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Azeitonas, cenouras e iogurtes: a nova geração de rações animais 

Leitões alimentados, em grande medida, com resíduos de azeitonas. É apenas um dos 

originais menus que resultam de um ambicioso projeto de investigação em nutrição 

animal. Uma mistura de soja com cereais e restos de azeitonas provenientes da 

produção de azeite – é o prato do dia nesta suinicultura em Melle, na Bélgica. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/azeitonas-cenouras-e-iogurtes-a-nova-geracao-de-

racoes-animais/ 

 
 

Indicação obrigatória de uso de conservantes pós-colheita em citrinos 

Um acórdão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia confirma que é 

obrigatória a marcação dos citrinos com indicação dos conservantes e outras 

substâncias químicas utilizados no tratamento pós-colheita. 

http://www.flfrevista.pt/2016/03/indicacao-obrigatoria-de-uso-de-conservantes-pos-

colheita-em-citrinos/     

 

Uma "força física" que espreme fruta e faz sumos 

Uma empresa portuguesa criou uma tecnologia que visa aumentar a eficiência da 

produção de sumos naturais. Para isso, usa uma força física de campos eléctricos 

pulsados. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bF8E

13C41-FFC5-4F9B-8A76-4DEDFABE2047%7d  

 

U. Minho desenvolve enzima protetora de abelhas 

Um grupo de investigadores da Universidade do Minho desenvolveu uma enzima capaz 

de destruir a bactéria responsável pela doença Loque Americana, que afeta abelhas 

jovens e pode matar toda a população de uma colmeia. 

http://www.agrotec.pt/noticias/u-minho-desenvolve-enzima-protetora-de-abelhas/ 
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Em Abu Dhabi nasceu a primeira quinta que produz produtos agrícolas e 
combustíveis 

O primeiro projeto global que produzir alimentos e biocombustíveis acabou de ser 

inaugurado num local de dois hectares situado num deserto em Abu Dhabi, nos 

Emirados Árabes Unidos, cuja estrutura utiliza a irrigação de água do mar da costa para 

aquacultura de peixes e camarões e, ao mesmo tempo, tem várias plantações de 

alimentos tolerantes a água do mar, que poderão ser utilizados para produzir 

biocombustíveis. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/em-abu-dhabi-nasceu-a-primeira-quinta-que-

produz-produtos-agricolas-e-combustiveis/ 

 

 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de março de 2016. 

 

Aditivos Alimentares / Especificações 

Regulamento 2016/263 da Comissão de 25 de fevereiro de 2016  que altera o título da 

categoria de géneros alimentícios 12.3 relativo a Vinagres para - Vinagres e ácido 

acético diluído (diluído com água a 4-30 %, em volume)», o qual está previsto no 

Regulamento n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 50 - Serie L)       

 

Agricultura e Floresta – formulários de Auxílios Estatais 

Regulamento 2016/246 da Comissão, de 3 de fevereiro de 2016, que altera os 

formulários de notificação de auxílios estatais nos setores agrícola e florestal e nas 

zonas rurais os quais estão previstos no Regulamento n.º 794/2004.(JO L   51 - Serie L)       

 

Aditivos Alimentares - Especificações 

Regulamento 2016/324 da Comissão, de 8 de março de 2016, que altera o Regulamento 

n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à utilização de 

determinados aditivos alimentares nos géneros alimentícios destinados a lactentes e 

crianças jovens. (JO L   61 - Serie L) 
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