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Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Destaques

Nota
Está em curso, o período de recepção
das candidaturas do programa de valorização dos direitos de RPU. Esta medida visa prevenir o abandono das terras agrícolas e, consequentemente, os
danos ambientais daí decorrentes.
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Têm acesso a este programa os agricultores com explorações localizadas em
áreas de risco de abandono da actividade agrícola, exclusivamente classiﬁcadas de montanha. Ficam, no entanto,
outras zonas excluídas, como é o caso
das do interior Alentejano.
A questão do abandono agrícola, assim
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como o despovoamento do interior tem
que ser analisada com maior profundidade. Deve existir uma estratégia devidamente articulada e sustentada, que
leve à dinamização sócio-económica
dessas regiões, sendo a instalação e
ﬁxação de Jovens a garantia de futuro.
Neste contexto, a designação de “Jovem
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Empresário Rural” faz todo o sentido.

Rui Alves
Director da AJAP
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

www.ajap.pt

PROGRAMA DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
LOCALIZADAS EM ÁREAS DE RISCO DE ABANDONO
Encontra-se a decorrer, até ao dia 24 de Agosto, o período de candidaturas ao Programa de
Apoio às Explorações Agrícolas localizadas em áreas de risco de abandono agrícola.
O Programa tem como objectivo prevenir o abandono das terras agrícolas e, consequentemente, os danos ambientais daí decorrentes, valorizando os direitos de pagamento único detidos
pelos agricultores de regiões em risco de abandono mais elevado.
Podem beneficiar do programa os
agricultores que:
•Sejam detentores de direitos de
RPU com valor unitário inferior a
250 €/ha, não ultrapassando os
10.000 € de valor total;
•Tenham entregue um Pedido Único
em 2009, onde mais de 50 % da superfície agrícola da exploração se situe
nas freguesias do programa;
•Tenham indicado para pagamento, no Pedido Único em 2009, mais de 80% dos direitos
detidos;
•Não sejam detentores de direitos especiais.
Caso o montante associado às candidaturas apresentadas seja superior à dotação financeira
do programa, que para 2009 é de 25 milhões de euros, será dada prioridade aos agricultores
com menores montantes para pagamento único antes da aplicação do Programa e, entre estes,
àqueles cuja exploração detiver maior área de superfície agrícola.
As candidaturas poderão ser formalizadas junto das Entidades Receptoras
da AJAP.
Para mais informações e esclarecimentos, por favor, contacte a Sede da
AJAP por telefone ( 21 324 49 70) ou
por e-mail (ajap@ajap.pt).

MODULAÇÃO VOLUNTÁRIA SUSPENSA EM 2009
O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP - IFAP comunicou às organizações de
Agricultores que o Ministro da Agricultura, Jaime Silva, suspendeu pelo segundo ano consecutivo a Modulação Voluntária que visava reduzir as ajudas ao Agricultores mais beneficiados
em favor do Desenvolvimento Rural.
A Modulação Voluntária apresenta-se como uma medida extremamente penalizadora para os
Agricultores Portugueses, recorde-se que em 2007, Portugal juntamente com o Reino Unido
foram os únicos Estados-membros a aderirem à Modulação Voluntária.
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Com o apoio:

IFAP - SERVIÇO DE SMS
O IFAP adoptou um novo serviço de SMS, passando assim a informar os agricultores também via

Eventos

telemóvel.
A primeira comunicação, respeitante ao valor da Ajuda dos
Frutos de Casca Rija – Campanha 2008, foi enviada dia 31
de Julho a todos os beneficiários com número de telemóvel
actualizado no processo Identificação do Beneficiário, sendo

IX Feira do Pinhal

os próximos SMS previstos sobre a Modulação e Pagamento
das Medidas Agro-Ambientais.

5 a 9 de Agosto de 2009, Oleiros

PRODER - CANDIDATURAS

Colóquio “Valorização da Madeira de
Pinheiro Bravo”

www.cm-oleiros.pt/conteudos/destaques.php

Acção

6 de Agosto de 2009, Oleiros

Período de Candidaturas

Concurso

Modernização e capacitação da Empresas

19 de Junho a 15 de Setembro

3º

Modernização e Capacitação das Empresas Sector do Leite

19 de Junho a 15 de Setembro

4º

Modernização e Capacitação das Empresas
Sector do Olival Tradicional

19 de Junho a 15 de Setembro

www.cm-oleiros.pt/conteudos/destaques.php
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www.cm-gois.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=
359&t=Calendario-anual

Forstmesse

20 a 23 de Agosto de 2009, Birmenstorf - Suíça
www.fachmessen.ch/cms.asp?item=forst

5º

Aviso Específico para DOP Trás-os-Montes e Beira Interior

Investimentos de Pequena Dimensão

6 a 10 de Agosto de 2009, Góis

19 de Junho a 15 de Setembro

1º

AGRIVAL - Feira Agrícola do Vale do
Sousa
22 a 30 de Agosto de 2009, Vale do Sousa
agrival.valedosousa.tv/

Investimentos Não Produtivos das Intervenções
Territoriais Integradas
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Modernização e Capacitação das Empresas
Florestais

29 de Junho a 15 de Setembro
19 de Junho a 30 de Setembro

1º

2º

103.º Curso Intensivo de Viniﬁcação

7 a 11 de Setembro de 2009, Anadia - Estação
Vitivinícola da Bairrada
w w w. d r a p c . m i n - a g r i c u l t u r a . p t / b a s e / n o t i c i a s .
php?noticia=12776

VITIS - REGIME DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E RECONVERSÃO
DAS VINHAS
A Portaria nº 743/2009, de 10 de Julho, altera a Portaria
n.º 1144/2008 que estabelece para o continente as normas
complementares de execução do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), veio promover alterações
ao regime de modo a optimizar a utilização dos montantes
disponíveis.
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Assim, constatam-se como principais alteracões:
•Alargamento do prazo para apresentação dos pedidos de
pagamento das candidaturas apresentadas na campanha de
2008-2009;

ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
Para receber a AJAP Objectiva e a Revista Jovens
Agricultores apenas têm que fazer prova de
matricula num estabelecimento de Ensino
Superior da área agrícola, junto da AJAP.

•Possibilidade que os investimentos efectuados com direitos
de plantação atribuídos a partir da reserva do território do
continente possam beneficiar deste regime de apoio.
A recepção de candidaturas para a campanha de 2009 -2010
decorre até 30 de Setembro de 2009, sendo as candidaturas
decididas até 15 de Dezembro.

www.ajap.pt

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
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