
AJAP ASSINA PROTOCOLO COM CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA

Na prossecução dos seus objectivos de procura de melhores condições para os Jovens Agricultores,

Jovens Empresário Rurais e, consequentemente, rejuvenescimento do mundo rural, a AJAP assinou

no passado dia 20 de Novembro um Protocolo de Colaboração com a Caixa Central de Crédito

Agrícola, numa cerimónia presidida pela Senhora Ministra da Agricultura e do Mar, Dr.ª Assunção

Cristas.

O Protocolo com o Crédito Agrícola, que integra actualmente 82 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo

suas associadas, pretende oferecer aos membros da AJAP o acesso a um conjunto de vantagens

em produtos, serviços bancários e seguros disponibilizados pelo Grupo Crédito Agrícola,

nomeadamente Depósitos à Ordem, Cartões de Pagamento, Aplicações, Operações de Crédito,

Financiamento de Curto Prazo, Crédito Especializado � Leasing, Linhas de Crédito Protocoladas,

Crédito à Habitação, Seguros Reais, Seguros Vida e Fundos de Pensões, entre outros.

A Caixa Central de Crédito Agrícola, instituição que nasceu no espaço rural e muito tem contribuído

para o seu desenvolvimento económico e social, tem publicamente apoiado iniciativas que

promovem o empreendedorismo jovem e o crescimento, tendo já reconhecido e demonstrado

o apoio à figura defendida pela AJAP, Jovem Empresário Rural - JER.

De realçar o empenho pessoal do Presidente Executivo da Caixa Central de Crédito Agrícola, Eng.º

Licínio Pina e a dimensão das palavras do Dr. Paulo Beça, Director de Marketing Estratégico, como

se pode ler na Revista Jovens Agricultores N.º 100, onde afirma �A transversalidade e a abrangência

sectorial e territorial do conceito de Jovem Empresário Rural concebido pela AJAP evidencia

também, por outro lado, uma visão que acrescenta à figura do Jovem Agricultor uma dimensão

que permite uma maior diversidade na criação de oportunidades para os jovens e, por esta via,

proporciona um maior contributo para a renovação e crescimento do interior�.
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NOTA

Parabéns aos Jovens Agricultores

Portugueses.

Se já era bom o atendimento e as

condições que o GCA � Grupo Crédito

Agrícola facultava aos Jovens Agricul-

tores, bem como aos jovens associados

ao espaço rural, a partir desta data

estamos certos que as condições

poderão ser ainda melhores.

Acreditamos que este acordo entre a

AJAP e o Crédito Agrícola irá potenciar

o desenvolvimento rural e dar o seu

melhor contributo para a mitigação do

fenómeno de desertificação que se

acentua no interior do País.

Direcção da AJAP

�AJAP Objectiva� é um Boletim Infor-

mativo elaborado pelo Departamento de

Comunicação da Associação dos Jovens

Agricultores de Portugal

Para mais informações:

comunicacao@ajap.pt
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To clone or not to clone � workshop

sobre multiplicação de plantas

Data: 12 de Dezembro de 2014, Coimbra

Local: Simpósio Técnico/Workshop: A

Sustentabilidade na Vinha

Contacto: www.uc.pt/eventos/

workshoppropagplantas

Formações Especializadas Conjuntas:

Financiamento � Licenciamento � Turismo

Data: 15 e 16 de Dezembro de 2014

Local: Auditório da Biblioteca Municipal

de Alcobaça

Contacto: www.oesteempreendedor.pt

Sival

Data: 13 a 15 de Janeiro de 2015

Local: Angers, França

Contacto: www.sival-angers.com

Simpósio/Workshop técnico dedicado

à Sustentabilidade na Viticultura

Data: 15 de Janeiro de 2015

Local: Academia das Ciências de Lisboa

Contacto: www.viticulturasustentavel.com

Agroexpo

Data: 28 a 31 de Janeiro de 2015

Local: Badajoz, Espanha

Contacto: agroexpo.feval.com

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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CANDIDATURAS AO INVESTIMENTO PDR2020
Foram divulgados os anúncios de abertura do período de apresentação de candidaturas para

a Acção 3.2 "Investimentos na Exploração Agrícola" e Acção 3.3 "Investimentos na Trans-

formação e Comercialização de Produtos Agrícolas", ambas da Medida 3 "Valorização da

Produção Agrícola" do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2020 (PDR2020).

A Medida de Apoio aos Jovens Agricultores, deverá iniciar até ao final do mês de Janeiro, em

função da estabilização da Medida decorrente do processo de aprovação do PDR.

Durante o mês de Dezembro será publicitado o cronograma de abertura de medidas a decorrer

durante o próximo ano de 2015.

VITIS - REGIME DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E RECONVERSÃO DAS VINHAS - CAMPANHA
2015-2016
O período de candidaturas ao Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas

(VITIS) decorre entre 1 de Dezembro de 2014 e 23 de Janeiro de 2015.

As candidaturas VITIS poderão ser submetidas junto das Entidades Receptoras da AJAP. Para

mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP por telefone

(213 244 970) ou por e-mail (ajap@ajap.pt).

Fonte: www.ivv.min-agricultura.pt

PRÉMIOS POR VACA EM ALEITAMENTO, POR VACA LEITEIRA E POR OVELHA E CABRA,
PARA O ANO DE 2015 � INTENÇÃO DE CANDIDATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014
No âmbito do regime de apoio associado animais, os agricultores que pretendam apresentar

em 2015 a candidatura para os prémios por vaca em aleitamento, por vaca leiteira e/ou por

ovelha e cabra, devem formalizar a sua intenção de candidatura até 31 de Dezembro.

Serão aceites alterações ao número de ovinos e caprinos candidatos neste formulário de

intenção até ao dia 31 de Janeiro de 2015.

A intenção de candidatura para os prémios por vaca em aleitamento, por vaca leiteira e por

ovelha e cabra pode ser formalizada nas Entidades Receptoras da AJAP. Para mais informações

e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP através do telefone (213 244 970)

ou e-mail (ajap@ajap.pt).

Fonte: www.ifap.min-agricultura.pt

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE SUÍNOS (DES) � DEZEMBRO 2014
Durante o mês de Dezembro, os proprietários de explorações de suínos deverão proceder à

Declaração de Existências, por referência ao dia 1 de Dezembro de 2014.

A Declaração de Existências de Suínos é considerada uma medida sanitária obrigatória visando

o combate à Doença de Aujeszky, sendo que o seu não cumprimento acarreta penalizações.

A Declaração de Existência de Suínos poderá ser efectuada junto das Entidades Receptoras

da AJAP. Para mais informações e esclarecimentos, não hesite em contactar a Sede da AJAP

por telefone (213 244 970) ou por e-mail (ajap@ajap.pt).

Fonte: www.dgv.min-agricultura.pt


