15/10/12

Leite Agricultores podem perder 80 das ajudas comunitárias com reforma da PAC estudo - Express…

Outros sites Impresa:

SIC

TV Mais

Escape

Olhares

J. Letras

V. Júnior

MyGames

E. Informática

Em destaque»

Últimas»

Nobel da Economia
para Alvin Roth e Lloyd
Shapley

■ Os sacrifícios pedidos não são em vão -C arlos Moedas

Relvado

Autosport

Infoportugal

Volante

Casas

Empregos

Multimédia»

Um salto do outro mundo

■ OE2013: Proposta do Governo entregue no
Parlamento em ...

50 filmes que toda a gente deve
ver

■ Agricultura com nova linha de crédito de 150
ME e acesso à ...

Assinaturas: Tablets e Vouchers

Digital

RSS

| Login | Registo

OK

15/10/2012 atualizado às 17:29

INÍCIO ATUALIDADE ECONOMIA

Crianças

Sugestões culturais

DINHEIRO LIFE & STYLE DESPORTO TECNOLOGIA

Guia do Estudante

Iniciativas e produtos

FOTOS INFOGRAFIA

Newsletters

Loja

OPINIÃO BLOGUES EMPREGO CASAS CARROS GIC

Dossiês

Multimédia

De A a Z

Página Inicial » Feeds » Última Hora Lusa » Economia » Leite: Agricultores podem perder 80% das ajudas comunitárias com reforma da PAC - estudo

Leite: Agricultores podem perder 80% das ajudas
comunitárias com reforma da PAC - estudo
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Lisboa, 10 jul (Lusa) - A reforma da Política Agrícola Comum (PAC) vai ter um impacto "bastante negativo" para os
produtores de leite portugueses que podem perder até 80 por cento dos subsídios que atualmente recebem, segundo
um estudo da Universidade Católica.
O estudo a que a Lusa teve acesso, elaborado pela Faculdade de Economia e Gestão para a FENALAC (Federação
Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite), revela um impacto "bastante negativo" em todos os cenários
analisados pelos investigadores, sobretudo para as explorações localizadas no Litoral Norte e Centro, que
representam dois terços da produção leiteira do continente.
No pior cenário, sem majoração de pagamento base nem introdução de pagamentos ligados à produção, as
explorações de leite terão uma quebra da ordem dos 79 por cento nos pagamentos recebidos, que será superior a 85
por cento nas explorações do Litoral Norte e Centro e nas mais intensivas do Sul, já que vai receber mais quem utiliza
mais terra.

0

0

0

Like

+VISITADOS

+COMENTADOS

TOP UTILIZADORES

■

Vouchers de A Vida é Bela recusados

■

Estrelas da BBC em escândalo sexual

■

Sampaio: "Austeridade rebenta com o país"

■

Surfista havaiano no hospital

■

PS conquista maioria absoluta nos Açores

Comente

2

Outros artigos (seleção automática, versão beta)
Jovem leiloa virgindade e licitações já chegaram aos 130 mil euros (Visão)
Fotogaleria: veja como os famosos se divertem em festas (Activa)
Portuguesa vai treinar seleção de futebol do Irão (Expresso)
Conta do telemóvel de uma francesa: 11,72 mil biliões de euros. (Exame Informática)
Pais mantiveram filho fechado num quarto durante vários anos (Visão)
'Multimilionário sem abrigo' "surpreendido com a passividade dos portugueses" (Expresso)

Actividade recente
Tens de ter sessão iniciada no
Facebook para veres a actividade
recente dos teus amigos.

Iniciar sessão

50 filmes que toda a gente deve ver
165 pessoas recommended isto.
Cientistas portugueses criam 'substituto'
dos óculos
653 pessoas recommended isto.
Miguel Sousa Tavares: É impensável que
Relvas não seja remodelado
774 pessoas recommended isto.

P lugin social do F acebook

Mais notícias em Economia

0 comentários
Últimas Economia

Comentar

»

…sapo.pt/leite-agricultores-podem-perder-80-das-ajudas-comunitarias-com-reforma-da-pac-estud…

»

NA PÁGINA INICIAL
• Afonso julga-se à altura do desafio
• Um salto do outro mundo
• 50 filmes que toda a gente deve ver

1/3

15/10/12

Leite Agricultores podem perder 80 das ajudas comunitárias com reforma da PAC estudo - Express…

• Nobel/Economia: Prémio distingue "grande nome" na investigação e jovem que "aplicou ideias" - César das
Neves
17:06 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

• Alentejo recebe primeira mostra tecnológica de bioenergia em Portugal em maio de 2013
16:11 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

• Bolsa/EUA: Wall Street arranca em alta animada pela melhoria das vendas a retalho
14:51 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

• Produtores requerem registo de Identificação Geográfica Protegida para meloa da ilha de Santa Maria

• 50 filmes que toda a gente deve ver
• Mafalda e as suas missões
• A última viagem do vaivém Endeavour
• Imagens que estão a marcar esta ...
• E no último dia a crise chegou à ...
• Ronaldo vezes 100
• Austríaco volta hoje a tentar salto ...
• Berta Cabral acredita na sabedoria dos ...

14:23 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

• Vendas a retalho nos Estados Unidos sobem 1,1% em setembro
14:22 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

Subscreva as nossas Newsletters

OK

• GNR detém 68 condutores em fiscalização a veículos pesados de mercadorias e passageiros
13:36 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

O Expresso no

• Nobel/Economia: Norte-americanos Alvin Roth e Lloyd Shapley galardoados pela Academia Sueca
13:27 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

Facebook

Twitter

RSS

• Companhia russa Rosneft participa na construção de gasoduto Moçambique-Zimbabué
12:25 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

• Nobel/Economia: Prémio atribuído aos norte-americanos Alvin Roth e Lloyd Shapley
12:23 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

• O euro "não é bom para a paz", diz o economista Joseph Stiglitz
12:02 Segunda feira, 15 de outubro de 2012,

1

Leia aqui toda a informação das últimas 24 horas | últimos 2 dias | anterior »

Imobiliário

Emprego

Apartamentos para Venda em Lisboa
Apartamentos para Arrendar em Lisboa
Apartamentos para Venda em Cascais

Tipo de Imóvel

Preço Máximo

Distrito

Concelho

Outros artigos (selecção automática, versão
beta)

Veja aqui o ranking das
escolas 2012

'Multimilionário sem
abrigo' "surpreendido
com a passividade dos
portugueses"

…sapo.pt/leite-agricultores-podem-perder-80-das-ajudas-comunitarias-com-reforma-da-pac-estud…

2/3

15/10/12

Leite Agricultores podem perder 80 das ajudas comunitárias com reforma da PAC estudo - Express…

© Expresso
Im presa Publishing

Página inicial Atualidade Economia Dinheiro Life & Style Desporto Tecnologia e Ciência Dossiês Opinião Blogues Multimédia Assinaturas Iniciativas e Produtos
Termos de utilização Uso de dados pessoais Estatuto editorial Código de Conduta Ficha Técnica do Expresso Ficha técnica da Exame Publicidade Regras da Comunidade

S.A.

Contatos Loja Online

Mais de 200.000 Hotéis Melhor preço. Sem custos reserva! Hotéis excelentes e económicos! www.booking.com/hoteis
Procura Roupa? - Olx E a Roupa que já Não Usa? No Olx é Dinheiro. Se Vale X, Olx. Olx.pt/vestuário Viagem no
Valor de 2000€ Agora Grátis, Tudo incluído Destino Maldivas. 2 pessoas www.viagem-maldivas.com Pesagem
industrial Software e produtos para pesagem industrial www.cachapuz.com
Grupo Impresa

…sapo.pt/leite-agricultores-podem-perder-80-das-ajudas-comunitarias-com-reforma-da-pac-estud…

0.00%

0.30€

3/3

