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NOTA
Parabéns à FRUTITEC.
É com enorme prazer que este ano a
AJAP vai agarrar o desafio deste já
importante certame nacional destinado
aos agricultores e profissionais do sector
das frutas, hortícolas, vinha e pequenos
frutos. É seguramente neste segmento
onde se têm instalado um grande número de Jovens Agricultores e também
por isso a AJAP não pode deixar de estar
presente. As exigências são muitas e as
novidades são constantes, daí a importância no investimento FRUTITEC.
Deixamos aqui o nosso apelo à sua participação, pois destes encontros e das
reuniões com os profissionais podem
sair importantes soluções para os
agricultores.
Direcção da AJAP
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FRUTITEC ESTÁ DE VOLTA À BATALHA COM RECORD DE EXPOSITORES
DE 5 A 8 DE MARÇO NA EXPOSALÃO
É já no próximo mês, de 5 a 8 de Março, que se realiza, na ExpoSalão- Batalha, a 4.ª edição da
FRUTITEC  Salão profissional de máquinas, equipamentos, produtos e tecnologia para a fruticultura
e horticultura. Um evento dirigido ao sector da hortifruticultura com o objectivo de o dinamizar,
e que cada vez mais se assume como plataforma de contactos e negócios para o sector.
Com um número record de expositores, o evento contará com a participação de 150 empresas,
entre as quais grandes referências do sector, que durante os 4 dias apresentarão soluções para
optimizar os processos de plantar, colher, limpar, pesar, calibrar, etiquetar, armazenar, transportar
e conservar produtos hortícolas e frutícolas. Em simultâneo decorrerá a EXPOJARDIM, onde não
faltarão propostas para criar, renovar e optimizar o jardim e espaços verdes. Este ano, a organização
alargou o âmbito da feira, dando destaque ao controlo de pragas (urbanas e agrícolas), dedicando
um espaço especial, que denominou de IBEROPRAGAS.
A feira apresenta-se com uma maior dimensão, e faz todo o sentido. No actual contexto económico,
vários fundos para a agricultura foram aprovados pela Comissão Europeia, é altura do sector
continuar a investir para aumentar e melhorar a capacidade de produção e aumentar a
competitividade. Existe ainda toda uma nova geração de jovens empresários a apostar no sector,
com motivação para apresentar projectos inovadores, afirma José Frazão, promotor do evento.
Muito mais que uma exposição, a FRUTITEC / EXPOJARDIM / IBEROPRAGAS é o ponto de encontro
para todos os profissionais, onde são abordados os temas pertinentes da actualidade deste sector,
em palestras, conferências e colóquios. Questões técnicas como as bacterioses da produção vegetal
(fogo bacteriano e PSA), a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, o controlo biológico, a
coordenação de obra em coberturas ajardinadas e novas tecnologias serão apresentadas e discutidas
pelas entidades competentes, no decorrer dos 4 dias da feira.
Haverá lugar também para uma sessão de esclarecimento sobre o PDR 2020, a cargo do Ministério
da Agricultura e a Associação de Agricultores do distrito de Leiria. Importante relembrar que a
Comissão Europeia aprovou recentemente o PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural de
Portugal (que veio substituir o PRODER), que irá gerir as verbas comunitárias para investimentos
no sector agrícola durante o período de 2014-2020 e permitirá investir quatro mil milhões de
euros na agricultura portuguesa. O evento decorrerá todos os dias entre as 10h e as 20h.
A AJAP marcará presença reforçando o seu empenho no acompanhamento dos Jovens Agricultores
e na dinamização do Espaço Rural.
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EVENTOS

PEDIDO ÚNICO 2015

Salon International de
L'agriculture

Inicia-se no dia 2 de Março de 2015 a Campanha de Recepção de Candidaturas ao Pedido Único
(PU) 2015.

Data: 21 de Fevereiro a 1 de Março
de 2015
Local: Paris, França
Contacto: www.salon-agriculture.com/

Lusoflora  Horticultura
Ornamental - Mostra Profissional
Data: 27 a 28 de Fevereiro de 2015
Local: CNEMA, Santarém
Contacto:
www.apppfn.pt/paginaInicial.asp

SISAB  20ª edição do Salão
Internacional do Sector Alimentar
e Bebidas
Data: 2 a 4 de Março de 2015
Local: Pavilhão Atlântico, Lisboa
Contacto:
www.sisab.org/website/index.php

3ª edição da FRUTITEC  Mostra
Profissional de Máquinas,
Equipamentos, Produtos
e Tecnologia para Fruticultura
e Horticultura
Data: 5 a 8 de Março de 2015
Local: ExpoSalão, Batalha
Contacto:
www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=894&fid=45&ano

O Senhor Agricultor pode formalizar a sua candidatura e/ou realizar a actualização do seu
parcelário junto das Entidades Receptoras da AJAP. Para mais informações e esclarecimentos
não hesite em contactar a Sede da AJAP por telefone (213 244 970) ou por e-mail (ajap@ajap.pt).

FINANCIAMENTO DO SEGURO DE COLHEITAS NO PDR 2020

Foi publicada a Portaria nº 18/2015 que possibilita o financiamento do novo Seguro de Colheitas
para 2015. Este seguro será financiado com fundos comunitários, através da Medida 6 Gestão
do Risco e Restabelecimento do Potencial Produtivo do PDR 2020, estando também já assegurado
o financiamento relativo a 2014.
Fonte: www.ifap.min-agricultura.pt/

PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO TOMATE PARA TRANSFORMAÇÃO

Nos termos do disposto no artigo 15.º e na Parte A do anexo I do Despacho Normativo nº
2/2015, de 14 Janeiro, foram aprovadas as empresas transformadoras de tomate para participar
no regime de apoio associado superfícies para o sector do tomate para transformação
designado por "Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação". Esta
aprovação é válida para a campanha de 2015.
Fonte: www.ifap.min-agricultura.pt/

REGIME DE PAGAMENTO BASE (RPB) - COMUNICAÇÃO PROVISÓRIA DE DIREITOS

O IFAP vai proceder ao envio de uma carta aos beneficiários com a indicação do número
provisório de direitos de RPB e respectivos montantes unitários provisórios para os anos 2015
a 2019. Estes valores provisórios foram calculados com base nos hectares elegíveis declarados
no Pedido Único de ajudas (PU) de 2013 e nos montantes determinados (antes de reduções e
exclusões) do Regime de Pagamento Único (RPU) e do Prémio às Vacas Aleitantes de 2014.
O estabelecimento dos direitos definitivos está condicionado à apresentação de uma candidatura
ao RPB no PU de 2015. O número de direitos definitivo terá em conta os hectares elegíveis
declarados no PU de 2015.
O cálculo do valor unitário definitivo terá em consideração, também, os montantes determinados
referentes aos pagamentos complementares no âmbito da melhoria da qualidade dos produtos
agrícolas ao abrigo do art. 68º do R. 73/2009 (sector da carne de bovino, do sector das culturas
arvenses e do sector do azeite e azeitona de mesa).
Fonte: www.ifap.min-agricultura.pt/

VISITE A FRUTITEC - CONVITE - Apresente este convite na recepção da feira, só é válido para os dias úteis. Pode ser impresso a preto e branco.
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