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Destaques

Nota
Apesar da crise que afecta a generalidade
das organizações e associações agrícolas,
a AJAP destaca-se por uma perceptível
evolução e crescimento.
Está em curso mais um período de recepção e divulgação de Candidaturas
RPU, Medidas Agro-Ambientais, entre
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outras, e a AJAP surge com uma equipa
de Técnicos e de Entidades Receptoras
fortemente reforçada, abrangendo todo
o Portugal Continental.
Para além dos já habituais serviços de Recepção de Declarações do SNIRA, Elaboração de Projectos de Investimento e VITIS, Formação Proﬁssional e Assistência
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Técnica, destacamos o novo serviço que
disponibilizamos aos agricultores – duas
Salas de Parcelário.
Cada vez mais nos aﬁrmamos como uma
organização presente no apoio ao Mundo
Rural em geral, e aos Jovens Agricultores,
em particular.

MEDIDAS AGRO-AMBIENTAIS – APOIOS ESPECÍFICOS
O Reg. (CE) n.º 73/2009 estabelece regras comuns para os regimes de apoio directo aos agricultores
no âmbito da Política Agrícola Comum, sendo que para actividades agrícolas específicas que resultem em benefícios Agro-Ambientais suplementares, a conceder no âmbito do artigo 68º do mesmo
regulamento, aguarda-se ainda a publicação de legislação. Esses apoios específicos dirigem-se à Protecção do Património Oleícola e ao Apoio ao Pastoreio Extensivo.
Protecção do Património Oleícola
A Medida Agro-Ambiental de Protecção do Património Oleícola pretende contribuir para a manutenção do olival tradicional na sua vertente paisagística e para a preservação do elevado nível de
biodiversidade que lhe está associado.
Como condições de elegibilidade, destaca-se a área mínima total de 0,3 ha, a idade mínima de 30 anos para
as parcelas candidatas e a densidade inferior a 240 árvores/ha.
Os compromissos dizem respeito à gestão da vegetação lenhosa espontânea, à manutenção das oliveiras
em bom estado vegetativo (o que obriga à poda ou
limpeza e à colheita da azeitona) e à redução dos riscos
de erosão das parcelas com maior declive.
Apoio ao Pastoreio Extensivo
A Medida Agro-Ambiental de Apoio ao Pastoreio Extensivo pretende contribuir para a utilização sustentável dos recursos forrageiros, preservando a flora diversificada, diminuindo os riscos de incêndio e garantindo
a continuidade dos sistemas agro-silvo-pastoris.
Esses objectivos concretizam-se em 3 acções: Manutenção de Lameiros de Alto Valor Natural; Manutenção de
Espaços Agro-Florestais pastoreados por Ovinos e Caprinos e Manutenção do Sistema Agro-Silvo-Pastoril de
Montado de Azinho ou Carvalho Negral.
Informa-se o Senhor Agricultor que poderá formalizar a sua candidatura às Medidas Agro-Ambientais - Apoios Específicos até 8 de Maio de 2010.
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).

Rui Alves
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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

AJAP - SALAS DE PARCELÁRIO
No seguimento da delegação de funções por
parte do IFAP, a AJAP assume desde o mês de
Fevereiro responsabilidades a nível do Parcelário, facto que permite reforçar a capacidade de
melhor servir o agricultor.
Neste contexto foram criadas duas Salas de
Atendimento do Parcelário, uma em Lisboa, na
sede da AJAP (9h00 – 13h00 / 14h00 – 17h30)
e outra em Macedo de Cavaleiros, no Gabinete de Apoio ao Jovem Agricultor do Saldonha
(9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00).
Este serviço possibilita ao agricultor a actualização ou resolução de qualquer problema do seu
Parcelário assim como identificação de novas parcelas.
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Com o apoio:

CANDIDATURAS 2010 - AJUDAS SIGC
De acordo com o Despacho Normativo n.º 4/2010, decorre a partir de 17 de Fevereiro, o período de
candidaturas que inclui os seguintes regimes de ajudas:
•RPU - Regime de Pagamento Único;
•Prémios específicos (proteaginosas, arroz);
•Pagamento por superfície para os frutos de casca rija, pagamento específico para o algodão, ajuda
transitória ao tomate, ajuda às sementes certificadas e ajuda às forragens secas;
•Comparticipação nos custos de energia;
•Medida excepcional para o leite;
•Medidas do Artigo 68.º do Reg. (CE) n.º 73/2009 (Comercialização de Culturas Arvenses; Trigo Duro;
Arroz; Azeite e Azeitona de Mesa, Bovinos e Ovinos e Caprinos; Raças Autóctones: esp. bovina (Alentejana e Mertolenga), esp. ovina/caprina (Serra Estrela, Churra da Terra Quente e Serrana); Produtos
Lácteos: pagamento complementar ao leite de vaca e ao leite de ovelha, Medidas Agro-Ambientais
para a protecção do património oleícola e de apoio ao pastoreio extensivo).
•Prémios Animais (prémios por vaca em aleitamento, prémio ao abate, prémios por ovelha e cabra);
•Identificação electrónica de ovinos e caprinos (candidatura condicionada à aprovação da Medida
pela CE);
•Apoio ao Regime de Qualidade;
•Florestação de terras agrícolas;
•Pedidos de apoio/pagamento relativos à “Manutenção de Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas” e pedidos de pagamento relativos às “Medidas Agro-Ambientais e/ou Silvo-Ambientais”, no
âmbito do PRODER.
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A formalização do Pedido de Ajudas pode ser feito 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 8 de Maio

Pedidos que 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 30 de Abril

Apresentação da declaração de participação no prémio ao abate
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Transferências/Cedências de Direitos

Eventos
GandAgro
11 a 13 de Março de 2010, Galiza, Espanha
www.gandagro.com

AGRO 2010
11 a 14 de Março de 2010, Parque de Exposições
de Braga
www.peb.pt/evento.php?id=90

Hortitec / Frutitec
11 a 14 de Março de 2010, Exposalão, Batalha
www.cothn.pt/ﬁles/8714_expojardi_4b7526aeaed5d.jpg

Seminário“A utilização racional dos recursos
naturais: solo e água”
11 a 14 de Março de 2010, Exposalão, Batalha
www.cothn.pt/ﬁles/8714_expojardi_4b7526aeaed5d.jpg

Agrotech
12 a 14 de Março de 2010, Kielce, Polónia
www.targikielce.pl

Konya Agriculture

Até 30 de Setembro de 2010

Datas de Candidatura

17 a 21 de Março de 2010, Konia, Turquia
www.tuyap.com.tr/tr/

Techagro
21 a 25 de Março de 2010, Brno, República Checa
www.bvv.cz/techagro-gb

Prémio à vaca em aleitamento

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

Animal Vetex

Prémio por ovelha e por cabra

De 17 de Fevereiro até 30 de Abril

www.bvv.cz/vetex

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).

COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS RPU
A formalização da comunicação de transferências de direitos RPU, para a Campanha 2010, encontrase a decorrer até seis semanas antes do prazo final de entrega das candidaturas de Pedido Único.
O Beneficiário, titular dos direitos, poderá formalizar a sua comunicação de transferências de direitos
RPU junto de qualquer Direcção Regional de Agricultura e Pescas estando também prevista a recolha da comunicação de transferências através de formulários electrónicos de forma desmaterializada
e assinada digitalmente.

AJAP PARTICIPA NA AGRO 2010
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À semelhança dos anos anteriores a AJAP irá marcar presença na Feira AGRO, a realizar-se entre os dias 11 e 14
de Março.
A 43.ª edição da Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação apresentará algumas novidades,
nomeadamente a presença de um stand do Ministério da
Agricultura e um horário alargado, estando programado
o encerramento da Feira para as 23 horas, à excepção de
Domingo, último dia, em que encerrará às 19 horas.
Nos 6853 m2 da AGRO 2010 os visitantes poderão encontrar 197 expositores de Portugal, Alemanha, Bélgica,
Coreia, Dinamarca, Eslovénia, Estados Unidos, Espanha,
Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Itália, Noruega, Polónia e Suíça.
Este certame de referência no sector contará ainda com
concursos pecuários, espectáculos de animação, Salão do
Vinho e Salão de Utilidades entre outros eventos.

www.ajap.pt

21 a 25 de Março de 2010, Brno, República Checa

Alimentaria 2010
22 e 26 de Março de 2010, Barcelona, Espanha
www.alimentaria-bcn.com/

Intervitis Interfructa
24 a 28 de Março de 2010, Estugarda, Alemanha

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.

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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