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União Europeia: autorizada a presença de Estrela-do-mar como constituinte na farinha 

de peixe para alimentação de suínos e aves. 
A Comissão Europeia (CE) adoptou regulamento que autoriza a incorporação de produtos 

obtidos a partir de estrelas-do-mar selvagem e invertebrados aquáticos para fazer farinha 

de peixe para suínos e aves.  

http://www.feednavigator.com/Regulation/EU-Starfish-now-allowed-as-fishmeal-source-for-
pig-and-poultry-feed?nocount  

 

Tendência: As algas como a fonte primária de proteína de origem vegetal 

A TerraViaé uma empresa focalizada na próxima geração de alimentos, nutrição e 

ingredientes especializados e pioneiros na inovação com algas, realçaram que o seu 

produto Algae-via Protein Rich Whole Algae continua a ganhar terreno junto da indústria 

alimentar e junto das marcas pioneiras em produtos de origem vegetal.  

http://www.foodingredientsfirst.com/News/KEY-INTERVIEW-Algae-Trending-as-Top-Plant-
Based-Protein-
Source.html?section=Food%20Ingredients%20News&tracking=All%20News&article_type=ar
ticle  

 

 

Missão: revolucionar a agricultura 

A empresa WiseCrop vai à Web Summit da próxima semana para se mostrar e procurar 

investidores para atingir o objetivo a que se propõe, segundo o fundador e presidente 

executivo, Tiago Sá: «revolucionar a agricultura». 

http://www.agronegocios.eu/noticias/missao-revolucionar-a-agricultura/  

Área de agricultura biológica aumentou 14,4% desde 2010 em Portugal 
Portugal chegou a 2015 com uma área dedicada a agricultura biológica de 241.375 

hectares. Na União Europeia, só o Reino Unido e a Holanda registaram um decréscimo 

entre 2010 e 2015. O território português tinha, no final do ano passado, 214.375 

hectares de área agrícola dedicada a culturas biológicas, segundo os últimos dados 

analisados pelo Eurostat, divulgados esta quarta-feira, 25 de Outubro. 

http://www.agrozapp.pt/noticia/area-de-agricultura-biologica-aumentou-14-desde-2010-
em-portugal  
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IFAP divulga lista de Organizações de Produtores Reconhecidas 

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP divulgou a lista de 

Organizações de Produtores Reconhecidas até ao dia 24 de outubro de 2016. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/ifap-divulga-lista-de-organizacoes-de-produtores-
reconhecidas/  

 

Top 4: Como a “Smart-Tech” está a moldar as cozinhas do futuro 

Para a categoria deste mês do “Top 4”, fizemos parceria com a Pennywell para analisar 

como a tecnologia integrada mudará o futuro da preparação de alimentos em nossas 

casas. A “Smart-Tech” é uma área que explodiu nos últimos anos, desde chaleira e 

tábuas de cortar inteligentes, até equipamentos que fornecem informação sobre o 

alimento e quando este está a terminar podendo encomendar mais por si. Aparelhos 

inteligentes passaram de uma indústria de US $ 40 milhões em 2010 para mais de US $ 9 

bilhões hoje e, de acordo com as previsões, poderiam chegar a um escalonamento de US 

$ 26 bilhões até 2019. 

http://www.foodbev.com/news/top-four-ways-that-smart-technology-is-changing-our-

kitchens/  

 

Primeira exploração agrícola no deserto que utiliza apenas sol e água do mar 

Sol e água do mar - isso é tudo o que uma nova e futurista estufa necessita para produzir 

17.000 toneladas de tomates por ano no deserto sul australiano. 

É o primeiro sistema agrícola deste tipo no mundo e não usa solo, pesticidas, 

combustíveis fósseis ou água subterrânea. Como a procura por água doce e energia 

continua a aumentar, isto pode ser o rosto da agricultura no futuro. 

http://www.agrozapp.pt/noticia/primeira-exploracao-agricola-no-deserto-que-utiliza-apenas-
sol-e-agua-do-mar  
 

Microalgas: Potencial impressionante para os maiores desafios da sociedade 

Um novo estudo prevê grandes planos para as microalgas, que diz que em breve podem 

se tornar um contendor de primeira linha na luta contra o aquecimento global, as 

alterações climáticas e a insegurança alimentar. Na verdade, Charles H. Green, professor 

de Planeta Terra e Ciências Atmosféricas na Universidade de Cornell, e principal autor do 

novo artigo intitulado "Microalgas marinhas: Clima, energia e segurança alimentar do 
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mar." acredita que pode ter "tropeçado na próxima revolução verde". 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/Microalgae-Hailed-for-its-Striking-Potential-to-

Societys-Greatest-Challenges.html?frompage=index&tracking=Headlines  
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