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AJAP Objectiva
Boletim Informativo da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Destaques
Nota

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

Passar em revista um ano da AJAP Objectiva torna-se uma tarefa algo delicada uma vez que vários 

foram os assuntos abordados. 

É contudo fácil concluir que 2009 foi um ano extremamente difícil para a agricultura portuguesa. 

Difícil porque teimosamente o Ministro da Agricultura, Dr. Jaime Silva, agravou, ainda mais neste 

último ano do seu mandato, a péssima prestação que o caracterizou à frente do Ministério. 

Destacamos como temas abordados no nosso boletim o difícil processo que invadiu o sector do leite 

e ao mesmo tempo a insensibilidade política que mais uma vez caracterizou o responsável da pasta, 

de igual forma referimos, em mais do que um número, o grave problema da ausência de instalações 

de Jovens Agricultores ao longo de todo o seu mandato, consequência de um programa PRODER 

de difícil acesso para os Jovens Agricultores, para os agricultores e para o mundo rural.

Portugal apresentava, e apresenta, o menor número percentual de Jovens Agricultores em toda 

a Europa e, lamentavelmente, nada foi feito em termos políticos para contrariar esta situação. 

No que diz respeito às acções desenvolvidas pela AJAP ao longo de 2009, foram reflectidas na AJAP 

Objectiva a presença nos principais certames nacionais (Ovibeja, Agro e Feira Nacional de Agricultu-

ra), bem como a organização de dois eventos que envolveram toda a organização, referimo-nos às 

Jornadas Técnicas realizadas em Viseu e Castelo Branco, respectivamente no início e na parte final 

de 2009. Paralelamente a AJAP continuou a conferir apoio aos Jovens Agricultores, assistiu a um 

novo impulso no seu papel enquanto entidade com responsabilidades na Formação Agrícola com 

destaque para a Formação-Acção, assim como se manteve empenhada na representação e defesa 

dos Jovens Agricultores em inúmeros eventos nacionais e internacionais. Ainda em 2009 a AJAP foi 

promotora de um projecto ímpar no sector agrícola que resultou na publicação de uma obra única 

constituída por um vasto conjunto de recursos técnico-pedagógicos - “INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

NA FORMAÇÃO AGRÍCOLA” (agrinov.ajap.pt).

Como nota final e destacando o número de Dezembro, importa salientar como positivo a postura 

do novo Ministro da Agricultura, Dr. António Serrano. De assinalar a abertura ao diálogo com as 

organizações de agricultores, bem como o reconhecimento da função ingrata que os agricultores 

desenvolvem. A demonstrá-lo, a compreensão que evidenciou e a celeridade imposta no surgimento 

de um apoio excepcional com vista a minimizar os prejuízos que o temporal causou aos agricultores 

do Oeste em Dezembro de 2009.

BALANÇO 2009

2009 pautou-se por ser um ano cheio de 

adversidades para os Agricultores Portu-

gueses!

A AJAP tem como objectivo em 2010 

tudo fazer, naquilo que lhe compete, 

para tentar contrariar esta situação de 

desânimo e de falta de esperança que o 

Sector Primário atravessa.

Continuamos com objectivos bem defi ni-

dos, comprometendo-nos a colaborar e a 

trabalhar, de forma a garantir o futuro da 

agricultura, do mundo rural e, principal-

mente, dos Jovens Agricultores.

Esperamos, também, que os nossos  go-

vernantes tenham em atenção que “ja-

mais haverá ano novo se continuar a 

copiar erros dos anos velhos” (Luís de 

Camões).

Bom Ano 2010!

AJUDAS IFAP - SESSÕES DE ESCLARECIMENTO EM JANEIRO
CENTRO

Distrito Concelho Freguesia Local Data Hora

Guarda
Figueira de Castelo 

Rodrigo
Vermiosa Junta de Freguesia 27 Janeiro 20:00

ALENTEJO

Distrito Concelho Freguesia Local Data Hora

Beja Alvito
Vila Nova da 

Baronia
Junta de Freguesia 21 Janeiro

18:00

Beja Cuba Cuba Biblioteca Municipal 29 Janeiro
18:00

Beja Odemira Santa Maria
ABM - Rua Engº 

Arantes de Oliveira nº 1 
25 Janeiro 18:00
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Eventos

Agro-Mashov
13 a 14 de Janeiro de 2010, Tel Aviv, Israel 

AG Connect Expo
13 a 15 de Janeiro de 2010, Orlando, Estados 
Unidos 
www.agconnect.com/

Swiss’Expo
14 a 17 de Janeiro de 2010, Lausana,  Suíça 
http://www.salonagriculture.ch/

International Green Week Berlin
15 a 24 de Janeiro de 2010, Berlim, Alemanha  
www.1.messe-erlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/

www.gruenewoche/englisch/index.html

XII Feira Gastronómica do Porco
15, 16 e 17 de Janeiro de 2010, Câmara Municipal 
de Boticas, Boticas
www.cm-boticas.pt/eventos/default.php?id=23

19.ª Feira do Fumeiro e Presunto de 
Barroso
21 a 24 Janeiro de 2010, Pavilhão Multiusos, Câmara 
Municipal de Montalegre, Montalegre
www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=1088

Agrovina 
26 a 29 de Janeiro de 2010, Martigny,  Suiça 
www.agrovina.ch/

II Simpósio Nacional de Fruticultura
4 e 5 de Fevereiro de 2010, Escola Superior de Agrária 
de Castelo Branco, Castelo Branco
docentes.esa.ipcb.pt/2_snf/

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:

PRODER - CANDIDATURAS 

ELECTRICIDADE VERDE

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE OVINOS E CAPRINOS (DEOC)

Foi publicado o Despacho n.º 47/2010 que institui um apoio financeiro com o objectivo de com-
pensar os agricultores pelo custo da energia utilizada nas actividades de produção agrícola e pecu-
ária no ano de 2010.
O valor da ajuda é equivalente a 20% do valor do consumo constante da factura de electricida-
de, acrescido do valor da potência contratada, sendo excluídas todas as demais taxas, tarifas e 
quaisquer outras imposições, incluindo impostos, até ao limite individual fixado para as medidas de 
auxílio estatal.

Podem beneficiar deste apoio os agricultores cuja actividade se inclua numa das descritas nos gru-
pos 011 a 015 da secção A, divisão 01 das CAE Rev. 3, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, 
de 14 de Novembro.

O prazo de candidatura será definido através do despacho do Ministro da Agricultura, do Desenvol-

vimento Rural e das Pescas para apresentação do Pedido Único.

O período de recepção da Declaração das Existências de Ovinos e Capri-
nos (DEOC) decorre durante o mês de Janeiro de 2010.
Todos os criadores de ovinos e caprinos devem declarar os animais deti-
dos a 31 de Dezembro de 2009.

Os criadores que ainda não possuam o registo no SNIRA – Sistema 
Nacional de Informação e Registo Animal são obrigados ao recensea-
mento da exploração. Caso não procedam à Declaração de Existência 
a exploração e o detentor em causa perderão o direito de emissão de 
Guias de Circulação. 

Após o registo da DEOC, os criadores devem solicitar a emissão do Re-
gisto de Existências e Deslocações (RED) para o ano 2010.

A ausência de DEOC detidos, ou a não manutenção do RED actualiza-
do, constitui uma contra ordenação punível com coima cujo montante 
mínimo é de 100 €.

As Declarações podem ser efectuadas nos Postos de Atendimento da 
AJAP. Para mais informações e esclarecimentos por favor contacte a 
Sede da AJAP por telefone (21 324 49 70) ou e-mail (ajap@ajap.pt).

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

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

COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS RPU

FONTE: www.proder.pt

Acção Período de Candidaturas Concurso

Instalação de Jovens Agricultores 2 de Janeiro a 31 de Dezembro -

Restabelecimento do Potencial Produtivo
Apoio Excepcional para a Região Oeste

Até 18 de Janeiro de 2010 2º

Recuperação do Potencial Produtivo 1 de Setembro a 1 de Março de 2010  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2º

Protecção contra Agentes Bióticos Nocivos  15 de Julho a 1 de Março de 2010  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1º


