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NOTA
O dia 30 Outubro tem de ficar na memória dos agricultores portugueses.
Receberam 50% de adiantamento das
Ajudas do Pedido Único, e foi formalmente apresentado pelo Ministério da
Agricultura e do Mar a primeira versão
do PDR 2014  2020.
Todos queremos que assim seja. Tal
como outras Organizações, a AJAP
empenhou-se através do envio de
propostas, para que o novo Programa
de Desenvolvimento Rural seja do
agrado geral, nomeadamente dos
Agricultores e promotores das iniciativas
e projectos, e das Organizações que
praticamente estão todo o ano ao lado
dos Agricultores num apoio constante
às suas actividades.
Pelo que foi apresentado, e pelas
reacções que nos foram chegando, para
além de faltarem os montantes associados, existem Acções e Medidas que
devem ser revistas ou corrigidas, num
documento aberto como foi dito pela
Senhora Ministra, esperamos boa vontade em atender a quem vai beneficiar
deste novo Quadro.
Procuramos mas não encontramos:
Onde está o verdeiro acompanhamento
aos Jovens Agricultores? Onde está a
Assistência Técnica às Medidas AgroAmbientais? Onde está o apoio à Cooperação e Inovação? Onde está a iniciativa
de combate à desertificação e abandono
das zonas rurais, denominada Jovem
Empresário Rural?
Até ao lavar dos cestos ainda é vindima!

Direcção da AJAP

www.ajap.pt

Foi apresentado no passado dia 30 de Outubro pelo Ministério da Agricultura, o novo PDR 
Programa de Desenvolvimento Rural para o período 2014-2020. Esta apresentação carregada de
simbolismo político acabou por se revelar bastante positiva uma vez que denota a preocupação
que o Ministério tem em cumprir prazos e evitar hiatos de Programação, bem como permitir após
a apresentação desta nova arquitectura que as Organizações e especialistas do sector possam
ainda apresentar algumas propostas de pormenor, uma vez que a estrutura está definida e pensada
politicamente.
Três notas positivas e uma interrogação:
- Positivo a questão dos seguros aparecer no programa de financiamento e com isso a
expectativa dos agricultores, que necessitam urgentemente de um mecanismo prático,
funcional e mais acessível, de seguros para a actividade.
- Positivo, na nossa perspectiva, a possibilidade de algumas Medidas poderem sair do Programa,
a formação especializada, desde que esse facto não agrave a situação de injustiça relativamente
à Formação a que a AJAP foi submetida durante todo o Quadro em vigor (sete anos), a
terminar.
- Positiva a possibilidade de algumas Acções serem financiadas por outros fundos do programa
comunitário, nomeadamente por Medidas do Ambiente, Território e Administração Local,
sendo que neste e no caso anterior pode ser liberta maior dotação financeira para o
investimento.
- A nossa interrogação embora em concordância, prende-se com o exagero de todo o tipo de
majorações associadas às Organizações de Produtores existentes e a criar, prende-se ainda,
com a intenção de apostar na criação de novas OP(s) sem atender a uma análise criteriosa
da situação de inúmeras Cooperativas. Esta Medida, na nossa perspectiva, faz e fazia muito
mais sentido numa estratégia concertada com as Organizações de cúpula do Sector,
profundamente conhecedoras da realidade do país e nomeadamente das Organizações
locais existentes.
As críticas da AJAP, ainda assim expectante da possibilidade de poderem ser aligeiradas e/ou
corrigidas, prendem-se com:
- Uma arquitectura muito semelhante ao ProDeR em relação às Agro-ambientais, o que vai
afastar ainda mais os Agricultores da Medida, acrescida, de um claro favorecimento das
empresas certificadoras, em detrimento do Apoio e Assistência Técnica das Organizações
de Agricultores.
- Verifica-se total ausência de apoio ao Acompanhamento dos Jovens Agricultores, quer aos
instalados no âmbito do ProDeR, quer aos futuros Jovens Agricultores, mesmo após os
estudos desenvolvidos entre a AJAP e o GPP terem demonstrado claramente a sua necessidade;
- Relativamente ao Eixo  1 (Inovação e Conhecimento), considera-se que as Acções que contempla,
deveriam ser mais abrangentes, proporcionando uma maior participação das Organizações de
Agricultores, bem como a possibilidade da Cooperação com os PALOP(s), com inúmeras vantagens
para Portugal, atendendo ao carácter inovador e ganhos de escala e mercados.
A nota final vai para uma apresentação sem números, sem a quantificação das Acções e Medidas,
esperamos, nomeadamente em relação às verbas a disponibilizar aos beneficiários directos, os
agricultores, que sejam positivas e o mais desburocratizadas possível.
A nossa expectativa reside no facto de que o Ministério ainda possa colmatar algumas destas
falhas, para que o passado dia 30 de Outubro possa ficar como boa memória para os Agricultores
portugueses.
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EVENTOS
Encontro com o Vinho e Sabores 2013
Data: 8 a 11 de Novembro de 2013
Local: Centro de Congressos de Lisboa
Contacto: www.revistadevinhos.pt/
eventos/default.aspx?idevento=94&title
=encontro-com-o-vinho-e-sabores&
idioma=pt

NOVO REGIME FISCAL NA AGRICULTURA
 PRORROGAÇÃO DE PRAZO
De acordo com o Despacho Nº 486/2013.XIX, foi prorrogado o prazo
de entrega da declaração de início de actividade ou declaração de
alterações para 31 de Janeiro de 2014, sem quaisquer acréscimos ou
penalidades.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Acção de Divulgação sobre VIVEIROS DE
MATERIAL VITÍCOLA
Data: 14 de Novembro de 2013
Local: Monte Real, Leiria
Contacto: www.dgv.min-agricultura.pt/
xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=
8341854&att_display=n&att_download=y
Semanal Global do Empreendedorismo
Data: 18 de Novembro de 2013
Local: Salão de Actor do Instituto Superior
de Agronomia, Lisboa
Contacto: www.sge.org.pt/
Seminário A Suinicultura e o Ambiente
Data: 19 de Novembro de 2013
Local: Auditório INIAV, Quinta do Marquês,
Oeiras
Contacto: gallery.mailchimp.com/
74d505459e43d45cb067d35e6/files/Se
min_rio_Programa.pdf
Seminário Novos desafios Novas
oportunidades O Novo Programa de
Desenvolvimento Rural
Data: 22 de Novembro de 2013
Local: Palácio D. Manuel Évora
Contacto: ajap@ajap.pt

Encontram-se abertas, em www.ajap.pt, as inscrições para os Cursos de Formação Profissional
ministrados pela AJAP para o ano de 2013.
CURSOS EM DESTAQUE
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos
Módulo 2 - Helicicultura
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

LOCAL
Pinhel
Guimarães
Almeirim
Valpaços
Vilarinho do Bairro

INÍCIO
12-11-2013
25-11-2013
02-12-2013
02-12-2013
06-12-2013

Para mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar o Departamento de Formação
Profissional da AJAP através do telefone (252 661 740) ou e-mail (formando@ajap.pt).

CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS PREVISTOS PARA DEZEMBRO 2013/JANEIRO
2014
AJUDAS
Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavorecidas (PRODER)
RPU - 1ª Prestação
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª Prestação
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª Prestação
Art.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - 1ª Prestação

SEMANA PREVISTA
30 Dezembro a 3 Janeiro
30 Dezembro a 3 Janeiro
30 Dezembro a 3 Janeiro
30 Dezembro a 3 Janeiro
30 Dezembro a 3 Janeiro

Seminário ENERAGRO - Energia, eficiência
energética e gestão de recursos hídricos
na atividade agrícola
Data: 5 de Dezembro de 2013
Local: Santarém
Contacto: seminariosagrotec.files.
wordpress.com/2013/03/programa_sem
inario-energia_12.pdf

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.

www.ajap.pt
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