
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AJAP VISITAM EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS E REÚNEM COM
JOVENS AGRICULTORES DO ALGARVE

À semelhança de anteriores Roteiros para a Juventude da Presidência da República, a AJAP foi

mais uma vez desafiada a fazer parte de uma Jornada inteiramente dedicada aos Jovens Agricultores

do Algarve, permitindo divulgar a vitalidade da agricultura e o empenho dos Jovens Agricultores,

nomeadamente na região algarvia.

O Presidente da República, juntamente com a Ministra da

Agricultura e a AJAP, visitaram, na passada 6ª feira, 6 explorações

de Jovens Agricultores de sucesso, tendo também reunido com

cerca de 60 Jovens Agricultores da região, que tiveram

oportunidade de partilhar as suas experiências e expor as

principais dificuldades e constrangimentos sentidos na actividade,

nomeadamente a necessidade do acompanhamento técnico e

de formação profissional adequada; a questão do escoamento,

do acesso ao crédito e à terra, entre outras.

Por sua vez o Presidente da AJAP, Ricardo Brito Paes, reforçou o papel da Associação dos Jovens

Agricultores de Portugal não só na região algarvia como nas restantes regiões do País. Na sua

opinião, com o encerramento permanente de delegações e diminuição de funcionários do Ministério

da Agricultura por todo o País, é evidente a necessidade de reforçar os meios e as condições para

que as organizações possam realizar um trabalho de acordo com os requisitos cada vez mais

exigentes das explorações.

O papel crucial de uma formação de base aos Jovens Agricultores, quer em vésperas da apresentação

dos seus projectos quer ao longo do desenvolvimento desses projectos; a imperiosa necessidade de

um sistema de acompanhamento técnico a cada Jovem Agricultor que é talvez uma das necessidades

mais prementes que vários estudos apontam como uma das principais causas de sucesso.

O acesso ao crédito, a AJAP reconhece a existência de algum trabalho desenvolvido, no entanto trata-

se de um problema que atravessa gerações e programas, urge ir mais longe e responsabilizar mais

todos os intervenientes, Promotores, Bancos, Instituições de garantia e até o próprio Estado. Seria

crucial maior empenho e celeridade.

Os mercados, o acesso aos mercados e a concentração de produções é também uma excelente via

para que muitos dos Jovens Agricultores e pequenos e médios agricultores possam comercializar as suas

produções de forma mais lucrativa e até iniciar o processo de exportação. A este propósito, o Presidente

da AJAP relembrou que das organizações consideradas de cúpula de produção, a AJAP é a única que não

tem assento na Parca - Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar.

Ricardo Brito Paes reforçou ainda a importância de acelerar o

processo de implementação da figura de Jovem Empresário

Rural. É seguramente uma figura incontornável no futuro, pelo

contributo no combate à desertificação, pelo acréscimo que

pode trazer na coesão territorial e pela mais-valia na susten-

tabilidade do Espaço Rural.

Por seu lado, a Ministra da Agricultura concordou com os diversos constrangimentos e problemas

enumerados e afirmou que tudo tem feito no sentido de os resolver e minimizar. Questionada em

concreto sobre a figura do Jovem Empresário Rural, declarou que o assunto está a ser devidamente

tratado pelo Ministério da Agricultura e do Mar.

Por fim, o Chefe de Estado mostrou-se confiante no sector, declarando que a agricultura pode contribuir

para �reduzir o endividamento� do país e encorajou os Jovens Agricultores afirmando que �o futuro

e a sustentabilidade da agricultura depende do seu rejuvenescimento�.

Fonte fotográfica: Presidência da República Portuguesa

Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal
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A AJAP e os seus associados viram mais

uma vez o esforço do seu trabalho e de-

dicação superiormente reconhecido.

O Presidente da República Professor

Aníbal Cavaco Silva, enalteceu o papel

determinante que os Jovens Agricultores

e a organização que os representa, a

AJAP, têm levado a cabo nos últimos

tempos para reanimar a economia

nacional.

Nomeadamente através do seu con-

tributo para o aumento da produ-

tividade agícola, da criação de novos

empregos e ainda pelo aumento das

exportações de produtos agrícolas

portugueses.

O reconhecimento foi feito num dia

intenso de visitas a explorações agrícolas

na região da Algarve, na companhia do

Presidente da AJAP e da Ministra da

Agricultura e do Mar.

Foram ouvidos os principais problemas

que afectam os Jovens  Agricultores,

nomeadamente na implementação dos

projectos e ao longo do seu percurso

inicial (fase de investimento e início da

comercialização das suas produções).

A formação base, o acompanhamento

técnico, o acesso ao crédito e à terra,

bem como a entrada em novos merca-

dos são áreas a que o Ministério e a re-

-distribuição dos fundos no período de

apoio 2014-2020 têm de dar resposta.

A AJAP congratula a Presidência da

República pela iniciativa, com a expec-

tativa de que o empenho e preocupação

com o sector demonstrado nesta Jorna-

da no Algarve, tenha efeitos práticos

em futuras medidas para o sucesso dos

Jovens Agricultores e futuro da Agri-

cultura.

Direcção da AJAP
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Seminário �Uso Sustentável de Produtos

Fitofarmacêuticos�

Data: 20 de Março de 2014

Local: Odemira, Auditório do Cine-teatro

de Odemira

Contacto:www.drapal.min-agricultura.pt/

noticias/2014/Programa%20semin%C3%A1

rio%20Uso%20Sustentevel%20de%20Prod

utos%20Fitofarmaceuticos%20 Odemira.pdf

1º Seminário Energia Solar na Agricultura

Data: 21 de Março de 2014

Local: Escola Superior Agrária de Coimbra,

Coimbra

Contacto: webmanager.esac.pt/mgallery/

default.asp?obj=1980

Workshop �Requalificação de Áreas

Ribeirinhas: Ferramentas para a Selecção

de Espécies e Propágulos�

Data: 21 de Março de 2014 (inscrição gratuita

mas obrigatória até 18 de Março de 2014)

Local: Instituto Superior de Agronomia, Lisboa

Contacto: www.isa.utl.pt/files/events/pub/

FolhetoWorkshop_FundoEDP_ISA.pdf

Workshop � Prioridade 1: Aumento

da eficiência dos recursos na produção

agrícola e florestal

Data: 27 de Março de 2014 (inscrição gratuita

mas obrigatória)

Local: UTAD, Vila Real

Contacto: www.rederural.pt/index.php/pt/

component/content/article/78-noticias/ 708-

workshops-tematicos-rede-inovar-rede-rural-

nacional

Workshop � Prioridade 3: Melhoria

da integração nos mercdos

Data: 28 de Março de 2014 (inscrição gratuita

mas obrigatória)

Local: ESB-UCP, Porto

Contacto: www.rederural.pt/index.php/pt/

component/content/article/78-noticias/ 708-

workshops-tematicos-rede-inovar-rede-rural-

nacional

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 PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL � Candidaturas até 17 de Março de 2014

De acordo com o Despacho Normativo n.º 4/2014 o novo período de candidaturas, ou para a alteração

das já apresentadas no passado mês de Janeiro, para a Campanha de 2014, encontra-se a decorrer até

17 de Março de 2014.

As candidaturas poderão ser submetidas 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

VITIS � REGIME DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E RECONVERSÃO DA VINHA

� CAMPANHA 2014-2015 � PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O período de candidaturas VITIS � Regime de Apoio à reestruturação e reconversão da vinha foi

prorrogado até 24 de Março de 2014.

Para a submissão de candidaturas, é indispensável que os beneficiários:

- Procedam à sua inscrição como beneficiários IFAP para obtenção de NIFAP (ou à actualização de

dados, como indicação do NIB e/ou endereço electrónico);

- Providenciem a actualização do Registo Central Vitícola (RCV);

- Efectuem o pedido de emissão de direitos provisórios;

- Solicitem a georreferenciação das parcelas (nos casos de relocalização de vinhas).

As candidaturas poderão ser submetidas 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.ivv.min-agricultura.pt

Na prossecução da defesa dos interesses dos jovens Agricultores, a AJAP participou no passado

dia 20 de Fevereiro numa reunião promovida pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do

Norte, com a presença da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

(CCDRN), onde foram debatidas questões técnicas relativas à Medida de Apoio à Reestruturação

e Reconversão das Vinhas � Campanha 2014/2015, nomeadamente normas e procedimentos de

aplicação desta medida e ainda sobre Intervenções na paisagem do Alto Douro Vinhateiro como

pedidos de parecer/comunicação prévia da CCDRN.

REQUERIMENTO PARA EXCLUSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME
DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES

Os agricultores que pretendam apresentar o requerimento para exclusão do regime dos trabalhadores

independentes devem proceder ao preenchimento/entrega do Requerimento modelo RV1027-DGSS

nas Organizações de Agricultores ou nos Serviços da Segurança Social. A comunicação dos valores dos

subsídios ou subvenções, no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), será efectuada pelo IFAP

directamente à Segurança Social, após a entrega dos formulários.

Informamos, ainda, que estão abrangidos por esta medida os Agricultores que tenham reiniciado a

actividade nas Finanças e que recebam subsídios ou subvenções no âmbito da PAC, de montante anual

inferior a 4 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) (1.676,88�), e que não tenham quaisquer

outros rendimentos susceptíveis de os enquadrar no regime dos trabalhadores independentes (Despacho

n.º 2764/2014).
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