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Alimentos substitutos de refeição: nova tendência alimentar 

De acordo com a Bosch, lanches não açucarados, alinhados com alimentos de 

substituição de refeição, estão a demonstrar um forte crescimento, o que sinaliza uma 

mudança de mentalidade do consumidor para uma sociedade mais focada na saúde.  

http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/Bosch-changing-demands-of-the-

confectionery-

market?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

 

Introdução da Tecnologia de Cold Lake no mercado 

Carritech encontra-se atualmente em discussão com empresas de panificação e 

indústrias produtoras de snacks de forma a introduzir a tecnologia Cold Lake no 

mercado. Esta tecnologia, aplicada a baixa temperatura, com secagem e expansão a 

vácuo, permite a introdução nos alimentos de ingredientes termosensíveis, tais como 

vitaminas e probióticos. 

http://www.foodproductiondaily.com/Innovations/Carritech-discussing-use-of-ColdBake-

in-bakery-snacks-and-cereals/ 

 

Tetra Pak lança Livro Branco sobre processo de aquecimento de alimentos com 

partículas 

A Tetra Pak publicou um Livro Branco em que decifra o código da transferência de calor 

durante o processo de tratamento de alimentos com partículas. Especialistas da 

empresa desenvolveram um modelo matemático que define os coeficientes de 

transferência de calor para diferentes tipos de partículas tendo por base o seu tamanho, 

forma e concentração. Isto permite o cálculo preciso da área de aquecimento, 

temperatura e tempos necessários para receitas individualizadas. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/tetra-pak-lanca-livro-branco-sobre-processo-de-

aquecimento-de-alimentos-com-particulas/ 
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Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de janeiro de 2016. 

 

Aditivos Alimentares 

Regulamento de Execução 2016/104 da Comissão, de 27 de Janeiro de 2016, que 

autoriza a utilização de uma preparação de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 

como aditivo em alimentos para animais. (JO L 21 - Serie L) 
 

 

Limites de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 
  

 

Regulamento 2016/71 da Comissão, de 26 de Janeiro de 2016, que altera os 

limites máximos de resíduos de pesticidas de 1-metilciclopropeno, flonicamide, 

flutriafol, ácido indolilacético, ácido indolilbutírico, petoxamida, pirimicarbe, 

protioconazol e teflubenzurão no interior e à superfície dos géneros alimentícios e 

dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal. Altera o Regulamento n.

º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho. O presente regulamento é 

aplicável a partir de 16 de Agosto de 2016. (JO L 19 - Serie L) 

    

 

Limites de Resíduos de Pesticidas na Fruta 
    

Regulamento 2016/75 da Comissão, de 21 de Janeiro de 2016, que altera os 

limites máximos de resíduos de fosetil no interior e à superfície de determinados 

produtos, designadamente fruta fresca ou congelada. O presente regulamento, 

que altera o Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, é 

aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2016. (JO L 16 - Serie L) 

    

 

Organização Mundial do Comércio / Sistema Comerc. Multilateral 

 

Decisão 2016/77 do Conselho, de 18 de Janeiro de 2016, que confirma a posição 

adotada em nome da União Europeia no âmbito da 10.a Conferência Ministerial da 

Organização Mundial do Comércio no que diz respeito à concorrência na exportação e 

às questões em matéria de desenvolvimento. Recorde-se que a União tinha como 

objetivo alcançar um resultado abrangente e equilibrado relativamente a todas as formas 

de apoios à exportação de produtos agrícolas (i.e., subsídios à exportação, créditos à 

exportação, empresas comerciais do Estado exportadoras de produtos agrícolas e ajuda 

alimentar), mas não limitado apenas às subvenções à exportação. (JO L 16 - Serie L) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0104&qid=1454079270099&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0071&qid=1454079270099&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0075&qid=1454079270099&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0077&rid=76


Suspensão de apoio à Armazenagem de Carne 

 

Regulamento de Execução 2016/85 da Comissão, de 25 de Janeiro de 2016, que 

suspende a apresentação de pedidos de ajuda à armazenagem privada de carne de 

suíno prevista no Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2334. (JO L 17 - Serie L) 

 

Limites de Resíduos de Pesticidas nos géneros Alimentícios 

Regulamento 2016/60 da Comissão, de 19 de Janeiro de 2016, que altera os limites 

máximos de resíduos de pesticidas - clorpirifos no interior e à superfície de certos dos 

géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal. Altera 

o Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho. O presente 

regulamento é aplicável a partir de 10 de Agosto de 2016 e é diretamente aplicável em 

todos os Estados-Membros. (JO L 14 - Serie L) 

 

Catálogo de Variedades de Espécies Hortícolas 

Comunicação 2016/C 022/1 da Comissão Europeia, de 21 de janeiro de 2016, que 

publica o catálogo comum de variedades de espécies hortícolas, ou seja, o primeiro 

suplemento à 34.ª edição integral. (JO C 22 - Serie C) 

 

Limites Máximos de Resíduos 

Regulamento 2016/67 da Comissão, de 19 de Janeiro de 2016, que altera o 

Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos 

limites máximos de resíduos de ametoctradina, clortalonil, difenilamina, flonicamide, 

fluaziname, fluoxastrobina, halauxifena-metilo, propamocarbe, protioconazol, tiaclopride 

e trifloxistrobina no interior e à superfície de determinados produtos. O presente 

regulamento reduz, designadamente, os LMR presentes nas azeitonas para a produção 

de azeite, os quais são aplicáveis a partir de 12 de fevereiro de 2016. (JO L 15 - Serie L)  

 

Níveis Máximos de Contaminação Radioativa Admissíveis nos Alimentos 

Regulamento 2016/52 do Conselho, de 15 de Janeiro de 2016, estabelece os níveis 

máximos admissíveis de contaminação radioativa dos géneros alimentícios e dos 

alimentos para animais na sequência de um acidente nuclear ou de qualquer outro caso 

de emergência radiológica. Estabelece também o procedimento para adotar, ou 

posteriormente alterar, os regulamentos de execução que fixam os níveis máximos 

tolerados admissíveis. Revoga o Regulamento n.º 3954/87 e os Regulamentos n.º 

944/89 e n.º 770/90 da Comissão. (JO L 13 - Serie L)  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:017:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0060&qid=1454079270099&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:022:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0067&qid=1454079270099&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&rid=110


Limites Máximos de Resíduos / Dietofencarbe, Mesotriona, Metossulame e 

Pirimifos-metilo 

Regulamento 2016/53 da Comissão, de 19 de Janeiro de 2016, que altera os limites 

máximos de resíduos de dietofencarbe, mesotriona, metossulame e pirimifos-metilo no 

interior e à superfície de determinados produtos. Altera o Regulamento n.º 396/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo a esta matéria. (JO L 13 - Serie L) 

 

Alimentação / Novas Substâncias Aromatizantes 

Regulamento 2016/54 da Comissão, de 19 de Janeiro de 2016, autoriza a inclusão de 

gama-glutamil-valil-glicina na lista da União de substâncias aromatizantes. Altera o 

Regulamento n.º 1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 13 - Serie L) 

 

Alimentação / Substâncias Aromatizantes em Avaliação 

Regulamento 2016/55 da Comissão, de 19 de Janeiro de 2016, que estabelece as 

regras de tratamento e utilização das substâncias aromatizantes em avaliação. Altera o 

Regulamento n.º 1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a esta 

matéria. (JO L 13 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares / Alecrim 

Regulamento (UE) 2016/56 da Comissão, de 19 de Janeiro de 2016, que autoriza a 

utilização de extratos de alecrim (E 392) como antioxidante em matérias gordas para 

barrar com teor de matéria gordas inferior a 80 %. Altera o Regulamento n.º 1333/2008 

do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a esta matéria.  (JO L 13 - Serie L) 
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