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A publicação de nova legislação
sobre arrendamento rural e a
promessa de criação de um “banco de terras” são boas notícias
para os jovens agricultores.
O acesso à terra é quase sempre
primeira e maior dificuldade para
quem se inicia na actividade agrícola. Contudo, estes dois instrumentos não serão suficientes
para combater o abandono de
muitos terrenos.
O assunto é complexo e as causas são diversas, mas teremos de
as enfrentar. A agricultura precisa de jovens e os jovens precisam
de terra.
Boas férias e bons trabalhos
agrícolas!
Carlos Neves
Vice-Presidente da AJAP
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Nota

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

Destaques
Nova Legislação para Arrendamento
Rural
O Ministro da Agricultura e Pescas, Jaime Silva, anunciou recentemente na Assembleia da República
a revisão da Lei do Arrendamento
Rural e a criação de bancos de terras como forma de combater o
abandono das terras e rejuvenescer
o sector agrícola. Na sequência
dessas declarações, decorreu uma
reunião entre a AJAP e o Ministério
da Agricultura para analisar o projecto do novo Decreto-lei sobre arrendamento rural, com o qual se
pretende actualizar e simplificar a
legislação, facilitando o acesso à
terra para os jovens agricultores.

CEJA lança 2.ª Edição do
Concurso Jovem Agricultor Europeu
Depois do sucesso da primeira edição do
Concurso Jovem Agricultor Europeu, em
2006, a Presidência do CEJA decidiu lançar
um novo concurso para 2008. A cerimónia
de entrega do prémio ao vencedor(a) será
parte das comemorações do 50.º aniversário
do CEJA em Roma no dia 6 de Novembro
de 2008.
O concurso está aberto a todos os jovens
agricultores, com projecto inovador iniciado no máximo há cinco anos. São
aceites projectos que não estejam totalmente operacionais no momento da
inscrição desde que tal aconteça no decurso de 2008.
As candidaturas devem ser efectuadas junto das respectivas organizações nacionais membro do CEJA, em formulário próprio, até ao dia 20 de Setembro.
Seguir-se-a uma pre-selecção a nível nacional, uma vez que cada organização
pode propor no máximo cinco candidatos.
Posteriormente, um júri europeu independente constituido por representantes da agricultura, meio ambiente, bem-estar animal e de setores acadêmicos, anali-sará os projectos e seleccionará o vencedor com base em critérios
pré-definidos ligados à sustentabilidade, a protecção do ambiente, ao desenvolvimento rural e ao desempenho económico.
O prémio irá para o jovem agricultor cujo projecto desenvolver a melhor sinergia entre as expectativas da sociedade e do espírito empresarial.
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O “Exame de Saúde” da reforma da PAC
Posição da AJAP
Com a análise do Health Check da PAC na agenda, a Direcção da AJAP reuniu com
o Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, no passado dia
11 de Julho.
No encontro a AJAP apresentou uma síntese da sua posição sobre a matéria, nomeadamente no que diz respeito à condicionalidade, modulação voluntária, condições
minimas de concesão dos pagamentos directos, pagamentos/controlos e quotas
leiteiras. A AJAP considera:
- que o objectivo de simplificação da condicionalidade não se encontra materializado, devendo a proposta de regulamento dos pagamentos directos sofrer as
alterações necessárias para a sua efectiva concretização. Face à quantidade e à
diversidade de requisitos e normas vigentes, de difícil compreensão e aplicação
por parte dos agricultores, a AJAP considera fundamental agilizar o processo de
implementação do Sistema de Aconselhamento Agrícola;
- de certo modo, imprudente a aplicação da modulação voluntária este ano, propondo a realização de uma nova avaliação do impacto da modulação voluntária
sobre o rendimento dos agricultores;
- extremamente penalizador para sector a não concessão de pagamentos aos beneficiários cujo montante total seja inferior a 250€ ou cuja área elegível seja inferior
a 1 ha, atendendo que se encontram nesta situação 42% ou 37% dos beneficiários,
respectivamente. Na impossibilidade de manutenção do actual sistema, a AJAP
propõe a criação de uma ajuda fixa de 250€ para os beneficiários que já estando
no sistema, o montante da ajuda se situe abaixo deste valor;
- importante a previsão de um adiantamento – 75% a todos os beneficiários, após
a conclusão dos controlos administrativos. Importa referir que actualmente os controlos in loco impedem os pagamentos atempados, levando a atrasos superiores
a 1 ano. Assim, propomos a definição de prazos para controlo e o cumprimento
rigoroso dos prazos definidos;
- o fim do sistema de quotas leiteiras configura um cenário preocupante para Portugal, tendo em conta que agricultores de países com melhores condições edafoclimáticas serão necessariamente mais competitivos.

Novo Período de Candidaturas
à Instalação de Jovens Agricultores
A segunda fase de candidaturas à Acção 1.1.3 “INSTALAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES” vai decorrer entre os dias 1 de Setembro e 21 de Outubro de 2008.
Podem beneficiar do prémio à primeira instalação previsto na Portaria nº 357-A/2008
de 9 de Maio:
- Os Jovens Agricultores que se instalem, pela primeira vez, numa exploração agrícola nos seis meses anteriores à data de apresentação do pedido de apoio;
- As pessoas colectivas que revistam a forma de sociedade por quotas com actividade
agrícola como objecto social, desde que os sócios gerentes que sejam detentores da
maioria do capital social tenham mais de 18 e menos de 40 anos à data de apresentação do pedido, e se instalem pela primeira vez como tal.
O valor do prémio é de 40.000 euros sob a forma de subsídio não reembolsável.
Encontram-se abertas até ao dia 25 de Julho de 2008 as candidaturas à ACÇÃO 1.1.1
“Modernização e Capacitação das Empresas”. De acordo com a Portaria 289-A/2008,
de 11 Abril, o montante mínimo de investimento elegível é de 25.000 euros, sendo
os apoios concedidos sob a forma de subsídios não reembolsáveis, de acordo com
os níveis máximos estabelecidos.
A AJAP coloca à disposição de todos os Jovens Agricultores que se pretendam instalar uma vasta equipa de técnicos qualificados para os/as ajudar a preparar o dossier
de candidatura e elaborar o respectivo Plano Empresarial.
Para mais informações e esclarecimentos por favor contacte a Sede da AJAP por
telefone (21 324 49 70) ou e-mail (ajap@ajap.pt).

www.ajap.pt

Eventos
AGRIVAL - Feira Agrícola do
Vale do Sousa
16 a 24 de Agosto de 2008,
Penafiel
http://agrival.valsousa.tv/

ECOWOOD 2008 - 3ª
conferência internacional
sobre produtos de
madeira ambientalmente
compatíveis
10 a 12 de Setembro de 2008,
Universidade Fernando Pessoa, no
Porto
http://homepage.ufp.pt/ecowood/

Congresso Ibérico sobre
Recursos Genéticos
Animais - SPREGA-SERGA
2008
18, 19 e 20 de Setembro de 2008
no Auditório da Faculdade de
Ciências de Lisboa
http://www.sprega.com.pt/congresso2008.html

I Congresso Nacional da
Semente
7 e 8 de Outubro de 2008, Hotel
da Cartuxa, Évora
http://www.dgadr.pt/default.aspx

Conferências da Tapada
“Importância da Qualidade
das uvas”
29 e 30 de Outubro, Instituto
Superior de Agronomia – Tapada
da Ajuda, Lisboa
http://www.isa.utl.pt/conferenciasdatapada/index.
php?option=com_frontpage&Itemid=1

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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