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Para além dos problemas de seca sus-
citados pela ausência de chuva desde 
Novembro de 2004 que determinaram, 
entre outras medidas, a criação de li-
nhas de crédito de apoio às explorações 
agro-pecuárias, esta situação climatérica 
adversa, aliada às elevadas temperaturas 
que têm ocorrido nos meses de Verão, 
criaram condições particularmente fa-
voráveis à eclosão de incêndios florestais 
que têm afectado o potencial produtivo 
em todo território continental.
O Governo, tendo em conta a prolife-
ração e simultaneidade de incêndios, dos 
quais resultaram graves prejuízos para o 
sector agro-pecuário, entendeu tomar 
desde já, medidas que possam minimizar 
as perdas dos agricultores.
Deste modo, o Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 
Jaime Silva, decidiu disponibilizar ajudas 
para a reconstrução ou reposição das infra-estruturas e capital fixo das ex-
plorações agrícolas destruídas pelos incêndios florestais, designadamente 
vedações, construções, culturas permanentes, animais reprodutores das 
espécies bovina ovina e caprina, apiários, máquinas e equipamentos.
O montante das ajudas disponíveis é de 3 milhões de euros. O montante 
mínimo de investimento é de 250 euros. Estas ajudas inserem-se no Pro-
grama AGRO, podendo enquadrar investimentos entre os 250 euros e 
os 3 mil euros com um nível de ajuda de 75% por exploração. Os mon-
tantes de investimento superiores a 3 mil euros terão um nível de ajuda 
de 50%. As candidaturas, bem como as declarações de prejuízos, devem 
ser apresentadas nas direcções regionais de agricultura (DRA) até 31 de 
Outubro de 2005.
A verificação prévia dos danos causados pelos incêndios é efectuada 
pelas DRA, bem como o envio do formulário de candidatura, devida-
mente preenchido e acompanhado dos elementos indicados nas respec-
tivas instruções, para os serviços regionais do Instituto de Financiamento 
e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), até 30 de 
Novembro de 2005.
Quanto às medidas Agro-Ambientais será considerado como caso de 
força maior, a ocorrência de incêndio, que impossibilite os agricultores de 
cumprir os compromissos assumidos, mantendo no corrente ano o direito 
à atribuição da ajuda. No entanto os beneficiários afectados devem comu-
nicar por escrito ao IFADAP/INGA, no prazo máximo de 30 dias úteis a 
contar da data da ocorrência, indicando a extensão dos danos e juntando 
as respectivas provas.

ajap Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Destaques
Nota

Firmino Cordeiro
Presidente da AJAP

O “AJAP Objectiva” é um
 Boletim Informativo elaborado 
pelo Departamento de Comuni-
cação da Associação dos Jovens 

Agricultores de Portugal

Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

Como diz o ditado popu-
lar, “mais vale prevenir do 
que remediar”. Nesta fase 
a única solução é juntar os 
meios possiveis e tentar 
ajudar e socorrer os casos, 
as situacões mais delicadas. 
É urgente refazer toda a 
estratégia e politica sobre a 
água e sobre a floresta.

Esta é a melhor prevenção.
 
Os agricultores e os pro-
prietários florestais são 
os melhores guardiões da 
natureza, necessitam de me-
lhores condicões, devemos 
por isso continuar a lutar 
por elas.

AJUDA AOS AGRICULTORES AFECTADOS 
PELOS INCÊNDIOS
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Eventos

71 Feria Internacional de 
Muestras de Valladolid  
2 a 11 de Setembro, Valladolid 
http://www.feriavalladolid.com/

Dia Aberto da COTArroz 
- Centro Operativo e Tec-
nológico do Arroz 
6 de Setembro de 2005, Paúl de 
Magos - Salvaterra de Magos 
http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2005/
COTArroz.pdf

III Colóquio Ibérico de 
Cooperativismo e Economia 
Social
9 a 10 de Setembro - Lisboa
http://www.inscoop.pt/

FICTION 2005 | Feira 
Industrial e Comercial de 
Tondela
15 a 18 de Setembro, Tondela
http://www.cmtondela.com/

INTERNUTRI | Salão 
Internacional de Produção e 
Nutrição Animal 
De 22 a 25 de Setembro - Porto
 http://www.exponor.pt/

FRUTOS 2005 | 26.ª 
Feira Nacional de 
Hortofruticultura
28 de Setembro a 2 de Outubro - 
Caldas da Rainha
http://www.expoeste.com

“Portugal rural”, a feira agrícola de Vila do 
Conde

É já no próximo dia 8, quinta-feira, que será i-
naugurada a 2ª edição da Feira de Actividades 
Agrícolas de Vila do Conde,“Portugal Rural”, 
pelas 17 horas.
Organizado pela Câmara Municipal de Vila do 
Conde, Associação de Agricultores de Vila do 
Conde, Associação de Jovens Agricultores do 
Distrito do Porto e Cooperativa Agrícola de 
Vila do Conde, com o apoio da Direcção Re-
gional de Agricultura de Entre-Douro e Minho, 
estarão presentes cerca de oitenta expositores, 
entre produtores agrícolas, criadores de ani-
mais, produtores de rações, casas de lavoura, 
empresas, associações e instituições diversas.
Visando a sensibilização dos profissionais do 
sector, e do público em geral, irá realizar-se um 

colóquio, onde serão abordados temas de enorme actualidade. “O sector 
leiteiro em Vila do Conde” será debatido no primeiro dia do certame pelas 
21 horas, no Centro Municipal de Juventude, onde serão analisados os 
problemas actuais do sector e delineadas soluções para o futuro.
Música tradicional, folclore e actividades lúdicas, demonstrações eques-
tres, mostras de cães, perícia de tractores, leilão de novilhas, mostra de 
ordenha, passeio de BTT completam o cartaz do evento.
Ver programa em: http://www.cm-viladoconde.pt/index.htm

Designação Local Data

PI Olival
Aplicação P Fitofarmacos
Aplicação P Fitofarmacos
PI Olival
Produção I Citrinos
Aplicação P Fitofarmacos
Aplicação P Fitofarmacos
PI Vinha
PI Olival
PI Olival
PI Olival
Aplicação P Fitofarmacos

Mogadouro
Macedo
Serpa
Mirandela
Faro
Faro
Cuba
Santarém
Sendim
Estremoz
Serpa
Vale das Fontes

15.09.05  a 26.09
19.09.05  a 23.09
26.09.05 a 30.09
3.10.05 a 13.10
3.10.05 a 17.10
10.10.05 a 14.10
10.10.05  a 14.10
10.10.05  a 19.10
10.10.05  a 19.10
10.10.05  a 19.10
10.10.05  a 19.10
17.10.05  a 21.10

Acções de Formação Profissional da AJAP 
em 2005 (Meses Setembro/Outubro)

Sistema Nacional de Identificação e 
Registo de Animais – Ovinos e Caprinos

Ao contrário do que estava inicialmente previsto, o período de entrega das 
Declarações de Registo de Criadores/Explorações não terminou no dia 9 de 
Julho. 
Os criadores que não tenham entregue a declaração até ao referido dia tem 
assim oportunidade de poder fazê-lo agora com a maior brevidade possível 
juntos dos postos de atendimento.
Importa referir que o registo é obrigatório para todos os detentores e caso 
não o façam poderão sofrer penalizações ao nível dos prémios do sector.


