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ajap Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

DestaquesNota

O “AJAP Objectiva” é um
 Boletim Informativo elaborado 

pelo Departamento de 
Comunicação da Associação 
dos Jovens Agricultores de 

Portugal

Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

Carlos Neves
Vice-Presidente da AJAP

Novo Período de Candidaturas 
à Instalação de Jovens Agricultores

A segunda fase de candidaturas à Acção 1.1.3 
“INSTALAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES” vai 
decorrer entre os dias 1 de Setembro e 31 de 
Outubro de 2008. 
Podem beneficiar do prémio à primeira insta-
lação previsto na Portaria nº 357-A/2008 de 9 de 
Maio:
- Os Jovens Agricultores que se instalem, pela pri-
meira vez, a tempo completo ou parcial, numa ex-
ploração agrícola nos seis meses anteriores à data 
de apresentação do pedido de apoio;
- As pessoas colectivas que revistam a forma de 
sociedade por quotas com actividade agrícola 
como objecto social, desde que os sócios geren-
tes que sejam detentores da maioria do capital 
social tenham mais de 18 e menos de 40 anos 
à data de apresentação do pedido, e se instalem 
pela primeira vez como tal.
O valor do prémio é de 40.000 euros sob a forma 
de subsídio não reembolsável.
A AJAP coloca à disposição de todos os Jovens 
Agricultores que se pretendam instalar uma vasta 
equipa de técnicos qualificados para os/as ajudar 
a preparar o dossier de candidatura e elaborar o 
respectivo Plano Empresarial.
Para mais informações e esclarecimentos por fa-
vor contacte a Sede da AJAP por telefone (21 324 
49 70) ou e-mail (ajap@ajap.pt).

No mês em que Portugal regressa de 
férias para a escola e o trabalho, abre-
-se novo período de candidaturas para 
apoio à instalação de jovens  agricul-
tores. 
Setembro, mês de colheitas, entre si-
lagens, desfolhadas e vindimas, não é 
boa ocasião para “tratar de papéis”, 
mas o prazo prolonga-se até Outubro 
e os candidatos podem contar com o 
apoio de toda a Equipa da AJAP 
para vencer as burocracias e apresentar 
bons projectos. 
Bons projectos que também se desejam 
para concorrer ao II Concurso Jovem 
Agricultor Europeu. Projectos  que 
promovam o desenvolvimento rural e  
sejam sustentáveis a nível económico e 
ambiental. Venham daí essas candidatu-
ras!

Reserva Nacional de Ovinos e 
Caprinos e Vacas Aleitantes

O prazo para formalização das candidaturas a direitos 
da Reserva Nacional de Ovinos e Caprinos e da Reser-
va Nacional de Vacas Aleitantes para o ano 2009 é de 
1 a 30 de Setembro de 2008.
Pode aceder aos respectivos formulários em http://
www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/
ifap_publico/GC_ajudas/GC_ajudas_forms#animais. 
Para a Candidatura à Reserva Nacional de Vacas Aleitantes 
deverá preencher o formulário IFAP.0157.02.EL, para a Can-
didatura à Reserva Nacional de Ovinos e Caprinos o Modelo 
ROC IFAP.0160.01.EL.
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Eventos

Com o apoio:

 AJAP - Associação dos Jovens
 Agricultores de Portugal

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

Telefone: 21 324 49 70
Fax: 21 343 14 90

ECOWOOD 2008 - 3ª 
conferência internacional 
sobre produtos de 
madeira ambientalmente 
compatíveis
10 a 12 de Setembro de 2008, 
Universidade Fernando Pessoa, no 
Porto 

http://homepage.ufp.pt/ecowood/

Congresso Ibérico sobre 
Recursos Genéticos 
Animais - SPREGA-SERGA 
2008
18, 19 e 20 de Setembro de 2008 
no Auditório da Faculdade de 
Ciências de Lisboa 
http://www.sprega.com.pt/congresso2008.html

FRUTOS SECOS 2008 - 23ª 
Edição do Certame Frutos 
Secos
4 a 12 de Outubro, em Torres 
Novas 
http://www.feiradosfrutossecos.org/

I Congresso Nacional da 
Semente  
7 e 8 de Outubro de 2008, Hotel 
da Cartuxa, Évora 
http://www.dgadr.pt/default.aspx

Conferências da Tapada 
“Importância da Qualidade 
das Uvas”   
29 e 30 de Outubro, Instituto 
Superior de Agronomia – Tapada 
da Ajuda, Lisboa 
http://www.isa.utl.pt/conferenciasdatapada/index.
php?option=com_frontpage&Itemid=1

Depois do sucesso da primeira edição do Con-
curso Jovem Agricultor Europeu, em 2006, a 
Presidência do CEJA decidiu lançar um novo 
concurso para 2008. A cerimónia de entrega 
do prémio ao vencedor(a) será parte das 
comemorações do 50.º aniversário do CEJA 
em Roma no dia 6 de Novembro de 2008.
O concurso está aberto a todos os jovens 
agricultores, com projecto inovador iniciado 
no máximo há cinco anos. São aceites projec-
tos que não estejam totalmente operacionais no momento da inscrição desde 
que tal aconteça no decurso de 2008.
As candidaturas devem ser efectuadas junto das respectivas organizações na-
cionais membro do CEJA, em formulário próprio, até ao dia 20 de Setembro. 
Seguir-se-á uma pré-selecção a nível nacional, uma vez que cada organização 
pode propor no máximo cinco candidatos.
Posteriormente, um júri europeu independente constituido por representantes 
da agricultura, meio ambiente, bem-estar animal e de sectores académicos, anali-
sará os projectos e seleccionará o vencedor com base em critérios pré-definidos 
ligados à sustentabilidade, à protecção do ambiente, ao desenvolvimento rural 
e ao desempenho económico.
O prémio irá para o jovem agricultor cujo projecto desenvolver a melhor sinergia 
entre as expectativas da sociedade e do espírito empresarial.

CEJA lança 2.ª Edição do 
Concurso Jovem  Agricultor Europeu

PORTUGALRURAL
Avenida Júlio Graça

11 a 14 de Setembro

LEILÃO DE NOVILHAS HOLSTEIN  CORRIDAS DE GALGOS  MERCADO RURAL  DESFOLHADA TRADICIONAL  PROVA DE PÃO TRADICIONAL

CIRCUITO DE MINI-TRACTORES  PASSEIO DE BTT  DEMONSTRAÇÕES EQUESTRES  ANIMAÇÃO DIVERSA  COLÓQUIO  MOSTRA DE ORDENHA

CÂMARA MUNICIPAL
de VILA DO CONDE

Associação de Agricultores
de Vila do Conde

Associação de Jovens Agricultores
do Distrito do Porto

Associação 
de 

Agricultores
 de 

Vila do Conde

5a

Cooperativa Agrícola de Vila do Conde

PORTUGAL RURAL
5.ª Feira de Actividades Agrícolas de 

Vila do Conde

Decorre entre os dias 11 e 
14 de Setembro, nos Jar-
dins da Avenida Júlio Graça, 
mais uma edição da Feira 
de Actividades Agrícolas 
de Vila do Conde, este ano 
dedicada ao Pão.
Durante estes dias poderá 
não só assistir a demon-
strações do processo de 
fabrico tradicional de pão 
como também participar em 
provas. Existirá ainda um 
Mercado Rural, um circuito 
de mini-tractores, uma mos-
tra de ordenha e uma des-
folhada.
A organização do certame 
destaca ainda a demon-
stração de tratamento de 
cascos, uma corrida de Gal-
gos uma demonstração 
equestre.


