AJAP
Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Destaques

Nota
A apresentação do Orçamento de Estado
para 2010 ocorreu com uma situação caricata, em que o Ministério da Agricultura
assumiu que a conta dos fundos comunitários para a agricultura foi esquecida.
Estamos com grandes esperanças que,
durante este ano, não aconteçam mais

- Mensal -

“situações de Alzheimer” e que o Ministério não se esqueça:
• De fazer chegar as verbas dos projectos
aprovados;
• De dar rapidamente a decisão dos pro-
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jectos submetidos;

ORÇAMENTO DE ESTADO 2010 - SECTOR AGRÍCOLA
No passado dia 26 o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de Orçamento de
Estado para 2010. Dois dias depois, e após algumas chamadas de atenção relativamente ao decréscimo acentuado da verba atribuída ao sector agrícola, foi emitido um Comunicado do Gabinete de
Imprensa do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas a esclarecer que a verba destinada ao sector não contabilizava os fundos comunitários, devido a uma alteração de critérios
contabilísticos.
O lapso foi admitido pelo Ministro da Agricultura, tendo sido corrigida a redução de 37,3% prevista
na referida proposta para um aumento de 3,5% no orçamento total do MADRP relativamente ao ano
anterior.
Não considerando a alteração de critérios contabilísticos, o orçamento global do Ministério da Agricultura soma assim um total de 1271,4 milhões de euros, sendo 848,1 milhões respeitantes a financiamento comunitário. Comparando com o OE de 2009 verifica-se um fortalecimento de 30 milhões de
euros do orçamento nacional.
No que respeita ao PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural), este terá um aumento de mais
32 milhões de euros alavancando um investimento próximo dos 600 milhões de euros de despesa
pública. No entanto, e dada a situação vivida nos últimos 3 anos, esta verba não será suficiente para
recuperar os níveis de concretização do PRODER, assim como coloca em causa a aprovação de novos
projectos.

• De criar um processo de apoio e acom-

O Comunicado refere ainda o aumento previsto no Orçamento de Estado de 17,6% para o PIDDAC
(Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central) do MADRP,
dispondo este ministério de 200 milhões de euros para o ano de 2010.

panhamento dos actuais e futuros Jovens

Nota-se um esforço político na preparação deste Orçamento de Estado em relação à agricultura.

Agricultores Portugueses;

O problema, contudo, reside nas previsões em relação à execução do PRODER, como sabemos, quase
parado, foi aceitando algumas candidaturas e neste momento em fase de aprovação, constatamos já,
que em algumas das rubricas estão praticamente esgotadas, mesmo sem existirem contratos assinados, e dinheiros pagos, com os beneficiários.

• De Portugal alargar o seu âmbito e
poder de intervenção além fronteiras,
nomeadamente nos PALOP, numa lógica
de investimentos piloto, de formação e
de parcerias entre agricultores.
Como diz o ditado, a esperança é a última

Não podemos reforçar a entrada de Jovens, e assegurar o investimento de pequenos e médios agricultores, sem o respectivo reforço financeiro, praticamente necessário desde já, nas Acções 1.1.1,
1.1.2 e 1.1.3 do PRODER.

AJUDAS IFAP - SESSÕES DE ESCLARECIMENTO EM FEVEREIRO
Concelho

Freguesia

coisa a morrer!

Rui Alves
Director da AJAP
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Local

Data

Hora

ALENTEJO
Sousel

Cano

Coop. Agrí. de Olivicultores do Cano

19 Fevereiro

14:30

Vila Viçosa

Ciladas

Junta de Freguesia

26 Fevereiro

14:30

12 Fevereiro

17:00

ALGARVE
Faro

Estoi

AJAP - Gab. de Coord. Reg. do Algarve

CENTRO

O “AJAP Objectiva” é um

Armamar

Armamar

Adega Cooperativa de Armamar

22 Fevereiro

10:00

Boletim Informativo elaborado pelo

Nelas

Carvalhar Redondo

Junta de Freguesia

12 Fevereiro

18:00

Departamento de Comunicação da

Sátão

Silvã d Cima

Junta de Freguesia

11 Fevereiro

18:00

25 Fevereiro

17:30

LISBOA E VALE DO TEJO

Associação dos Jovens Agricultores de
Portugal

Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

www.ajap.pt

Salvaterra de Magos

Salvaterra de Magos

Câmara Muicipal

NORTE
Alfândega da Fé

Agrobom

Junta de Freguesia

12 Fevereiro

21:00

Maia

Folgosa

Junta de Freguesia

22 Fevereiro

14:30

Alijó

Alijó

Delegação da Casa do Douro

24 Fevereiro

10:30

Mondim de Basto

Mondim de Basto

Salão dos Bombeiros Voluntários

22 Fevereiro

9:00
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Com o apoio:

CANDIDATURAS 2010 - AJUDAS SIGC
De acordo com o Despacho Normativo n.º 4/2010, decorre a partir de 17 de Fevereiro, o período
de candidaturas que inclui os seguintes regimes de ajudas:
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- Mensal -

•RPU - Regime de Pagamento Único;
•Prémios específicos (proteaginosas, arroz);
•Pagamento por superfície para os frutos de casca rija, pagamento específico para o algodão, ajuda transitória ao tomate, ajuda às sementes certificadas e ajuda às forragens secas;
•Comparticipação nos custos de energia;
•Medida excepcional para o leite;
•Medidas do Artigo 68.º do Reg. (CE) n.º 73/2009 (Comercialização de Culturas Arvenses; Trigo
Duro; Arroz; Azeite e Azeitona de Mesa, Bovinos e Ovinos e Caprinos; Raças Autóctones: esp. bovina (Alentejana e Mertolenga), esp. ovina/caprina (Serra da Estrela, Churra da Terra Quente e Serrana); Produtos Lácteos: pagamento complementar ao leite de vaca e ao leite de ovelha, Medidas
Agro-Ambientais para a protecção do património oleícola e de apoio ao pastoreio extensivo).
•Prémios Animais (prémios por vaca em aleitamento, prémio ao abate, prémios por ovelha e cabra);
•Identificação electrónica de ovinos e caprinos (candidatura condicionada à aprovação da Medida
pela CE);
•Apoio ao Regime de Qualidade;
•Florestação de terras agrícolas;
•Pedidos de apoio/pagamento relativos à “Manutenção de Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas” e pedidos de pagamento relativos às “Medidas Agro-Ambientais e/ou Silvo-Ambientais”,
no âmbito do PRODER.
Das alterações existentes no Regime de Ajudas de 2010 destaca-se o apoio financeiro com o objectivo de compensar os agricultores pelo custo da energia utilizada nas actividades de produção
agrícola e pecuária, podendo beneficar deste apoio os agricultores cuja actividade se inclua numa
das descritas nos grupos 011 a 015 da secção A, divisão 01 das CAE Rev. 3, aprovadas pelo DecretoLei n.º 381/2007, de 14 de Novembro.
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, 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

Apresentação da declaração de participação no prémio ao abate

Agrar Unternehmertage
8 a 11 de Fevereiro de 2010, Münster, Alemanha
www.agrarunternehmertage.de

Fima Agrícola
9 a 13 de Fevereiro de 2010, Saragoça, Espanha
www.feriazaragoza.es/fima_agricola.aspx

VII Congresso Nacional do Milho
10 e 11 de Fevereiro de 2010, Hotel Altis, Lisboa
www.anpromis.pt/images/eventos/cg2010/fol10.pdf

Seminário “Fire Paradox - Gestão Integrada
do Fogo
11 de Fevereiro de 2010, ISA, Lisboa
www.agroportal.pt/Eventos/promo/2010/firefox.pdf

Polagra Premiery
11 a 14 de Fevereiro de 2010, Poznan, Polónia
www.polagra.pl/pl/

Salon du Végétal
16 a 18 de Fevereiro de 2010, Angers, França
www.salonduvegetal.com/web4/index.php

Workshop “Meteorologia e Viticultura”
18 de Fevereiro de 2010, ESAS, Santarém
www.cvrtejo.pt/dlds/Workshop_ficha_cvr_tejo.pdf

SIMA
Até 30 de Setembro de 2010

20 a 24 de Fevereiro de 2010, Paris, França

Datas de Candidatura

w w w. s i m a o n l i n e. co m / E x p o s i u m Cm s / d o / a d m i n /
visu?reqCode=accueil

Prémio à vaca em aleitamento

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

SISAB 2010 - Salão Internacional do Vinho,
Pescado e Agro-Alimentar

Prémio por ovelha e por cabra

De 17 de Fevereiro até 30 de Abril

Transferências/Cedências de Direitos

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).

COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS RPU
A formalização da comunicação de transferências de direitos RPU, para a Campanha 2010, decorre
desde o dia 2 de Dezembro de 2009 até seis semanas antes do prazo final de entrega das candidaturas de Pedido Único.
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Eventos

O Beneficiário, titular dos direitos, poderá formalizar a sua comunicação de transferências de direitos RPU junto de qualquer Direcção Regional de Agricultura e Pescas estando também prevista a
recolha da comunicação de transferências através de formulários electrónicos de forma desmaterializada e assinada digitalmente.

PRODER - CANDIDATURAS
Acção
Instalação de Jovens Agricultores
Instalação de Sistemas Florestais e Agro-Florestais
Recuperação do Potencial Produtivo
Protecção contra Agentes Bióticos Nocivos

Período de Candidaturas

Concurso

2 de Janeiro a 31 de Dezembro

-

1 de Setembro a 1 de Março de 2010
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1 de Setembro a 1 de Março de 2010
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

15 de Julho a 1 de Março de 2010
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2º
2º
1º

22 a 24 de Fevereiro, Pavilhão Atlântico, Lisboa
www.sisab.org/content/1/71/homepage

III Jornadas Ibero-americanas de Agricultura
de Precisão
2 e 3 de Março de 2010, Universidade de Évora,
Évora
www.scap.pt/event_not_ficheiros/2_circular_Jornadas_
AP.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.

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

FONTE: www.proder.pt

www.ajap.pt
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