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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

REFLECTIR E RESISTIR

Depois da euforia dos mercados agríco-
las do ano passado, da subida em flecha 
do preço dos cereais e lacticínios, eis que 
os preços se afundam e os agricultores 
se interrogam se vale a pena continuar. 
Esta baixa de preço resulta do aumento 
da produção mas a crise que agora chega 
não vai ajudar nada. 

Para os agricultores é tempo de resistir: 
a agricultura tem futuro porque a humani-
dade precisa de comer e vai precisar que 
se duplique a produção. Para os políti-
cos, deve ser ocasião de reflectir: se o 
mercado afinal tem falhas, talvez devam 
pensar melhor sobre a abertura de fron-
teiras, o fim das quotas leiteiras e outras 
ideias neo-liberais…

Conselho de Ministros de Agricultura 
e Pescas de Outubro

Nos passados dias 27 e 28, teve lugar, no 
Luxemburgo, o Conselho de Ministros de 
Agricultura e Pesca de Outubro 2008, que 
foi dominado pelas reuniões trilaterais 
(formato Presidência, Comissão e Estado-
membro), realizadas segunda-feira à noite 
e terça-feira de manhã sobre a saúde do 

PAC, e que se seguem às realizadas em Setembro.
Desta vez, os Estados-Membros foram convidados a esclarecer as respectivas 
posições sobre uma série de importantes questões políticas, como a modu-
lação, a reafectação das dotações no âmbito do primeiro pilar (artigo 68), as 
quotas leiteiras e a intervenção. As conclusões dessas reuniões serão tidas em 
conta na elaboração do 
compromisso final, que 
deverá ser aprovado du-
rante o Conselho do mês 
de Novembro, após con-
sulta do Parlamento Eu-
ropeu. A proposta sobre 
a distribuição gratuita de 
frutas e legumes nas es-
colas foi objecto de um se-
gundo debate, que mos-
trou a convergência dos 
Estados-membros sobre a 
proposta alterada da Comissão.
Nos pontos diversos, a Comissão apresentou o Livro Verde sobre a qualidade, 
que será discutido num grupo de peritos em Novembro. 
A Presidência Francesa, fazendo eco das alegações apresentadas por mais de 
15 Estados-Membros no Conselho anterior, procurou informações sobre o an-
damento do financiamento da campanha de vacinação 2009 contra a febre 
catarral ovina e as medidas previstas para 
o circulação de animais vacinados, tendo 
convidado a Comissão a reflectir nas res-
postas a dar, no quadro dos instrumentos 
já existentes, às diferentes dificuldades 
sectoriais agrícolas levantadas por vários 
Estados-Membros. A Comissão reiterou 
o seu apoio à vacinação dos ruminantes 
contra a febre catarral ovina na União 
Europeia  propondo atribuir 100 milhões 
de euros suplementares, elevando o total 
para 160 milhões de euros para 2009.



N
. 5

6 
   

   
   

   
   

   
   

   
 N

ov
em

br
o 

 2
00

8 
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

 M
en

sa
l -

página 2www.ajap.pt

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

IXXX Reunião de Outono 
da SPPF - “As Pastagens e 
Forragens nos Modos de
Produção Integrado e 
Biológico”
5 de Novembro de 2008, Auditório 
da Esc. Sup. de Tecnologia e 
Gestão, Portalegre 
http://www.sppf.pt/rubricas.aspx?id_seccao=40&id_
rubrica=141&ord=2

Enovit 2008 - Salão 
Profissional de Técnicas 
e Equipamentos para 
Viticultura e Enologia
6, 7 e 8 Novembro DE 2008, na FIL 

– Parque das Nações - Lisboa 
http://www.enovitportugal.com/

EIMA 2008 - Fiera Agricola, 
Esposizione Internazionale 
Macchine Agricole
12 a 16 de novembro de 2008, 
Bologna - Itália 
http://www.eima.it/it/index.php

I Congresso Nacional de 
Produção Integrada / VIII 
Encontro Nacional de 
Protecção Integrada    
20 e 21 de Novembro de 2008, na 
Escola Superior Agrária de Ponte 
de Lima. 
http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esa/esa_noti-
cias_agenda/congresso.pi2008

PRODER - Novos Períodos  de Candidatura
Acção 1.1.3 - Instalação Jovens AgricultoresAcção 1.1.3 - Instalação Jovens Agricultores

A terceiro período de candidaturas à Acção 1.1.3 “INSTALAÇÃO DE JOVENS AGRI-
CULTORES” vai decorrer entre os dias 1 de Novembro e 31 de Dezembro de 2008. 
Podem beneficiar do prémio à primeira instalação previsto na Portaria nº 357-A/2008 
de 9 de Maio:
- Os Jovens Agricultores que se instalem, pela primeira vez, a tempo completo ou 
parcial, numa exploração 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 gerentes que sejam detentores da 
maioria do capital social tenham mais de 18 e menos de 40 anos à data de apresen-
tação 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 insta-
lar 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 favor contacte a Sede da AJAP por 
telefone (21 324 49 70) ou e-mail (ajap@ajap.pt).

Acção 1.1.1 - Modernização e Capacitação das Empresas

Entre os dias 4 de Novembro a 31 de Dezembro de 2008 encontram-se abertas 
as candidaturas à Acção 1.1.1., que se destina-se a apoiar Investimentos nas ex-
plorações agrícolas para a produção primária de produtos agrícolas - Componente 
1, e Investimentos na transformação e/ou comercialização de produtos agrícolas - 
Componente 2.
Podem candidatar-se a esta acção pessoas singulares ou colectivas que exerçam a ac-
tividade agrícola, e pequenas e médias empresas de transformação e/ou comerciali-
zação de produtos agrícolas, ou empresas que tenham menos de 750 empregados 
ou um volume de negócios inferior a 200 milhões de Euros.
O montante mínimo de investimento elegível é de 25.000 euros, sendo o limite 
máximo de 500.000 euros. Os apoios são concedidos sob a forma de subsídios não 
reembolsáveis, de acordo com níveis máximo pré-estabelecidos.
Para mais informações e esclarecimentos por favor contacte a Sede da AJAP por 
telefone (21 324 49 70) ou e-mail (ajap@ajap.pt).

VITIS 2008-2009 - Abertas candidaturas  à 
reconversão vinhas de vinho verde
O regime de apoio à reestruturação e reconversão de vinha, estabelecido na Organi-
zação Comum do Mercado Vitivinícola (OCM), visa conferir uma orientação para a 
prossecução dos objectivos centrais da política vitivinícola nacional: a melhoria da 
qualidade, através da valorização dos vinhos com denominação de origem e indi-
cação geográfica; a correcção das desvantagens competitivas relacionadas com a 
viticultura, através da melhoria da estrutura fundiária e da qualidade da vinha; e, o 
estímulo à obtenção de dimensão económica das explorações vitícolas.
Neste contexto, as candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 28 de Novem-
bro.
A Região dos Vinhos Verdes está a esgotar a sua capacidade de produção limitando, 
inclusivamente, as vendas devido à escassez das uvas. Este plano de acção e sensibi-
lização permite um esclarecimento e formação dos produtores relativamente a vários 
factores, nomeadamente aos procedimentos a adoptar, ao programa Vitis, entre out-
ros. O objectivo é levar ao investimento no plantio de novas vinhas por substituição 
de vinhas mais velhas.
O Ministério da Agricultura lançou a versão 2008 do programa Vitis, já existente em 
anos anteriores, e que apoia o investimento nas vinhas. Em 2008, este apoio para o 
investimento na Região dos Vinhos Verdes aumentou consideravelmente, em 46%, 
ascendendo a 9100€ por hectare.


