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AJAPObjectiva
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

2009 RAZÕES PARA SER AGRICULTOR

Chama-se Tiago, tem 12 anos, vive em 

Marvão.  Apareceu há dias na RTP. Passa 

todas as férias a ajudar o pai e o avô na                      

agricultura. Levanta-se de madrugada, 

não tem medo do trabalho nem dos ani-

mais, admite estudar se for agronomia, 

“nunca quis ser outra coisa senão agricul-

tor”. 

Foi diferente esta reportagem de João 

Ricardo Vasconcelos, sem as “desgraças” 

ou os “milhões” que costumam marcar 

as notícias agrícolas. Apenas um jovem, 

muito jovem, que quer ser agricultor 

porque gosta. 

Um sinal de esperança e um desa) o para 

quem luta pelo futuro da agricultura. 

Bom ano a todos!

CANDIDATURAS À ACÇÃO 1.1.3 
“INSTALAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES” PARA 2009

Quem pode beneficiar do prémio à primeira instalação?

- 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 maio-

ria 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.

Quais são os requisitos a cumprir?

- Possuir o 9º ano de escolaridade;

- Possuir aptidão e competência profissional   

adequada de acordo com os requisitos mínimos 

definidos, todavia poderão adquirir, no prazo de 

36 meses a contar da celebração do contrato de 

financiamento, a aptidão e competência profis-

sional adequada;

- Deterem a titularidade da exploração agrícola 

objecto da primeira instalação;

- Deterem um sistema de contabilidade organi-

zada, ou um sistema de contabilidade simplifi-

cada, aplicado nos termos das normas RICA, ou outros equiparados e reconhecidos para 

o efeito. 

Os candidatos devem apresentar um Plano Empresarial relativo a um período de cinco 

anos, com coerência técnica, económica e financeira para uma exploração que apresente 

viabilidade económica, bem como um Plano de Formação com a identificação da for-

mação necessária para adquirir a aptidão e competência profissional adequada quando, 

à data da apresentação do pedido de apoio, o candidato não a possuir, bem como da 

formação complementar de interesse relevante para o exercício das actividades da ex-

ploração agrícola.

Os jovens em regime de primeira instalação podem beneficiar de ajudas ao investimento 

enquadradas na acção 1.1.1 “Modernização e Capacitação das Empresas”. Se o plano em-

presarial incluir investimentos enquadráveis na acção 1.1.1 os pedidos de apoios deverão 

ser apresentados em simultâneo.

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 ajudar a preparar o dossier de candi-

datura 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).
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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

51º Curso Intensivo de Conservação, 

Estabilização e Engarrafamento de 

Vinhos
5 a 9  de Janeiro de 2009 - ANADIA - Estação 
Vitivinícola da Bairrada
www.drapc.min-agricultura.pt/base/noticias.php?dossi

er=Eventos&noticia=12389&Dsubtema=&Csubtema=

Agri% anders - Salão da Agricultura e 

Horticultura de Flandres

8 a 11 de Janeiro de 2009 - Gent, Bélgica
www.agri% anders.be

Internationale Grüne Woche Berlin
16 a 25 de Janeiro de 2009 –  Berlim, Alemanha
http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/

Internet/www.gruenewoche/englisch/index.html 

CIMAG 2009 - IV Certame Internacional 

de la Maquinaria de Forraje 
22 a 25 de Janeiro  de 2009 - Recinto Feira 
Internacional de Galicia
http://semanaverde.es/cimag/index.

php?lang=portuguese

Agriest
23 a 26 de Janeiro de 2009 – Udine, Itália
http://www.udine) ere.it/agriest/

AGROEXPO - Feira Internacional do 

Sudoeste Ibérico
28 a 31 de Janeiro de 2009 – Don Benito 
(Badajoz), Espanha
www.feval.com/lenya/feval/live/ferias/agroexpo.html

Agro + Mashexpo
28 a 31 de Janeiro de 2009 – Budapeste, Hungria
http://www.agromashexpo.hu/&_nyelv_=en 

IPM Alemanha
28 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2009 – Essen, 
Alemanha
http://www.ipm-messe.de/

Vegetalia
30 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2009 – 
Cremona, Itália
http://www.) eracremona.it/

PRODER - CANDIDATURAS
ACÇÃO 1.1.1 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O 2º concurso de 2008 de candidaturas à acção 1.1.1 - Mo-

dernização e Capacitação das Empresas,  foi prorrogado até 

31 de Janeiro de 2009.

ACÇÃO 1.1.3 - “PERÍODOS DE CANDIDATURAS” PARA 2009

Os períodos de candidaturas à Acção 1.1.3 - Instalação de 

Jovens Agricultores em 2009 decorrem, segundo a Portaria 

357-A/2008, em:

- 1 a 31 de Janeiro

- 1 a 30 de Abril 

- 1 a 31 de Julho

RPU – PERÍODO DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DI-
REITOS

Encontra-se a decorrer um novo período de comunicação de Transferência de Direitos RPU 

para o ano 2009 que terminará seis semanas antes do final do período de recepção do Pedido 

Único 2009 (prazo a ser estabelecido por Despacho Normativo).

AJAP REALIZA JORNADAS TÉCNICAS EM VISEU

Nos próximos dias 9 e 10 de Janeiro realizar-se-ão, em Viseu, as primeiras Jornadas Técnicas da 

AJAP em 2009.

Estas Jornadas visam estabelecer uma estratégia relativamente aos serviços a prestar junto dos 

agricultores em 2009, assim como efectuar 

um balanço do trabalho da AJAP em 2008, 

com particular destaque para o último semes-

tre incidindo especialmente nos Projectos de         

Instalação de Jovens Agricultores.

Os trabalhos serão divididos em painéis de 

discussão com enfoque para Recepção de 

Candidaturas às Ajudas ao Rendimento e 

Desenvolvimento Rural (Medidas Agro-Ambi-

entais e Indemnizações Compensatórias) da campanha 2009-2010; concepção de Projectos no 

âmbito das Acções 1.1.1. - Modernização e Capacitação das Empresas e 1.1.3 - Instalação de 

Jovens Agricultores; bem como a Formação Profissional. 

 O actual quadro das Medidas Agro-Ambientais constitui outro tema em discussão e, evidente-

mente, de preocupação, face ao baixo grau de adesão dos agricultores constatado nos perío-

dos de recepção 2007 e 2008.

Espera-se que as Jornadas contribuam para uma optimização dos serviços prestados pela AJAP 

aos agricultores, contribuindo deste modo para um acréscimo da competitividade da agricul-

tura nacional.

DECLARAÇÃO DAS EXISTÊNCIAS DE PEQUENOS RUMINANTES

Prolongamento do prazo para a Declaração de Existências de Ovinos e Caprinos até 31 de 

Janeiro de 2009.


