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AJAP Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

DestaquesNota

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

No passado dia 10 de Novembro a AJAP foi recebida pelo Ministro António Serrano, titular da 

pasta da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 

das Pescas.

Dialogar com os responsáveis das organizações re-

presentativas do sector agrícola constituiu uma das 

medidas que o novo Ministro anunciou tomar, e 

concretizou. O objectivo da reunião de trabalho foi 

estabelecer o “diagnóstico” da situação, afirmando 

que só depois pode “olhar para frente”.

Apesar de não apresentar qualquer referência à 

necessidade imperiosa de instalar mais jovens agricultores em Portugal, entendemos que se 

encontra implícito nos compromissos eleitorais do partido que representa. Nesse pressuposto 

consideramos que a maioria das propostas reflectem algumas das principais preocupações da 

AJAP para o sector. A Associação manifestou a sua disponibilidade  para concertar uma estra-

tégia de colaboração com o Ministério da Agricultura visando fomentar a actividade agrícola e 

dinamizar o espaço rural. 

Ciente de que não tem uma tarefa fácil, mas com uma vasta experiência em gestão, o Ministro 

António Serrano mostra-se empenhado em resolver os problemas existentes, encarando o cargo 

como “um desafio em termos pessoais”. 

Espera-se que o novo Ministro represente um virar de página do livro negro em que se transfor-

mou a Agricultura no último mandato e que trace um novo rumo para os Jovens Agricultores 

portugueses. 

Decorrerá dia 9 de Dezembro, pelas 18h00, no Salão Nobre do Instituto Superior de Agronomia, a 

apresentação pública do projecto “INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO AGRÍCOLA”, estando con-

firmada a presença do Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rura e das Pescas.

“INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO AGRÍCOLA” é um projecto ímpar no sector agrícola nacional 

que envolveu a participação de especialistas nas várias áreas temáticas cobertas, em que foram 

construídos um conjunto de materiais didácticos em áreas críticas para o sucesso e competitivi-

dade das explorações agrícolas: Serviços de Aconselhamento Agrícola (Boas Condições Agrícolas 

e Ambientais, Ambiente, Saúde Pública, Saúde e Bem-Estar Animal e Segurança no Trabalho); 

Inovação e Criação de Novos Negócios; GLOBALGAP; Marketing de Produtos Agrícolas; Comércio 

Electrónico em Agricultura; Alterações Climáticas e Agricultura; Agricultura de Precisão; Viticultura 

de Precisão e Zootecnia de Precisão.

NOTA: A entrada é livre, mas tendo em consideração que existe um número limitado de exemplares da colec-

ção INOVAÇÂO E TECNOLOGIA NA FORMAÇÂO AGRÍCOLA que serão distribuídos pelos participantes, agradecemos 

confirmação para o e-mail: ajap@ajap.pt ou em alternativa para o telefone: 21 324 49 70 até ao dia 7 de 

Dezembro.

NOVO MINISTRO DA AGRICULTURA, NOVA ESPERANÇA

“INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO AGRÍCOLA”

O Sector Agrícola atravessa uma das fa-

ses mais negras dos últimos anos. O novo 

Ministro da Agricultura tem, sem dúvida, 

uma árdua tarefa pela frente, pois o seu 

antecessor não deixou uma herança 

nada fácil. 

As primeiras impressões da postura a-

presentada pelo Ministro António Ser-

rano são completamente diferentes das 

de Jaime Silva durante o seu negro man-

dato.

A disponibilidade para o diálogo e para 

a articulação com as Organizações são 

bem-vindas, assim como a simplifi cação 

dos processos relativos às Ajudas Direc-

tas e ao PRODER. 

A AJAP está disponível para concertar 

uma estratégia de colaboração com o 

Ministério da Agricultura visando dinami-

zar a entrada de Jovens Agricultores no 

Sector Agrícola  e, paralelamente, emer-

gir um sistema de acompanhamento 

efectivo e marcante de forma a inovar e 

dinamizar a agricultura nacional e o es-

paço rural.
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Eventos

Agribex
1 a 6 de Dezembro de 2009, Bruxelas, Bélgica 
www.agribex.be

Austro Agrar 
2 a 9 de Dezembro de 2009, Tullin, Áustria
www.austroagrar.at

Seminário: Desenvolvimento Rural – 
Tendências e Oportunidades
3 a 4 de Dezembro de 2009, Auditório do Cine-
Teatro, Serpa
www.gpp.pt/RRN/Seminario.html

Growtech Eurasia 
3 a 6 de Dezembro de 2009, Antália, Turquia
www.growtech.com.tr/en/

Mostra de Sabores e Saberes de Sempre 
AMPV /Tejo
4 a 8 de Dezembro de 2009, Casa do Campino, 
Santarém
www.cvrtejo.pt/dlds/AMPV_PropostaMostrasaboressab
eresTEJO2.pdf

VI Congresso de Ornitologia da SPEA & IV 
Congresso Ibérico de Ornitologia
5 a 8 de Dezembro de 2009, Elvas 
www.spea.pt/index.php?op=congresso2009

VIII Feira da Vinha e do Vinho de Amareleja 
5 a 8 de Dezembro de 2009, Escola das Cancelinhas, 
Amareleja
www.feirasdeamareleja.pt/FeiraVinhaVinho.html

Colóquio ALABE 2009 “A Inovação no 
Sector Vitivinícola”  
9 de Dezembro de 2009, Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto
www.alabe.pt/coloquios/coloquio2009.html

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

Com o apoio:

Acção Período de Candidaturas Concurso

Modernização e Capacitação da Empresas 19 de Junho a 15 de Dezembro   
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

3º

Modernização e Capacitação das Empresas - 
Sector do Leite

19 de Junho a 15 de Dezembro 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

4º

Modernização e Capacitação das Empresas
Sector do Olival Tradicional
Aviso Específico para DOP Trás-os-Montes e Beira Interior

19 de Junho a 15 de Dezembro
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

5º

Instalação de Jovens Agricultores  1 de Outubro a 31 de Dezembro 4º

Modernização dos Regadios Colectivos Tradi-
cionais 

26 de Agosto a 17 de Dezembro  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

1º

Restabelecimento do Potencial Produtivo
Apoio excepcional ao Sabugal 

15 de Setembro a 31 de Dezembro 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1º

Recuperação do Potencial Produtivo
Estabilização de Emergência Após Incêndio - Concelho do 
Sabugal

1 de Outubro a 31 de Dezembro 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

-

Desenvolvimento do Regadio - Grupo B - Região 
de Lisboa e Vale do Tejo

22 de Setembro de 2009 a 
6 de Janeiro de 2010  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

4º

Recuperação do Potencial Produtivo 
1 de Setembro de 2009 a 

1 de Março de 2010
PRORROGAÇÃO DE PRAZO  

2º

Instalação de Sistemas Florestais e Agro-
Florestais

1 de Setembro de 2009 a 1 de 
Março de 2010 

 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

2º

Para mais informações e esclarecimentos, por favor, contacte a Sede da AJAP por telefone (21 324 49 70) 
ou e-mail (ajap@ajap.pt).

PRODER - CANDIDATURAS 

COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS RPU

A formalização da comunicação de transferências de direitos RPU, para a Campanha 2010, decorre 
desde o dia 2 de Dezembro de 2009 até seis semanas antes do prazo final de entrega das candi-
daturas de Pedido Único. 

A partir da Campanha 2010, no âmbito do projecto iDigital,  a recolha das comunicações de trans-
ferência de direitos RPU será efectuada on-line através de um formulário único.

O Beneficiário, titular dos direitos, poderá formalizar a sua comunicação de transferências de direi-
tos RPU junto de qualquer Direcção Regional de Agricultura e Pescas estando também prevista a 
recolha da comunicação de transferências através de formulários electrónicos de forma desmate-
rializada e assinada digitalmente.

Para formalizar a comunicação da transferência de direitos de RPU junto de uma Direcção Regional 
de Agricultura e Pescas deve fazer-se acompanhar dos seguintes documentos obrigatórios con-
soante a forma como pretende transferir os direitos:

Transferência com terra - temporária: Comprovativos da transferência temporária de terra, com 
indicação precisa de parcelários e datas. 

Transferência com terra - definitiva: Comprovativos da transferência definitiva de terra, com indi-
cação precisa de parcelários e datas. 

Heranças: Todos os documentos que permitam identificar os herdeiros (Habilitação de Herdeiros). 
FONTE: www.ifap.min-agricultura.pt

FONTE: www.proder.pt

Encontra-se a decorrer até 18 de Dezembro de 2009 o período de recepção das Declarações de 
Colheita e Produção.

DECLARAÇÃO DE COLHEITA E PRODUÇÃO (DCP)


