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NOTA

AJAP PROMOVE CURSO TÉCNICO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Este boletim de Junho da AJAP Objectiva
pretende divulgar junto dos seus
Associados e todos os Jovens em condições de frequentarem este tipo de
acção, uma novidade e uma nova
realidade no elenco formativo que a
AJAP tem colocado à disposição dos
seus Agricultores e das suas Entidades
colaboradoras.

Estão abertas as inscrições para o Curso de Aprendizagem de Técnico de Produção
Agropecuária, previsto iniciar em setembro de 2014, em Vairão, organizado pela Associação
de Jovens Agricultores de Portugal  AJAP, em parceria com o Instituto do Emprego e
Formação Profissional  IEFP.

Falamos do primeiro Curso desta
natureza, em parceria com o IEFP, que
a AJAP se propõe levar por diante  O
Curso de Aprendizagem de Técnico de
Produção Agropecuária, a decorrer em
Vairão e que garante equivalência ao
12º ano de escolaridade e certificação
profissional nível IV.
A esta vitória segue-se um importante
desafio, a capacidade e o empenho
necessário para levar por diante um
curso com esta duração, responsabilidade e grau académico que confere
aos formandos.
A Formação Profissional na AJAP sempre
foi um desafio que fomos vencendo ao
longo dos tempos e estamos certos que
esta acção irá seguramente contribuir
para que o Governo corrija as assimetrias nesta matéria entre as organizações
de cúpula do sector.
Direcção da AJAP

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

Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância,
dirigidos a jovens, com o 9º ano completo e/ou frequência do ensino secundário até
aos 25 anos, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o
pros
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EVENTOS
Seminário COMUNICAR PARA CULTIV@R
Data: 1 de Julho de 2014
Local: FIL-AIP, Parque das Nações, Lisboa
Contacto: www.comunicarparacultivar.chil.org/
Bienal do Azeite 2014
Data: 4 a 6 de Julho de 2014
Local: Biblioteca Municipal de Castelo Branco
Contacto: www.cm-castelobranco.pt/
bienal.html
Agricultura Familiar e Sustentabilidade
dos Territórios Rurais
Data: 9 de Julho de 2014
Local: Universidade de Évora, Colégio
do Espírito Santo, Sala 131
Contacto: aiaf2014alentejo.wordpress.com/
programa/
Expofacic
Data: 25 de Julho a 3 de Agosto de 2014
Local: Cantanhede
Contacto: www.expofacic.pt/

CLASSIFICADOS DO MUNDO
RURAL PORTUGUÊS
Foi lançado o 1º Portal de classificados do mundo
rural português - o AgroArea.com, um espaço
que vai além dos anúncios das máquinas e
equipamentos, constituindo-se como o único
espaço virtual português a albergar todo o
universo ligado ao mundo rural, nomeadamente
da agricultura, pecuária, prestação de serviços,
imóveis, bem como sabores e atividades de lazer.

www.agroarea.com
AgroArea Agro Ads Network

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

prosseguimento de estudos, e regem-se pelos seguintes princípios orientadores:
 Intervenção junto dos jovens em transição para a vida ativa e dos que já integram
o mercado de trabalho sem o nível secundário de formação escolar e profissional,
com vista à melhoria dos níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional;
 Organização em componentes de formação-sociocultural, científica, tecnológica e
prática - que visam as várias dimensões do saber, integradas em estruturas curriculares
predominantemente profissionalizantes adequadas ao nível de qualificação e às
diversas saídas profissionais;
 Reconhecimento do potencial formativo da situação de trabalho, através de uma
maior valorização da intervenção e do contributo formativo das empresas, assumindoas como verdadeiros espaços de formação, geradores de progressão das
aprendizagens.
Este curso permitirá o acesso a uma certificação nível IV e uma certificação escolar
equivalente ao 12º ano e tem como destinatários os jovens com o 3ºciclo do Ensino
Básico ou equivalente e idade inferior a 25 anos. Tem a duração de 3675 horas
(aproximadamente 2,5 anos), cerca de 40% da formação decorre em ambiente empresarial.
Como aspetos a salientar, destacamos a vertente prática do curso; possibilidade de
aquisição de novas competências (técnicas, relacionais e organizacionais) e consolidação
das adquiridas em contexto de formação, fatores que possibilitarão um acesso qualificado
ao mercado de trabalho.
A organização do curso faz-se nas componentes  Sociocultural; Científica e Tecnológica,
conciliando a vertente prática com a aquisição de competências e conhecimentos no
âmbito social e científico.
A nível de apoios, existem os seguintes:
- Bolsa de profissionalização: 41,92 (10% IAS);
- Subsídio de alimentação: 4,27/dia;
- Despesas de transporte (próprio ou passe de transporte);
- Bolsa de estudo (depende do escalão do abono);
- Subsídio de acolhimento (para quem tem crianças ou adultos dependentes);
- Seguro de acidentes pessoais.
Nota: O somatório de todos os valores recebidos (com exceção das bolsas de
profissionalização), não pode exceder 70% do IAS = 293,46
Para informações detalhadas sobre o plano e conteúdos do curso recomendamos a
consulta do Curso de Aprendizagem através dos links:
www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1421
http://portal.iefp.pt/xeobd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=42701214&att_display=n
&att_download=y
As inscrições poderão ser realizadas na AJAP ou através do link:
http://ajap.no-ip.org/informacaocurso.aspx?accao=101&id=132
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