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Destaques

Nota
O Sector Leiteiro atravessa a maior crise
da sua história. Vive-se uma tal situação de desespero, que milhares de explorações estão à beira da falência.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O
SECTOR DO LEITE
Face ao actual Quadro relativo ao sector do leite
o Ministério da Agricultura apresenta as seguintes
medidas dirigidas ao sector:

O Ministro da Agricultura tem menosprezado esta situação, alegando que até
é normal desaparecerem cerca de 3 mil

- Mensal -

produtores.
Em vésperas das eleições legislativas, é
que o ministério reage, de uma forma
fortuita, apresentando um conjunto de
parcas medidas, as quais se apresentam
desarticuladas, dando a noção de terem
sido criadas “em cima do joelho” e que
ainda não estão em funcionamento.

Setembro 2009

- Reforço dos apoios ao investimento previstos no
Proder, através do aumento da taxa de apoio aplicável e da abertura de concursos específicos para o sector do leite e lacticínios, num total de 50
milhões de euros. Estes apoios são atribuídos através de concursos específicos para investimentos
no sector, tendo os níveis de ajuda ao sector do leite sido equiparados aos das fileiras estratégicas,
e podem ir até um máximo de 50% de subsídio não reembolsável. Encontra-se já publicado o
aviso para o primeiro destes concursos, cujas candidaturas serão abertas a 15 de Setembro e que
dispõe de uma dotação de 30 milhões de euros.

Esperemos que o Ministro a nomear,
após 27 de Setembro, tenha a sensibilidade necessária para esta causa, tendo
sempre em atenção que se trata de uma
actividade da qual dependem muitas
pessoas, muitas famílias, muitos jovens.
Espera-se que apareçam medidas viáveis,
não demagogas e que realmente se re-
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velem soluções.

Rui Alves
Director da AJAP

- Medida de apoio a sistemas de produção economicamente vulneráveis no subsector do leite de
vaca, complementar ao apoio ao investimento, visando a minimização dos impactos negativos
do fim do regime de quotas. Esta medida, com uma dotação de 6,07 milhões de euros, abrange
a totalidade dos produtores do continente com entregas de leite, sendo o apoio modulado em
função do número de vacas:
- Até 50 vacas - 40 euros por vaca;
- Entre 51 e 75 vacas – 30 euros por vaca;
- Entre 76 vacas e 100 vacas – 25 euros.
- Medida de apoio a sistemas de produção economicamente vulneráveis no subsector do leite de
ovelha, visando contrariar o abandono significativo que este subsector tem vindo a sofrer, em
consequência quer do desligamento parcial das ajudas, quer da queda dos preços do leite desta
espécie. Com esta medida, com uma dotação de 2,73 milhões de euros estima-se apoiar 420 000
ovelhas de leite, sendo o valor unitário da ajuda igual a 6,5 euros/cabeça ovelha de leite.
- Linha de crédito de 175 milhões de euros, com juros bonificados, dirigida às empresas do sector agrícola e pecuário, do sector florestal e às agro-indústrias. O recente Decreto-Lei procede a
ajustamentos nas condições financeiras dos empréstimos de que são beneficiárias as empresas
do sector agrícola e pecuário e agro-industrial, cuja actividade se centra na produção e transformação do leite, que passam assim a beneficiar de um prazo máximo do empréstimo de 6 anos,
vencendo-se a primeira amortização no máximo até três anos, e permitindo-se um período de
carência de capital de dois anos.

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
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Com o apoio:

PEDIDO DE DIREITOS DE ANIMAIS À RESERVA NACIONAL
O prazo para formalização das candidaturas a direitos de animais à Reserva Nacional para o ano
2010 é de 1 a 30 de Setembro de 2009.

Eventos

Foi concebido um novo sistema de recepção de Pedidos de Direitos de Animais à Reserva Nacional, consolidado num único pedido, o Pedido de Direitos à Reserva Nacional para Vacas em Aleitamento e
Ovinos e Caprinos e a sua recolha on-line.
O acesso a esta funcionalidade será efectuado através
da aplicação iDigital, na área reservada do Portal do
IFAP, e estará disponível a partir do dia 1 de Setembro
de 2009, na sua entidade receptora.

Workshop “Solo e Fertilização em
Agricultura Biológica (AB)”

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).

www.agroportal.pt/Eventos/promo/2009/SoloeFertemAB.
htm

5 de Setembro de 2009, Aldeia de Cerdeira, Serra
da Lousã

Agromaq
5 a 10 de Setembro de 2009, Salamanca, Espanha
www.feriadesalamanca.es/agromaq09/agromaq.html

PRODER - CANDIDATURAS

103.º Curso Intensivo de Viniﬁcação
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Acção
Modernização e Capacitação da Empresas

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

Investimentos de Pequena Dimensão

Setembro 2009

Concurso

19 de Junho a 15 de Dezembro
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

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

3º

Innov Agri Grand Sud-ouest
Modernização e Capacitação das Empresas Sector do Leite
Modernização e Capacitação das Empresas
Sector do Olival Tradicional

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

19 de Junho a 15 de Dezembro
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

19 de Junho a 15 de Dezembro
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

19 de Junho a 15 de Outubro
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

4º

5º

9 a 10 de Setembro de 2009, Ondes, França
iagso.innovagri.com/index.php?lang=en

Feira do Milho
11 e 12 de Setembro de 2009, Mouchão da Fonte
Boa, Valada do Ribatejo
www.valinveste.pt/valinveste/feiradomilho2009.ppt

1º

Space
15 a 18 de Setembro de 2009, Rennes, França

29 de Junho a 15 de Setembro
19 de Junho a 30 de Outubro
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1º

www.space.fr/

Eolica Expo Mediterranean
2º

30 Setembro a 2 Outubro de 2009, Roma, Itália
www.zeroemissionrome.eu/en/index_zer.asp

6º Congresso Florestal Nacional

CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS DAS AJUDAS DO
PEDIDO ÚNICO PREVISTOS PARA SETEMBRO/OUTUBRO 2009
Ajudas
Ajuda Suplementar
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Período de Candidaturas

Forragens Secas - Acerto
Medidas Agro e Silvo Ambientais - Saldo

6 a 9 de Outubro de 2009, Ponta Delgada, Açores
www.esac.pt/cernas/6º_congresso_florestal_nacional.
htm

Datas Previstas de Pagamento
14 a 18 Setembro 2009
Setembro 2009
12 a 16 Outubro 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.

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

www.ajap.pt
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