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O rejuvenescimento do sector agrícola
é fundamental para garantir o futuro do
mundo rural. Os jovens aportam novas
ideias, novas atitudes e uma energia capaz de enfrentar os duros desaﬁos de
reconversão e inovação de sistemas de
produção, transformação e comercialização, bem como na promoção do espaço
rural, das suas vivências e tradições.
Neste contexto e atendendo à actual conjuntura socioeconómica adversa e pouco
animadora, resultado de circunstâncias
variadas que se reﬂectem negativamente
na agricultura e no mundo rural, a AJAP
julga fundamental o reconhecimento de
uma nova ﬁgura - o “JOVEM EMPRESÁRIO
RURAL”.
Este novo modelo, já apresentado ao Ministro da Agricultura, conta com o honroso
apoio, publicamente demonstrado, de Sua
Exa., O Presidente da República.
A AJAP, no seguimento do trabalho desenvolvido ao longo dos seus 27 anos de existência, continua a evoluir com o intuito
de defesa, promoção e garantia do futuro
da agricultura, do mundo rural e, fundamentalmente, dos Jovens Agricultores.
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Para mais informações:

FIGURA DE JOVEM EMPRESÁRIO RURAL DEFENDIDA NA I FEIRA
DO JOVEM EMPRESÁRIO DO BAIXO ALENTEJO
Realizou-se em S. Brissos, Beja, no passado dia 13 de
Março a I Feira do Jovem Empresário do Baixo Alentejo promovida pela AJAP em colaboração com a Herdade da Figueirinha, contando com a presença do
Senhor Presidente da República, Cavaco Silva.
O evento, inserido no Roteiro para a Juventude, pretendeu promover casos de sucesso e empreendedorismo no Espaço Rural tendo apresentado exemplos
de Jovens Empresários que se destacam pela sua
determinação e trabalho em várias áreas do tecido
empresarial. Os Jovens Empresários tiveram deste
modo a oportunidade de expor o que melhor se faz
no Baixo Alentejo, proporcionando aos visitantes provas de degustação de produtos regionais típicos,
nomeadamente queijos, enchidos, azeite, vinho, pão, mel e compotas.
O chefe de Estado foi recebido na Herdade do Monte Novo e Figueirinha com um grupo de cantares
alentejanos tendo posteriormente visitado a I Feira do Jovem Empresário do Baixo Alentejo, assim
como as instalações da Herdade onde são produzidos vinhos e azeites reconhecidos a nível nacional e
internacional, na companhia do Presidente da AJAP,
Firmino Cordeiro e de Filipe Cameirinha sócio-gerente, e neto do fundador, da Herdade do Monte Novo
e Figueirinha.
O final desta quarta jornada do Roteiro para a Juventude ficou marcado pelo destaque dado à criação da
figura de Jovem Empresário Rural, reivindicada pelo
Presidente da AJAP, Firmino Cordeiro e apoiada pelo
Presidente da República afirmando que é necessário apoiar os Jovens que se dedicam à agricultura e
que “agricultor não é apenas aquele que semeia, é
aquele que semeia, transforma e comercializa no país
e no estrangeiro. Portanto, não estamos a falar de
um agricultor à moda antiga, estamos a falar de um
verdadeiro empresário agrícola”, relembrando que já
existe no quadro legal português a figura do empresário agrícola rural “que pode também ter actividades
no domínio do turismo e noutras complementares
da agricultura”. Adiantou ainda crer que o “Senhor
Ministro da Agricultura não deixará de ser sensível a
esta pretensão da Associação dos Jovens Agricultores Portugueses”.
Cavaco Silva afirmou: “Eu saio muito feliz deste meu
Roteiro da Juventude no Baixo Alentejo dedicado ao empreendedorismo jovem nas zonas rurais. Não
é uma ficção, é uma realidade. Ele já existe, mas no futuro será ainda muito maior”.
Este tipo de eventos reveste-se de grande importância na medida em que permite sensibilizar o país
para a necessidade de investimento no interior combatendo a desertificação das zonas rurais e paralelamente reforça a urgência de instalação de mais Jovens Agricultores como defende Firmino Cordeiro:
“A nossa média percentual é de 2,9 por cento de jovens no contexto de todos os agricultores, enquanto a média europeia é de 5,3. Portanto, era preciso investir muito mais e esperemos que a mensagem
que o Sr. Presidente da República deixe aqui possa marcar presença e reforçar que é necessário que
mais jovens agricultores se instalem em Portugal e mais precisamente no mundo interior e rural”.

comunicacao@ajap.pt

www.ajap.pt
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Com o apoio:

AGRICULTURA IMPULSIONA MOTORES A JACTO
PROJECTO PIONEIRO COM PRODUTORES PORTUGUESES
O sector dos transportes é um dos que mais contribui para a emissão dos GEE (Gases de Efeito de
Estufa). Só a indústria da aviação é responsável por 2% das emissões, e para ir ao encontro das políticas ambientais que exigem que até 2020 o combustível dos transportes seja composto por 10% de
biocombustíveis, viu-se forçada a investir no desenvolvimento e investigação de potenciais fontes de
“combustível verde” para a aviação, que sejam uma alternativa convencional ao uso dos combustíveis fósseis de forma a garantir a sua sustentabilidade. Obtiveram-se bons resultados com vários tipos
de plantas e algas, algumas foram descartadas devido a questões relacionadas com maior dificuldade de produção da planta, extracção do óleo e principalmente com o facto dos terrenos agrícolas
serem utilizados no cultivo de biocombustível em detrimento de produção alimentar. Encontrou-se
a solução mais viável, Camelina sativa (nome comum: falso linho; gergelim selvagem), planta que
não interfere com a produção de alimentos e que é praticamente 100% rentável. O óleo obtido em
associação com carvão, produz um combustível “limpo”, as restantes partes podem ser usadas para
a produção de omega-3, para ração animal de elevada qualidade, papelão e glicerina. Esta planta
pode ser cultivada em terrenos marginais, em rotação de cultura de cereais (aumentando o rendimento das culturas subsequentes, como o trigo, em 15%), em cultura associada com ervilhas (está
provado o aumento da produção da própria ervilha, provocado pela fixação de azoto promovida
pela Camelina sativa).

- Mensal -

Nos últimos anos os EUA e Canadá, iniciaram a produção em larga escala da Camelina sativa, a primeira grande empresa ligada à produção e transformação desta planta surge exactamente nos EUA,
“Great Plains Exploration & Oil”, na Europa a sua produção estava limitada até à data, pela falta de
instalações capazes de produzir estes combustíveis sintéticos em quantidades comerciais, devido às
reais necessidades das companhias aéreas, como KLM Royal Dutch Airlines, Japan Airlines que iniciaram a adaptação dos motores para o uso deste tipo de combustível, surge um projecto pioneiro em
Portugal. A “Quickturn Serviços à Aviação”, aliada a uma congénere holandesa, iniciou o processo
contratual a médio-longo prazo com os produtores portugueses para aquisição desta planta.
“Acreditamos que esta se trata de uma associação muito vantajosa entre os produtores portugueses e
o mercado do biocombustível para a aviação, a produção desta planta permitir criar não só condições
de maior sustentabilidade no terreno, como cria uma fonte de receitas para os produtores que como
sabemos passam por dificuldades resultantes das constantes alterações climatéricas, bem como da concorrência dos produtores estrangeiros. Todo e qualquer produtor interessado em colaborar neste projecto será bem-vindo, para tal basta que contacte com a sua associação ou directamente com o nosso
departamento técnico (Telefone: 937470124; Fax: 21 4682931; e-mail: info@quickturn.aero)”.
QUICKTURN

CANDIDATURAS 2010 - AJUDAS SIGC

Abril 2010

16 e 17 de Abril de 2010, Auditório da Biblioteca
Municipal, Santa Maria da Feira
www.apk.com.pt/index.php?lg=1&id=6&nid=63&st=1

Património Rural/Paisagens Culturais - Dia
Internacional de Monumentos e Sítios
18 de Abril de 2010
www.drapc.min-agricultura.pt/base/geral/ﬁles/programa_
dims_2010.pdf

Vintech
26 a 28 de Abril de 2010, Galiza, Espanha
www.vintech.es/index.php?id=5

27ª Ovibeja
28 de Abril a 2 de Maio de 2010, no Parque de Feiras
e Exposições de Beja
www.ovibeja.com/

Siam
30 de Abril a 2 de Maio de 2010, Meknès, Marrocos
www.salon-agriculture.ma/

“Pastagens – Fonte Natural de Energia”
4ª Reunião Ibérica de Pastagens e Forragens (XXXI
Reunião de Primavera da SPPF)
3 a 6 de Maio de 2010, em Miranda do Douro e
Zamora (Espanha)
w w w. s p p f. p t / r u b r i c a s . a s p x ? i d _ s e c c a o = 4 0 & i d _
rubrica=150&ord=2

XVI Curso de Prova de Vinhos
3 a 7 de Maio de 2010, DRAPCentro , Anadia

Continua a decorrer o período de candidaturas das Ajudas SIGC, sendo possível a formalização das
candidaturas junto das Entidades Receptoras da AJAP, nas seguintes datas:
Ajudas

Datas de Candidatura

Pedidos que não incluam a candidatura ao prémio por ovelha e por
cabra, ao prémio complementar e à medida excepcional para o leite

De 17 de Fevereiro a 8 de Maio

Pedidos que incluam a candidatura ao prémio por ovelha e por cabra,
ao prémio complementar e à medida excepcional para o leite

De 17 de Fevereiro a 30 de Abril

w w w. d r a p c . m i n - a g r i c u l t u r a . p t / b a s e / n o t i c i a s .
php?noticia=13153

Alentejo das Gastronomias Mediterrânicas
3 a 9 de Maio de 2010, Évora
www.alentejodasgastronomiasmediterranicas.com/

8º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo
5 a 7 de Maio de 2010, Évora

Apresentação da declaração de participação no prémio ao abate

Transferências/Cedências de Direitos
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Eventos

II Congresso Nacional do Kiwi

Até 30 de Setembro de 2010

Datas de Candidatura

Prémio à vaca em aleitamento

De 17 de Fevereiro até à data da apresentação da
candidatura do novo titular

Prémio por ovelha e por cabra

De 17 de Fevereiro até 30 de Abril

Para mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP por telefone
(21 324 49 70) ou por e-mail (ajap@ajap.pt).

AJAP PARTICIPA NA 27ª OVIBEJA
Entre os dias 28 de Abril e 2 de Maio decorre em Beja, no Parque de
Feiras e Exposições, a 27º edição da OVIBEJA, certame de referência
do sector.
A AJAP, com o objectivo de continuar a divulgar o que de melhor se
faz em Portugal estará presente no evento mantendo o seu propósito
de estar ao lado dos Jovens Agricultores e Agricultores no geral, apostando na inovação e qualidade do mundo rural.
A edição de 2010 da OVIBEJA aposta num programa intensivo de colóquios e debates dedicados aos temas centrais da agricultura alentejana e nacional. Serão igualmente destacados os produtos regionais
e exposições temáticas interactivas com o Azeite como tema central e
não faltarão concursos e espectáculos de animação.

www.ajap.pt

www.vinhosdoalentejo.pt/simposio2010

ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
Para receber a AJAP Objectiva e a Revista Jovens
Agricultores apenas têm que fazer prova de
matricula num estabelecimento de Ensino
Superior da área agrícola, junto da AJAP.

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
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