Carlos Neves
Vice-Presidente da AJAP

Acompanhamento  Técnico para a 
Valorização dos Modos de Produção 

da Exploração Agrícola
A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal desenvolve um traba-
lho de assistência técnica junto dos agricultores aderentes à Protecção/
Produção Integradas desde 1999, com uma equipa com experiência devi-
damente consolidada que actua numa vasta área do espaço rural portu-
guês.
No entanto, com vista a contribuir de forma activa para a competitividade 
e modernização das empresas agrícolas nacionais, a AJAP disponibiliza 
novos serviços de apoio e aconselhamento técnico.

Acompanhamento Técnico
• No âmbito do Modo de Produção Integrado
• No âmbito do Modo de Produção Biológico
• No âmbito geral da Exploração Agrícola

Uma Oportunidade para Diferenciar e Valorizar a Sua Produção

Ao aderir à assistência técnica no âmbito da Produção Integrada e Agri-
cultura Biológica obtém produtos de elevada qualidade (certificados), 
isentos de resíduos de pesticidas e pode beneficiar de uma ajuda comu-
nitária. Face ao elevado nível de exigências inerentes à Medida “Alteração 
dos Modos de Produção” o acompanhamento por técnicos qualificados 
é imprescindível.

Uma Oportunidade para Incrementar os Resultados da 
Exploração

Ao aderir à assistência 
técnica de âmbito 
geral obtém um 
acompanhamento 
técnico para maxi-
mizar os resultados 
técnico-económicos 
da exploração, privile-
giando as questões am-
bientais.

AJAP: Força do Presente, Garante 
do  Futuro

Em 2008 a AJAP celebra 25 anos 
de existência. 25 anos de luta, ir-
reverência, inovação. Também 25 
anos de serviço aos agricultores, pres-
tados por uma equipa jovem, dinâmica 
e dedicada. Com a maturidade, alguma 
da nossa irreverência deu lugar ao tra-
balho discreto junto dos agricultores, 
em gabinetes no meio rural, longe das 
luzes da ribalta mas perto dos agricul-
tores e dos seus problemas, aos quais 
transmitimos regularmente às enti-
dades competentes.
Apesar de todas as dificuldades, de 
todo o desânimo, de todos os atrasos 
nos pagamentos e no arranque do 
PRODER, acreditamos no futuro 
da agricultura em Portugal. O inte-
resse pelos biocombustíveis, a falta 
de cereais e a subida do preço dos 
alimentos, em todo o mundo, estão a 
devolver a importância que a agricul-
tura merece. Vem aí uma “fase boa” 
para o nosso sector.  Portugal não 
pode ficar de lado. 
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Eventos

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

Salon International de 
L’Agriculture
23 fevereiro a 2 março 2008, 
Paris, Porte de Versailles
http://www.salon-agriculture.com/

Feira Agricola de Alcobaça  
7 e 9 de Março de 2008 

http://www.feiraagricola.com/

AGRO 2008
Parque de Exposições de Braga, 
12 e 16 de Março de 2008
http://www.peb.pt/noticias.php?&IDTema=23&IDNoti
cia=30059

Expo-Congreso 
Internacional de biodiésel 
y bioetanol Bio-Oil 2008
12 y 13 de marzo, Oviedo 
http://www.globalenergy.es/espanol/introduccion.

php?id=3

VIII Seminário do CNL - 
Sector Leiteiro Português: 
Questões Actuais, Desafios 
de Futuro 
14 e 15 de Março de 2008, 
Auditório da FMV – ALTO DA AJUDA 
– LISBOA 
http://www.agroportal.pt/Eventos/promo/2008/ProgPr

ovVIII%20SeminarioCNL.pdf

ProWein 2008 - 
Internatoinal Trade Fair for 
Wine, Spirits, Winemaker, 
Manufacture, Storage  
16. - 18.3.2008, Düsseldorf, 
Germany 
http://www.prowein.de/

Seminário Permanente 
de Investigação e Desen-
volvimento SPID Primavera 
2008 - “Produtos Locais 
Qualificados e Desenvolvi-
mento (PLQ&D)” 
17 de Março de 2008, UTAD, Vila 
Real 
http://www.cetrad.info/static/docs/eventos/55.pdf

Comissão adopta novo logótipo para a 
Agricultura Biológica

Foi aprovado, no Comité Permanente da Agri-
cultura Biológica, o novo logótipo que passará 
a estar associado aos produtos provenientes 
do Modo de Produção Biológico.
As preocupações inerentes à criação deste 
símbolo, por parte da Comissão Europeia, es-
tiveram baseadas na necessidade de criar uma 
imagem abrangente, que fosse utilizável para 

todas as áreas deste modo de produção, e em todos os Estados-Mem-
bros.
Por outro lado, a simplicidade de elementos visuais, número de cores 
a utilizar, dimensão e possibilidade de reprodução a preto e branco, 
foram também tidas em consideração de modo a permitir um leque de 
opções aos operadores e custo de reprodução adequado.
As aplicação do logótipo agora aprovado entra em vigor no terceiro 
dia após publicação do regulamento, estando previstas medidas tran-
sitórias para existências em stock, quer de rótulos impressos com a an-
terior imagem, quer de produtos embalados previamente à publicação 
do regulamento.

Calendário Indicativo de Pagamentos das
Ajudas do Pedido Único e 

Medidas Agro e Silvo Ambientais
Campanha 2007/2008

Ajudas Datas de Pagamento Previstas

RPU - 4.º Pagamento Março 2008
Prémio ao Abate 24 a 28.03.08

Pêra e Pêssego - Pag. Definitivo 24 a 28.03.08

1.as Jornadas Técnicas da AJAP
No âmbito da comemoração dos seus 25 anos a AJAP organizou nos 
passados dias 22 e 23 de Fevereiro as primeiras Jornadas Técnicas que 
tiveram lugar em Alfândega da Fé.
A importância dedicada ao evento reflecte a estratégia da AJAP que 
consiste numa aposta de continuidade da formação dos seus quadros 
internos, bem como promover iniciativas tendentes a minimizar o preo-
cupante fenómeno da desertificação, facto patente na seriação de uma 
cidade do interior do nosso País para o desenvolvimento das Jorna-
das.
Na realidade, a presença de diversas individualidades da Região, en-
volvendo elementos da Direcção da AJAP proporcionou um espaço 
de reflexão acerca das principais linhas de actuação visando contrariar 
a desertificação física e humana, bem como perspectivar o futuro do 
movimento associativo agrícola – essencial para a dinâmica do espaço 
rural.

AGRO 2008
Entre 12 e 16 de Março de 2008 vai decorrer no Parque de Exposições 
de Braga a 41.ª edição da AGRO - Feira Internacional de Agricultura, 
Pecuária e Alimentação. Tal como vem acontecendo desde há alguns 
anos a esta parte, a AJAP vai estar presente com um stand neste cer-
tame que desempenha um papel de relevo na promoção e divulgação 
de serviços, produtos e equipamentos de e para a agro-pecuária e que, 
nessa medida, constitui uma interessante janela de oportunidades de 
negócio.


