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Nota

No dia 28 de Abril, a AJAP recebeu na

a pagar pelos produtos cinco vezes mais

sua sede, em Lisboa, a Delegação de

Esta grande diferença entre o preço na
produção e o preço de venda ao público é
preocupante, realçando o grande número
de intermediários que intervêm no processo, inflacionando os preços de forma a
maximizar os seus benefícios.
Os principais distribuidores controlam o
acesso dos agricultores e outros fornecedores aos consumidores.

- Mensal -

AJAP RECEBE DELEGAÇÃO DE GUINÉ-BISSAU

Actualmente, os consumidores chegam

do que o preço recebido pelo agricultor.

Para minorar os efeitos desta situação, tem
que haver mais transparência no processo e uma melhor regulação do mercado,
assim como um sistema eficaz de acompanhamento do sistema de custos e de
preços. Também se reclama maior acesso
aos consumidores por parte dos produtores, limitando o poder dos intermediários
e dos distribuidores e fornecendo, conse-

Guiné-Bissau, salientando-se a presença
de Sua Excelência o Senhor Ministro das
Finanças da República de Guiné-Bissau,
Dr. José Mário Vaz e de Sua Excelência
a Senhora Ministra da Agricultura,
Eng.ª Evarista de Sousa.
De destacar que a AJAP tem colaborado
activamente no desenvolvimento do sector agrícola e rural dos países lusófonos, e, certamente, este encontro constituiu uma forma
de aprofundamento da cooperação com Guiné-Bissau.

AJAP NA 26ª OVIBEJA
Entre os dias 29 de Abril e 3 de Maio, decorreu, no Parque
de Feiras e Exposições de Beja, a 26ª edição da OVIBEJA,
aquela que é considerada a maior feira agrícola do sul do
País.
À semelhança dos anos anteriores a AJAP fez questão de
assinalar presença durante os 5 dias de feira que reuniu cerca de mil expositores e acolheu mais de 300 mil visitantes.
O certame elegeu este ano a cultura do olival e a produção do azeite como temática
central, dedicando para tal um Pavilhão
- “Azeite Alentejo” - onde os muitos visitantes tiveram oportunidade de realizar
uma visita guiada a este espaço inovador
e multimédia, assim como fazer provas de
azeite e azeitonas de mesa.

quentemente, uma maior oferta.

Rui Alves
Director da AJAP
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Destaques

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.

FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA
Neste momento a AJAP encontra-se a preparar a sua
presença na 46ª Feira Nacional de Agricultura a realizar no Centro Nacional de Exposições em Santarém,
de 6 a 14 de Junho.
Os visitantes terão à sua espera um programa que incluirá seminários e congressos sobre temas actuais e
relevantes para o sector, exposições de gado e maquinaria, mostras etnográficas, garraiadas, gastronomias
e demonstrações equestres, assim como espaços destinados aos mais novos, entre outros.
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Com o apoio:

NOVA ACÇÃO PRODER - CONSERVAÇÃO DO SOLO
De acordo com a Portaria nº 427-A/2009 de 23 de Abril foi criada
a Acção 2.2.4 – Conservação do Solo, integrada na Medida 2.2 –
Valorização de Modos de Produção.
Esta nova acção permite a candidatura à Sementeira Directa ou
Mobilização Mínima sem ser necessário recorrer às acções relativas
à agricultura biológica e produção integrada.
As candidaturas para a Medida C04 – Conservação do Solo encontram-se a decorrer até 9 de Junho.

Eventos
Festa da Pecuária
9 de Maio de 2009, Castelo Rodrigo

Agrorama Expo
8 a 10 de Maio de 2009, Atenas, Grécia
www.agrorama.com/

CANDIDATURAS 2009 - AJUDAS SIGC
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De acordo com o Despacho normativo n.º 4/2009, continua a decorrer o período de candidaturas que inclui os seguintes regimes de ajudas:
-Regime de pagamento único;
-Prémio específico à qualidade do trigo duro;
-Prémio às proteaginosas;
-Pagamento específico para o arroz;
-Ajuda às culturas energéticas;
-Pagamento por superfície para os frutos de casca rija;
-Ajuda ao tabaco;
-Pagamento específico para o algodão;
-Ajuda transitória ao tomate;
-Ajuda às sementes (certificadas);
-Ajuda às forragens secas;
-Prémio por vaca em aleitamento e prémio nacional suplementar;
-Prémio ao abate;
-POSEI — Medida n.º 1 «Apoio base aos agricultores madeirenses»;
-POSEI — Ajuda ao abate [Região Autónoma da Madeira (RAM)];
-Pedidos de apoio/pagamento relativos à manutenção da actividade agrícola em zonas desfavorecidas (PRODER);
-Pedido de pagamento relativo às Acções «Alteração de modos de produção agrícola» e
«Protecção da biodiversidade doméstica» da Medida «Valorização dos modos de produção»
(PRODER);
-Pedido de pagamento relativo às componentes agro –ambientais e silvo-ambientais da Medida
«Intervenções territoriais integradas» (PRODER);
-Pedidos de apoio/pagamento relativos ao apoio específico aos agricultores em regiões desfavorecidas (do Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira — PRODERAM);
-Pedidos de apoio/pagamento às medidas agro -ambientais (PRODERAM);
-Pedidos de pagamento relativos às confirmações dos compromissos às medidas agro-ambientais que se encontram ainda em vigor no âmbito da aplicação do Plano de Desenvolvimento
Rural para a Região Autónoma da Madeira (PDRu/M).
A formalização do Pedido de Ajudas pode ser feita junto das Entidades Receptoras da AJAP,
no seguinte período:

Ajudas

Datass de Candidatura
Cand

Pedidos que não incluam a candidatura
ao prémio por ovelha e por cabra e ao
prémio complementar

De 16 de Fevereiro a 15 de Maio de 2009

CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS DAS AJUDAS DO
PEDIDO ÚNICO PREVISTOS PARA MAIO DE 2009

Medidas Agro-Ambientais
(PRDu 2000/2006) - 2º pag.

www.ajap.pt

12 a 15 de Maio de 2009, Centro Nacional de
Exposições, Santarém
www.cnema.pt

2.ª Conferência Internacional do
Montado e da Cortiça
14 de Maio de 2009, Auditório Municipal de
Vendas Novas, Vendas Novas
filda.com.pt/pdf/cort_info.pdf

Concurso Nacional de Azeite
Virgem Extra e Packaging
18 de Maio de 2009, Centro Nacional de
Exposições, Santarém
www.cnema.pt

Expovicaman
21 a 24 de Maio de 2009, Albacete, Espanha
www.ifab.org/#

FICOR - 1ª Feira Internacional da
Cortiça
29 a 31 de Maio de 2009, Coruche
www.ficor-coruche.com/

46ª Feira de Agricultura – Feira do
Ribatejo
6 a 14 de Junho de 2009, Centro Nacional de
Exposições, Santarém
www.cnema.pt

ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR:

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).

Ajudas

Concurso Nacional de Vinhos
Engarrafados’09

Datas Previstas de Pagamento
De 11 a 15 de Maio 2009

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
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