
NOVO REGIME FISCAL

Prorrogação de Prazo das Declarações de Início de Actividade e de Alterações

De acordo com o Comunicado do Ministério das Finanças, foi concedido um prazo adicional até

30 de Abril de 2014, para que todos os pequenos Agricultores possam entregar as declarações de

início de actividade e de alterações, indispensável para que possam candidatar-se às ajudas da

União Europeia.

Dispensa de Entrega da Declaração de Rendimentos para Pequenos Agricultores

Segundo o Despacho n.º 55/2014/XIX, de 27 de Fevereiro, estão dispensados de apresentação da

declaração de rendimentos, Modelo 3,  por referência ao ano de 2013, os sujeitos passivos que

aufiram , isolada ou cumulativamente, rendimentos de trabalho dependente (categoria A) ou de

pensões (categoria H)  inferiores a 4.104� e que apenas aufiram adicionalmente subsídios ou

subvenções no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) de montante anual inferior a 4 vezes o

valor do IAS e não obtenham quaisquer outros rendimentos sujeitos a englobamento.

CAMPANHA DE RECEPÇÃO DE CANDIDATURAS - PEDIDO ÚNICO 2014

Iniciou-se no passado dia 1 de Fevereiro a Campanha de Recepção de Candidaturas ao Pedido

Único (PU) 2014, e decorrerá até 30 de Abril de 2014.

O Senhor Agricultor pode formalizar a sua candidatura e/ou realizar a actualização do seu parcelário

junto das Entidades Receptoras da AJAP.

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)
Fonte: www.ifap.min-agricultura.pt

FORMULÁRIOS

Pedido Único 2014

A candidatura à reserva nacional dos direitos ao prémio por ovelha e por
cabra para o 1.º período de atribuição anual, efectua-se em simultâneo
com a formalização do PU, no período fixado, para a apresentação dos
pedidos que incluam a candidatura ao prémio por ovelha e por cabra

Transferência e a cessão temporária de direitos ao prémio por ovelha e
por cabra

Transferência definitiva e temporária de direitos ao pagamento do RPU

Período de Alterações do Pedido Único

INÍCIO

01/02/2014

01/05/2014
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NOTA

À semelhança de anos anteriores está em

curso a Campanha 2014 de inscrição e

renovação dos Agricultores aos subsídios

agrícolas. Até final de Abril os interessados

devem dirigir-se aos locais habituais

(associações de Agricultores e outros) para

poderem renovar o seu compromisso e

ficarem candidatos às ajudas da União

Europeia como forma de serem compen-

sados pela baixa rentabilidade das suas

actividades, devido à baixa de preços aos

produtos produzidos, imposta pelas regras

comunitárias.

Existem sempre algumas novidades que

antecedem cada campanha, denotamos

um denominador comum de ano para

ano, o número de Agricultores candidatos

tem vindo a diminuir progressivamente.

Em abono de verdade também as regras

são cada vez mais apertadas, e na sua

grande maioria tem afectado e afastado

os Agricultores de menores dimensões.

Este ano não foi excepção, veja-se a con-

fusão gerada pela obrigatoriedade de

abertura de actividade de quem recebe

ajudas, e a confusão que se estabeleceu

pela ausência de comunicação entre os

diferentes organismos (IFAP, Segurança

Social e Finanças), e com isso necessari-

amente o afastamento de inúmeros

Agricultores do sistema.

Ainda não foi este ano que reabriram as

candidaturas às novas Medidas Agro-

Ambientais, o assunto chegou a ser abor-

dado entre as organizações, mas a boa

notícia para os Agricultores acabou por

não se concretizar.

Esperemos que a inscrição dos novos

Jovens Agricultores nesta presente Cam-

panha, possa atenuar as saídas de cente-

nas de Agricultores que dificilmente se

voltarão a candidatar.

Portugal não pode ter duas velocidades

agrícolas. Portugal precisa de todos os

Agricultores e nomeadamente onde fazer

Agricultura é quase uma �arte�.

Direcção da AJAP

www.ajap.pt

FIM

30/04/2014

31/05/2014
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www.ajap.pt

VI Jornadas de Bovinicultura

Data: 14 e 15 de Março de 2014

Local: UTAD, Vila Real

Contacto: bovinosiaas.utad.pt/

XXIII Festa do Queijo Serra da Estrela

Data: 15 e 16 de Março

Local: Oliveira do Hospital

Contacto: www.cm-oliveiradohospital.pt/

index.php?option=com_k2&view=item&i

d=605:concurso-gastron%C3%B3mico-com-

queijo-serra-da-estrela&Itemid=97

Feira do Porco Alentejano 2014

Data: 21 a 23 de Março de 2014

Local: Ourique

Contacto: cm-ourique.pt/cms/view/id/354/

V Congresso da Distribuição Moderna

�Inovar para Vencer�

Data: 26 e 27 de Março de 2014

Local: Museu do Oriente, Lisboa

Contacto: www.inovarparavencer.com/

AGRO 2014 - 47ª Feira Internacional de

Agricultura, Pecuária e Alimentação

Data: 27 a 30 de Março de 2014

Local: Parque de Exposições, Braga

Contacto: www.peb.pt/evento.php?id=356

Alimentaria 2014

Data: 31 de Março a 3 de Abril de 2014

Local: Barcelona, Espanha

Contacto: www.alimentaria-bcn.com/home

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.

EVENTOS
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SEGURO VITÍCOLA DE COLHEITAS 2014

O Seguro Vitícola de Colheitas visa contribuir para proteger os rendimentos dos produtores de

uva para vinho quando sejam afectados por acontecimentos climáticos adversos.

Podem beneficiar do apoio os produtores de uva de vinho proveniente de vinhas instaladas no

território continental, com situação actualizada no registo central vitícola, e que celebrem um

contrato de seguro individual ou de grupo.

De forma a permitir aos tomadores de seguro preparar as suas candidaturas ao Seguro Vitícola

de Colheitas 2014, o IFAP disponibiliza no seu portal (www.ifap.min-agricultura.pt) a ferramenta

das Consultas Prévias.

Para ter acesso à ferramenta das Consultas Prévias, o tomador do seguro deverá estar registado

no portal do IFAP. Para o efeito, terá que aceder ao portal do IFAP e solicitar o Registo no Portal,

sendo-lhe atribuído um login e uma password (a remeter por mail ou correio).

As seguradoras devem remeter ao IFAP, até ao dia 15 de Maio de 2014, a informação completa

relativa aos contratos de seguro celebrados nesse ano. A ordem de prioridade no acesso à ajuda

é a data de entrada dos processos completos no IFAP.
Fonte: www.ifap.min-agricultura.pt

LEVANTAMENTO DE ESTRAGOS CAUSADOS PELO MAU TEMPO - DRAPLVT

Na sequência das condições climatéricas adversas ocorridas no passado dia 9 de Fevereiro, a

DRAPLVT disponibiliza a possibilidade de proceder à comunicação dos estragos causados, para

as seguintes situações:

- Explorações com prejuízos/estragos em investimentos recentes, ou ainda em execução

financiados pelo Proder e que ainda estejam activos;

- Explorações com seguro de estruturas ou de colheitas.

Para tal, a DRAPLVT terá que emitir a documentação que confirme os prejuízos, devendo para o

efeito ser solicitado um pedido de vistoria em www.draplvt.min-agricultura.pt/temas/mau_tempo.html

Fonte: www.draplvt.min-agricultura.pt

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Encontram-se abertas as inscrições para os Cursos de Formação

Profissional ministrados pela AJAP para o ano de 2014.

A inscrição poderá ser efectuada em www.ajap.pt

CURSOS EM DESTAQUE

Formação de Gestão da Empresa Agrícola (Módulo 3)

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

LOCAL

Mosteiró

Arazede - Montemor-o-Velho

Algoz

Terras do Bouro

Vilarinho do Bairro

Baião

Nelas

INÍCIO

18-03-2014

19-03-2014

26-03-2014

29-03-2014

01-04-2014

06-05-2014

07-05-2014


