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Destaques

Nota
Numa época em que o Mundo Rural se
torna cada vez menos atractivo para os
Jovens, em que o despovoamento destas
zonas se acentua de forma alarmante, a
AJAP surge com uma figura inovadora - o
Jovem Empresário Rural.
A AJAP entende urgente e prioritária a necessidade do reconhecimento desta figura
institucional, bem como a constituição de
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um quadro de apoio específico que incentive os Jovens a apostar neste importante
desafio inovador e empreendedor.
Fruto da irreverência e inovação, característica particular dos Jovens, com
esta nova figura estamos certos poder
contribuir para o desenvolvimento equita-
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tivo de Portugal, contrariando a tendência progressiva de destruição das zonas
rurais.
A AJAP considera, inequivocamente, que
os Jovens são o garante da viabilidade do
Mundo Rural.

Rui Alves

AJAP DEFENDE FIGURA DE JOVEM EMPRESÁRIO RURAL
No decurso do Roteiro para a Juventude, iniciativa do Gabinete
da Presidência da República entre os dias 12 e 13 de Março, subordinado ao tema “Empreendedorismo Jovem no Espaço Rural”
foram lançados vários desafios aos Jovens, ao sector agrícola e ao
Mundo Rural. Pela voz de Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República surgiu a necessidade do reconhecimento da Figura do
Jovem Empresário Rural, uma reivindicação que a AJAP teve já a
oportunidade de apresentar à classe política e ao país.
No passado dia 7 de Abril a Associação apresentou, em audiência, ao Senhor Ministro da Agricultura
o documento que visa o lançamento da nova figura institucional em Portugal “O Jovem Empresário
Rural” intitulado “Jovem Empresário Rural No Combate à Desertificação” que representa uma súmula
de ideias e propostas defendidas pela Associação nos últimos anos, nomeadamente um conjunto de
iniciativas que se podem desenvolver para permitir a instalação de Jovens no sector e a viabilidade da
agricultura, associada a outras actividades;
•Divulgação de informação sobre os apoios existentes para a instalação de jovens no espaço rural;
•Promoção e comercialização dos diferentes Produtos, em cooperação com as organizações existentes, ou em sua substituição quando estas estejam ausentes ou se mostrem manifestamente incapazes
de cumprir essa função;
•Organizar feiras e exposições temáticas que associem a agricultura ao turismo e gastronomia são
alguns exemplos sugeridos;
•Apostar na criação de empresas agrícolas multifuncionais que associem o artesanato, o turismo, desportos radicais e iniciativas pedagógicas, é por certo uma aposta ganha no futuro dessas regiões, e o
garante do sustento de jovens empresários que acreditam no mundo rural e na sua viabilização.
Esta nova figura pode em nossa perspectiva traduzir-se num excelente contributo para contrariar a
tendência progressiva de destruição do Espaço Rural português, tanto pela desertificação do interior
como pelo abandono das terras no litoral semi-urbano, fruto da industrialização e urbanização.
Impõem-se assim a necessidade do reconhecimento da figura do Jovem Empresário Rural, bem como
a constituição de um quadro de apoio específico que incentive os Jovens a apostar neste espírito
inovador e empreendedor do Mundo Rural.
A Associação acredita que o assunto em causa é de interesse nacional, sobretudo atendendo ao flagelo e aos riscos que o fenómeno da desertificação humana e física tem provocado em praticamente
85% do território nacional.
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Director da AJAP

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.pt

O Jovem Empresário Rural é um empreendedor que tem entre 18 e 45 anos de idade, detentor de uma
área agrícola produtiva mínima de 1ha, que se instala no Espaço Rural em actividades associadas à agricultura.
Tendo por base a exploração agrícola, se devidamente apoiados os jovens podem complementar os seus
rendimentos através da sua capacidade empreendedora e de risco, em actividades associadas à agricultura.
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Com o apoio:

CANDIDATURAS 2010 - AJUDAS SIGC
Continua a decorrer o período de candidaturas das Ajudas SIGC que não incluam a candidatura ao
prémio por ovelha e por cabra, ao prémio complementar e à medida excepcional para o leite , sendo possível a formalização das candidaturas junto das Entidades Receptoras da AJAP, nas seguintes
datas:

Eventos
Eventos

A formalização do Pedido de Ajudas pode ser efectuado 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 15 de Maio
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO)

Apresentação da declaração de participação no prémio ao abate

Até 30 de Setembro de 2010

Transferências/Cedências de Direitos

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

Prémio à vaca em aleitamento

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).

- Mensal -

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - ELECTRICIDADE VERDE

www.cotr.pt/informacao/web3/

Simpósio “ N ova Le gi s l a ç ã o d o s Pro d u to s
Fitofarmacêuticos”

AJAP - SALAS DE PARCELÁRIO

Animalia Istanbul

A AJAP mantem ao dispor dos agricultores duas Salas de Parcelário que possibilitam a identificação
de nova parcelas e a actualização ou resolução de eventuais problemas do seu Parcelário, assim
como a identificação de novas parcela.
Local

Horário
9h00 – 13h00 / 14h00 – 17h30

Sede da AJAP

20 e 21 de Maio de 2010, Hotel dos Templários, Tomar
www.anipla.com/simposio.html#ficha

20 a 22 de Maio de 2010, Istambul, Turquia
www.animaliaistanbul.com/animaliaen.html

47ª Feira Nacional de Agricultura / 57ª Feira
do Ribatejo
5 a 13 Junho de 2010, Santarém

Macedo de Cavaleiros
Gabinete de Apoio ao Jovem Agricultor do Saldonha
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19 e 20 de Maio de 2010, Beja

De acordo com o Despacho Nornativo N.º 10/2010, o prazo para o pedido de ajuda à comparticipação nos custos de energia (electricidade verde) foi prorrogado até 18 de Junho de 2010. Este
apoio financeiro tem como objectivo compensar os agricultores pelo custo da energia utilizada nas
actividades de produção agrícola e pecuária no ano de 2010.

Lisboa

9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00

www.cnema.pt/calendario_apresentacao.php?aID=3257

Expoaviga

27ª OVIBEJA
Terminou no passado dia 2 de Maio, no Parque de Exposições de Beja,
a 27ª OVIBEJA.

8 a 10 de Junho de 2010, Barcelona, Espanha
www.expoaviga.com/

A AJAP, como representante dos Jovens Agricultores fez questão de
estar presente e disponível para todos os visitantes, contribuindo para
o sucesso do maior certame agropecuário do sul do país.
A ACOS, entidade organizadora do evento faz um balanço muito positivo desta edição da feira que este ano destacou a Biodiversidade e
a Agricultura Biológica, através de uma exposição interativa sobre “a
riqueza da diversidade natural” do Alentejo e acolhendo, pela primeira
vez, a Feira Ibérica de Agricultura Biológica e Meios de Produção.
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III Congresso Nacional de Rega e Drenagem

O certame ficou também marcado pela presença das principais figuras
políticas, nomeadamente o Presidente da República, Cavaco Silva e o
Ministro da Agricultura, António.

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.

47ª FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA / 57ª FEIRA DO RIBATEJO
A 47ª Feira Nacional de Agricultura, 57ªFeira do Ribatejo vai decorrer
de 5 a 13 de Junho de 2010 tendo como tema central as Energias Renováveis.
A AJAP, à semelhança dos anos anteriores marcará presença reforçando o seu empenho no acompanhamento dos Jovens Agricultores e manutenção do Espaço Rural.
O certame apresenta um programa variado desde a mostra de equipamentos, produtos e serviços destinada aos profissionais do sector a
iniciativas relacionadas com o mundo rural promotoras dos produtos
nacionais, como é o caso do Salão da Alimentação, Salão do Azeite e
Salão do Vinho, não faltando as actividades lúdicas.

www.ajap.pt

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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