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NOTA
Novo programa novos desafios.
Devemos agarrar o novo PDR, por forma a
que as diferentes regioes tirem o melhor
proveito.
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JOVEM EMPRESÁRIO RURAL: 5 RAZÕES PARA ESTAR NESTE PDR 2020
- Criação de emprego
- Atracção dos jovens para o Espaço Rural
- Dinamização económica e social das actividades rurais
- Combate à desertificação

É normal que assim seja, está em causa o
desenvolvimento homogéneo dentro da
diversidade característica do nosso país.

- Diminuição das assimetrias regionais

JOVEM AGRICULTOR: AS 5 FALHAS DETECTADAS NO PDR 2020
Lamentamos no entanto que o programa
não seja sensível a muitas realidades, e que
a forte aposta seja em pouco mais de 5%
dos agricultores portugueses. A AJAP na
presente edição da Ovibeja lançou um
documento resumo das 5+5 razões, quer
relativamente aos Jovens Agricultores, quer
relativamente aos Jovens Empresários Rurais.
A AJAP acredita que ainda exista uma remota
possibilidade de um e outro assunto
poderem ser revistos.
Eduardo Almendra
Presidente da AJAP

- Ausência de uma política de formação adequada aos JA - antes da aprovação e durante a execução
do projecto
- Ausência de uma verdadeira política de acompanhamento técnico para os JA
- Prémio baixo para um elevado valor de investimento  prémio minimo de 15.000 para investimento
de 55.000
- Majorações demasiado elevadas ao investimento de 10%, quando deveria ser 5%, caso o JA seja
membro de uma AP/OP
- Apoios baixos ao investimento para regiões desfavorecidas

AJAP MARCOU PRESENÇA NA 32ª EDIÇÃO DA OVIBEJA

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 mês de Maio arranca com a importante presença da AJAP na 32ª edição da Ovibeja, a maior feira
agropecuária do sul que começou a 29 de Abril, e que serve para os dirigentes da Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal distribuírem o documento 5+5, referido acima, ao Primeiro Ministro, Pedro
Passos Coelho, à Ministra da Agricultura, Assunção Cristas e ao Secretário Geral do PS, António Costa.
A AJAP empenhou-se na divulgação das 5 grandes ausências do PDR 2020 e voltou a defender as 5
razões para a figura do Jovem Empresário Rural ser incluída no actual Programa de Desenvolvimento
Rural.
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EVENTOS

LEIS E PORTARIAS

II Jornadas do Medronho
Data: 22 de Maio de 2015
Local: Escola Superior Agrária de Coimbra,
Coimbra
Contacto: www.drapn.minagricultura.pt/drapn/ProgramaMedronho.pdf

27-04-2015
Portaria n.º53/2015
(JORAA I n.º 60)

Seminário Avaliação no Portugal 2020:
das lições da experiência aos novos desafios
Data: 27 de Maio de 2015
Local: Centro de Congressos da Alfândega
do Porto, Porto
Contacto: www.portugal2020.pt/Portal2020/
Media/Default/Docs/Destaques/AvaliacaoPT2020/Programa-Avaliacao-Portugal
-2020-1.pdf
Seminário "Baldios: alteração e impactos
da nova legislação"
Data: 28 de Maio de 2015
Local: Centro de Interpretação Serra
da Estrela - Seia
Contacto:
www.forestis.pt/destaques,0,628.aspx
VII FICOR - Feira Internacional da Cortiça
Data: 28 a 31 de Maio de 2015
Local: Coruche
Contacto: www.ficor.com.pt/home/
home.aspx
52ª Feira Nacional de Agricultura / 62ª Feira
do Ribatejo
Data: 6 a 14 de Junho de 2015
Local: CNEMA, Santarém
Contacto: feiranacionalagricultura.pt/

Erradicação da Brucelose Bovina
Procede à sétima alteração à Portaria n.º 17/2008, de 14 de fevereiro.
Regulamenta a atribuição de indemnizações aos proprietários doa animais sujeitos aos abates sanitários,
no âmbito do Programa de Erradicação da Brucelose Bovina, da Leucose Bovina Enzoótica e da Tuberculose
Bovina
14-04-2015
Portaria n.º 108/2015
(DRE I n.º 72)
PDR+ Medida - Assistência Técnica
Altera o ponto II, do Anexo II à Portaria n.º 29/2015, de 9 de março, que estabelece as ocupações culturais,
os requisitos legais de gestão e as normas mínimas para as boas condições agrícolas e ambientais das
terras.
13-04-2015
Reg.Deleg. (UE) n.º 2015/583
(JO L n.º 97)
PDR2020
Operação 3.2.2 - Pequenos investimentos na exploração agrícola, e da operação 3.3.2 - Pequenos
investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas
Estabelece o regime de aplicação da operação 3.2.2 - Pequenos investimentos na exploração agrícola, e
da operação 3.3.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas,
ambas da medida 3 - Valorização da produção agrícola, do Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente, abreviadamente designado por PDR 2020
07-04-2015
Portaria n.º41/2015
Formulários para apoios financeiros
Determina que o acesso aos formulários para apoios financeiros a conceder pela Secretaria Regional da
Agricultura e Ambiente, nos termos da Resolução n.º 43/2015, de 24 de março, sejam efetuados por via
eletrónica.
02-04-2015
Portaria n.º 101/2015
Sistema de controlo da condicionalidade
Estabelece as regras de aplicação do sistema de controlo da condicionalidade previstas nos artigos 96.º
a 101.º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro,
e no Regulamento (UE) n.º 809/2014, da Comissão, de 17 de julho.

ESTUDANTES
DO ENSINO SUPERIOR

Portaria n.º 40/2015

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.

Requisitos legais de gestão e as normas mínimas para as boas condições agrícolas e ambientais das terras
Altera o ponto II, do Anexo II à Portaria n.º 29/2015, de 9 de março, que estabelece as ocupações culturais,
os requisitos legais de gestão e as normas mínimas para as boas condições agrícolas e ambientais das
terras.

www.ajap.pt
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