
EDITORIAL

Parabéns Crédito Agrícola!

O Crédito Agrícola encerrou com êxito o II - Ciclo de Seminários
e Prémio Empreendedorismo e Inovação CA, com o último
evento realizado no Auditório da Reitoria da Universidade Nova,
em Lisboa, no dia 2 de Dezembro de 2015.

Como membro do júri, a AJAP agradece o reconhecimento da
organização e dos responsáveis, pelo facto de termos sido
convidados para juntamente com o Sr. Presidente do Conselho
de Administração da Caixa Central, Engª Licínio Pina termos
entregue o prémio Jovem Empresário Rural.

A AJAP deu um efetivo contributo na idealização, construção
e divulgação do conceito JER, mas de sublinhar a importância
e destaque que desde a primeira hora a Caixa Central do Crédito
Agrícola lhe atribuiu, face às dinâmicas vitais que pode aportar
ao espaço rural português.

O anterior Executivo deixou este projeto na gaveta, mas
felizmente a figura do Jovem Empresário Rural é bem
desenvolvida no programa de Governo do Partido Socialista,
o que nos deixa com particular esperança na sua implementação
durante a atual legislatura.

Continuaremos a bater-nos pela figura do Jovem Empresário
Rural, na certeza de que constitui uma mais valia, contribuindo
para fixar os jovens, criar emprego e dinamizar a economia das
zonas rurais.

Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP

AJAP entrega Prémio Jovem Agricultor 2015

A AJAP participou na 4ª edição do Prémio Nacional de
Agricultura, como membro do júri, e o seu diretor-geral, Firmino
Cordeiro, entregou o 1º prémio na categoria Jovem Agricultor,
a Lourenço Rocha, da empresa Formigaleite Lda, e a menção
honrosa Jovem Agricultor a Sónia Brito, da empresa SR Berry.
A cerimónia decorreu a 20 de Janeiro, em Lisboa, com a presença
do ministro da Agricultura, Capoulas Santos. O Prémio é uma
iniciativa do BPI e do grupo Cofina, patrocinada pelo Ministério
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, para premiar
a agricultura e a agro-indústria, pescas e aquacultura, florestas
e pecuária, promovendo e incentivando os casos de sucesso.
Esta edição contou com mais de mil candidaturas e resultou
na atribuição de prémios nas várias categorias definidas:
Empresas, Jovem Agricultor, Associações/ Cooperativas, Novos
Projetos, Produto de Excelência, Inovação, Personalidade e
Grandes Empresas.  Ver Fotoreportagem do evento.
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Presidente do Conselho de Administração

https://www.flickr.com/photos/98522244@N08/albums/72157663207029120/with/24152840169/
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Faça o Curso de Aplicador com a AJAP

Na sequência da publicação do Decreto lei n.º 254/2015 que veio
estabelecer um regime especial e transitório relativo à formação
dos Aplicadores de Produtos Fitofarmacêuticos para uso
profissional, alargando o prazo para realização da formação
até 31 de Maio de 2016, a AJAP entendeu contribuir para que
o maior número possível de agricultores possa obter o Cartão
de Identificação Personalizado, sem o qual a partir daquela
data estarão impedidos de comprar e aplicar tais produtos.  A
AJAP disponibiliza os módulos de formação obrigatória em
todas as suas delegações do país (51).

Módulo 1 � 4 horas de duração � Inscrição na plataforma da Formação
Profissional no site da AJAP onde o candidato terá de selecionar o
local que pretende para fazer a prova. Esta terá de ser realizada até
ao dia 31 de Maio e tem um custo de 40 euros. O candidato deverá
efetuar o pagamento para o NIB 0033 0000 0148 0189 7622 7 e enviar
o comprovativo para formando@ajap.pt  De seguida, responderemos
à mensagem enviando o certificado de Inscrição.

Módulo 2 � 25 horas de duração � deverá realizar-se até 2 anos após
a emissão do certificado de Aprovação no Módulo 1. O custo é de 80
euros

Ajudas ao Rendimento-candidaturas a partir
de 15 de Fevereiro

Informe-se sobre as novas regras nas Sessões Esclarecimento AJAP

A AJAP vai realizar um conjunto alargado de sessões de
esclarecimento em todo o país sobre as Ajudas ao Rendimento dos
Agricultores, cujas candidaturas terão inicio no dia 15 de Fevereiro.
Informe-se sobre as novas regras dos Pagamentos Diretos; Parcelário;
Agro e Silvo-Ambientais; Manutenção da Atividade Agrícola em
Zonas Desfavorecidas, entre outras medidas, numa das nossas
sessões de esclarecimento e  entregue a sua candidatura num dos
90 balcões da AJAP dispersos por todo o país.

DATAS E LOCAIS DAS SESSÕES DE ESCLARECIMENTO (clique no link da sua Região)

 NORTE | CENTRO | LISBOA E VALE DO TEJO | ALENTEJO | ALGARVE

LEGISLAÇÃO

Portaria N.º4/2016
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Procede à alteração de várias portarias relativas à medida 7,
«Agricultura e recursos naturais», do Programa do
Desenvolvimento Rural do Continente - PDR 2020

AVISOS

Regime de Apoio Associado - Prémios Animais
No período de 1 de janeiro a 31 de janeiro de 2016  manter-se-
á disponível o formulário de candidatura para os prémios por
ovelha e cabra, para o ano de 2016, para os produtores que
pretendam candidatar-se ao prémio para as seguintes situações:

� no caso dos produtores que se candidataram no PU 2015, para
atualização do número de fêmeas elegíveis que pretendem
deter no dia 1 de Fevereiro de 2016 (esta atualização é obrigatória
para o pagamento do prémio).

� no caso de novos produtores, para alteração do número de
fêmeas elegíveis declaradas.

Para mais informações: ajap@ajap.pt  / 213 244 970

https://dre.pt/application/conteudo/72991304
http://ajap.no-ip.org/informacaocurso.aspx?id=146
mailto:ajap@ajap.pt
mailto:formando@ajap.pt
http://www.ajap.pt/downloads/Not%C3%ADcias%20Site%20AJAP/Sessoes%20divulga%C3%A7ao%20Norte.pdf
http://www.ajap.pt/downloads/Not%C3%ADcias%20Site%20AJAP/Sessao%20de%20divulgacao%20Centro.pdf
http://www.ajap.pt/downloads/Not%C3%ADcias%20Site%20AJAP/Sessoes%20divulgacao%20lvt.pdf
http://www.ajap.pt/downloads/Not%C3%ADcias%20Site%20AJAP/Sessoes%20divulgacao%20alentejo.pdf
http://www.ajap.pt/downloads/Not%C3%ADcias%20Site%20AJAP/Sessoes%20divulgacao%20algarve.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/73163704


AGENDA

Fruit Logistica
3 a 5 de Fevereiro
Alemanha - Berlim
www.fruitlogistica.com

Workshop de Instalação
e Produção de Kiwi
6 de Fevereiro
Portugal � Maia
geral.tberries@gmail.com

XI Jornadas Macmel e IV Seminário
Associação Apicultores a Seita
Dabelha
6 de Fevereiro
Portugal � Macedo de Cavaleiros
www.formacaoapicultura.blogspot.pt

I Encontro Técnico-Científico
de Nutrição de Bovinos
12 e 13 de Fevereiro
Portugal - Vila Real
nutricaodebovinosaemvutad.blogspot.pt
aemv.utad@gmail.com

Workshop �Produção de Suínos
em Regime Extensivo�
13 de Fevereiro
Portugal � Braga
http://www.formtivity.pt

Fima Agricola (Máquinas
e Equipamentos)
16 a 20 de Fevereiro
Espanha � Saragoça
www.feriazaragoza.com

Workshop Instalação, Produção e
Gestão de Pomares de Mirtilo
20 de Fevereiro
Portugal � Santo Tirso
geral.tberries@gmail.com

Lusoflora (Floricultura)
26 a 27 de Fevereiro
Portugal � Santarém
www.apppfn.pt/paginaInicial.asp

Feira do Queijo do Alentejo
26 a 28 de Fevereiro
Portugal - Serpa
feiradoqueijo@cm-serpa.pt

I Feira 100% Agrolimiano
27 e 28 de Fevereiro
Portugal � Ponte de Lima
terra-eventos@cm-pontedelima.pt

SABIA QUE

1,3 mil milhões - empregos criados pela Agricultura (19% da
população mundial)

FAO, World Bank, American Economic Association

Agricultura multifuncional

MULTIFARM_EU é um projeto europeu da responsabilidade do
CEJA- Conselho Europeu de Jovens Agricultores que visa formar

jovens agricultores que desejem diversificar a atividade das suas
explorações agrícolas, numa perspetiva de multifuncionalidade e
em prol da revitalização das áreas rurais. Mais Informação

Calendário indicativo de Pagamentos das Ajudas do Pedido Único
(Datas Previsionais) ¹

JANEIRO

M9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Saldo (2)

M7.1 - Agricultura Biológica - Saldo (2)

M7.2 - Produção Integrada - Saldo (2)

M7.3.2 - Apoios Zonais de Caráter Agro Ambiental (2)

M7.4 - Conservação do Solo - Saldo (2)

M7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais (2)

M7.7 - Pastoreio Extensivo - Saldo (2)

FEVEREIRO

M7.5 - Uso Eficiente da Água (2)

M7.3.1 - Pagamentos Natura - Saldo (2)

M7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco - Saldo (2)

29 jan 2016

29 jan 2016

29 jan 2016

29 jan 2016

29 jan 2016

29 jan 2016

29 jan 2016

29 fev 2016

29 fev 2016

29 fev 2016

ANO 2016

(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
(2) Condicionado à existência de disponibilidade orçamental.

AJUDA / APOIO Pagamento Previsto até ao dia

CONTINENTE - Campanha 2015

Fonte: IFAP
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APROVEITE AS VANTAGENS
DO CARTÃO GALP
FROTA BUSINESS AGRÍCOLA
EXCLUSIVO ASSOCIADOS AJAP

Propriedade

AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Rua D. Pedro V, 108 - 2º, 1269-128 Lisboa

Tel: 213 244 970 | revista@ajap.pt | www.ajap.pt

Coordenação Editorial

Nélia Silva | revista@ajap.pt

Design Gráfico

MI design | geral.miguelinacio@gmail.com

Descontos em Portugal Continental

Gásoleo Agrícola

Desconto imediato  Abastecimento

4 cts/Lt  Inferior a 75 litros

5 cts/Lt  Igual ou superior a 75 litros

6cts/Lt  Igual ou superior a 75 litros
 e consumo no cartão superior
 a 250 litros no mês anterior

Combustíveis Rodoviários

Desconto imediato Abastecimento

4 cts/Lt Inferior a 30 litros

6 cts/Lt Igual ou superior a 30 Lt

7cts/Lt Igual ou superior a 30 litros
e consumo no cartão superio
 a 120 litros no mês anterior

Este cartão permite usufruir de descontos imediatos em

combustíveis (Combustíveis Rodoviários + Gasóleo Agrícola)
nos postos da Galp Energia aderentes, sem necessidade de

ativação, ou seja, pronto a utilizar.

Para beneficiar dos descontos do cartão Galp Frota Business

Agrícola basta apresentar o seu cartão antes de efetuar o
pagamento.

Solicite a adesão através do e-mail olga.leitao@ajap.pt ou através
do telefone 213 244 970.

mailto:olga.leitao@ajap.pt
mailto:revista@ajap.pt
mailto:geral.miguelinacio@gmail.com

