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Nota

Destaques
ELEIÇÕES NO CEJA
A nova Presidência do Conselho Europeu de Jovens Agricultores foi eleita durante a Assembleia Geral que decorreu em Bruxelas, dia 31 de Março de 2009.

Esta é a última nota editorial que escrevo
para a AJAP OBJECTIVA.
Razões pessoais e profissionais anteciparam a minha saída da Direcção da AJAP,

Joris Baecke, pertencente à organização holandesa NAJK foi eleito Presidente do CEJA por
unanimidade.
No seu discurso inicial salientou a sua convicção de que é essencial uma representação forte e
bem organizada dos Jovens Agricultores a nível europeu e afirmou que “depois de 50 anos, o
CEJA é ainda um jovem e enérgico parceiro para muitas instituições europeias, beneficiando
de um saudável diálogo com as mesmas. Quero continuar com essas actividades importantes,
representando os interesses dos Jovens Agricultores e enfrentar os desafios que temos pela
frente.”

que teria sempre de acontecer algum dia
porque este e outros lugares nas organizações agrícolas devem ser de “passagem”.
Tive muito orgulho em representar os Jovens Agricultores portugueses. Saio com

- Mensal -

a certeza que permanece na AJAP uma
equipa técnica competente e disponível
para servir os agricultores em geral e os
jovens em particular.

A equipa de Joris Baecke é completada pelos seguintes Vice-Presidentes:
Rok Sedminek - Eslovénia
Ingrid Pettersson - Suécia
Donato Fanelli - Itália
Julien Valentin - França

Aos colegas que continuam nos Corpos
Sociais e aos que agora iniciam funções

tugal precisa de agricultura, a agricultura
precisa de jovens e os Jovens Agricultores
precisam da AJAP.

Carlos Neves
Vice-Presidente da AJAP
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desejo as maiores felicidades, porque Por-

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

www.ajap.

LINHA DE CRÉDITO PARA APOIO A PME 2009
De acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2009 foi criada uma linha de crédito com juros bonificados
dirigida às empresas do sector agrícola e pecuário e do sector florestal e às agro-industrias, que
tenham domicílio profissional ou sede social em território continental.
Esta medida visa disponibilizar meios para financiar operações destinadas à realização de investimento em activos fixos corpóreos ou incorpóreos e reforçar o fundo de maneio necessário ao
desenvolvimento da actividade e liquidar dívidas junto de instituições de crédito, ou de fornecedores de factores de produção, incluindo bens de investimento, que tenham sido contraídas no
exercício da actividade.

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PARA CANDIDATURAS AO
APOIO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS NA AGRICULTURA
Foi publicada em Diário da República
a Portaria n.º 331-C/2009 que alarga
os prazos para apresentação de candidaturas à Acção 1.4 do AGRO “Apoio
a acções promotoras de eficiência energética no âmbito das explorações
agrícolas”, até dia 15 de Abril de 2009.
Qualquer pessoa, individual ou colectiva, que exerça a actividade de gestão
de uma exploração agrícola pode candidatar-se à aquisição e instalação de
equipamentos que visem a eficiência
energética e utilização de energias renováveis, particularmente painéis fotovoltáico, aero-microgeradores, bombas e motores.
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Com o apoio:

PRODER - CANDIDATURAS

Eventos

ACÇÃO 1.1.3 - NOVO PERÍODO DE CANDIDATURA
Decorre entre 1 a 30 de Abril o novo período de candidaturas à Acção 1.1.3 - Instalação de
Jovens Agricultores.

10 a 12 de Abril de 2009, Lleida, Espanha

CANDIDATURAS 2009 - AJUDAS SIGC

www.fira.com/tags/fair/autotrac_2009

Abril 2009

- Mensal -

De acordo com o Despacho normativo n.º 4/2009, continua a decorrer o período de candidaturas que inclui os seguintes regimes de ajudas:
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Autotrac

-Regime de pagamento único;
-Prémio específico à qualidade do trigo duro;
-Prémio às proteaginosas;
-Pagamento específico para o arroz;
-Ajuda às culturas energéticas;
-Pagamento por superfície para os frutos de casca rija;
-Ajuda ao tabaco;
-Pagamento específico para o algodão;
-Ajuda transitória ao tomate;
-Ajuda às sementes (certificadas);
-Ajuda às forragens secas;
-Prémio por vaca em aleitamento e prémio nacional suplementar;
-Prémio ao abate;
-Prémio por ovelha e por cabra e prémio complementar;
-POSEI — Medida n.º 1 «Apoio base aos agricultores madeirenses»;
-POSEI — Ajuda ao abate [Região Autónoma da Madeira (RAM)];
-Pedidos de apoio/pagamento relativos à manutenção da actividade agrícola em zonas desfavorecidas (PRODER);
-Pedido de pagamento relativo às Acções «Alteração de modos de produção agrícola» e
«Protecção da biodiversidade doméstica» da Medida «Valorização dos modos de produção»
(PRODER);
-Pedido de pagamento relativo às componentes agro –ambientais e silvo-ambientais da Medida
«Intervenções territoriais integradas» (PRODER);
-Pedidos de apoio/pagamento relativos ao apoio específico aos agricultores em regiões desfavorecidas (do Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira — PRODERAM);
-Pedidos de apoio/pagamento às medidas agro -ambientais (PRODERAM);
-Pedidos de pagamento relativos às confirmações dos compromissos às medidas agro-ambientais que se encontram ainda em vigor no âmbito da aplicação do Plano de Desenvolvimento
Rural para a Região Autónoma da Madeira (PDRu/M).
A formalização do Pedido de Ajudas pode ser feito 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 e ao
prémio complementar

De 16 de Fevereiro a 15 de Maio de 2009

Pedidos que incluam a candidatura ao
prémio por ovelha e por cabra e ao prémio
complementar

De 16 de Fevereiro a 30 de Abril de 2009

Declaração de participação no prémio ao
abate ou na ajuda ao abate

Até 30 de Setembro de 2009

Colóquio – Frutas e Legumes:
Inovação e Competitividade
17 de Abril de 2009, Escola Superior Agrária de
Coimbra, Coimbra
www.esac.pt/cernas/f&l/cartaz_frutas&legumes.pdf

Agropecruz
21 a 26 de Abril de 2009, Sta. Cruz de la Sierra,
Bolívia
www.fexpocruz.com.bo/agropecruz/

XXX Reunião de Primavera da SPFF “As pastagens e forragens na qualidade
dos produtos animais: ambiente e
competitividade no sotavento algarvio”
22 a 24 de Abril de 2009, Centro Multiusos do
Azinhal, Castro Marim
www.sppf.pt/rubricas.aspx?id_seccao=41&id_
rubrica=146&ord=2

Agri Historica (Traktorama)
25 a 26 de Abril de 2009, Sinsheim, Alemanha
www.agri-historica-messe.com/

Agrishow
27 de Abril a 2 de Maio de 2009, Ribeirão Preto,
Brasil
www.agrishow.com.br

Euroagro
27 a 29 de Abril de 2009, Valência, Espanha
euroagrofruits.feriavalencia.com/index2.jsp

26ª Ovibeja
29 de Abril a 3 de Maio de 2009, Beja
www.ovibeja.com/

Foggia
30 de Abril a 5 de Maio de 2009, Foggia, Itália
www.fieradifoggia.it/ita/fiera_agricoltura.htm

ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR:

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

CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS DAS AJUDAS DO
PEDIDO ÚNICO PREVISTOS PARA ABRIL 2009
Ajudas

Datas de Candidatura

Vacas Aleitantes - Saldo

De 27 a 30 Abril 2009

Prémio ao Abate - 1º Pag.

De 27 a 30 Abril 2009

Tabaco - Pag. Definitivo

De 27 a 30 Abril 2009

www.ajap.pt

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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