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Cientistas espanhóis lançam alternativas de baixo teor de glúten para novos 

mercados 

Tritordeum é uma marca comercial manufacturada a partir de trigo duro (Triticum durum) 

e uma cevada selvagem (Hordeum chilense) que está sendo introduzida no Reino Unido 

e em outros países ao redor do mundo. 

http://www.bakeryandsnacks.com/R-D/Spanish-scientists-roll-out-low-gluten-wheat-
alternative  

 

O Roomba para o jardim já está a caminho 

Este robot é uma versão agrícola da Roomba e pode ser utilizado para cortar ervas 

daninhas nas suas plantações. Isto, claro, de forma completamente autónoma. 

 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Tecnologia+%26+Inova%C3%A7%C3%A3o/o-roomba-
para-o-jardim-ja-esta-a-caminho  

 

Em Coimbra nasceu um combinado de fruta e algas 100% natural 

Medronhos, amoras silvestres e algas são os ingredientes que constituem o Gratô, um 

produto alimentar ecoinovador semelhante a uma gelatina com polpa, produzido por 

uma equipa de estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra (FCTUC), com a colaboração da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC). 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/em-coimbra-nasceu-um-combinado-de-fruta-e-
algas-100-natural/  

 

 

 

75% dos consumidores vêem o vidro como a embalagem mais ecológica 

Mais de três quartos dos consumidores europeus vêem o vidro como o material de 

embalagem mais respeitador do ambiente – mais 50% do que em 2008 - de acordo com 

um inquérito à escala europeia, encomendado pela indústria Friends of Glass. 

http://www.foodbev.com/news/75-of-consumers-see-glass-as-most-eco-friendly-packaging/  
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Poupança de material biodegradável recipientes para alimentos 

Novos desenhos de embalagens biodegradáveis de comida podem ter até 16% de 

economia em material, como mostram os resultados do projeto SOSTPACK nos centros 

tecnológicos AIMPLAS e AINIA envolvidos. As primeiras conclusões foram feitas com 

produtos tais como: bandeja, embalagem e saco, usados em lanches, bebidas lácteas e 

carnes. 

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80422/_id:80422/  

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de maio / junho de 

2017. 

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Beauveria Bassiana 

Regulamento de Execução 2017/831 da Comissão, de 16 de maio de 2017, que 

autoriza a utilização da substância ativa Beauveria bassiana estirpe 147, no que se 

refere à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento 

de Execução n.º 540/2011 da Comissão. (JO L 124 - Serie L) 
 

 

Aquicultura Biológica / Alimentação 
    

Regulamento de Execução 2017/838 da Comissão, de 17 de maio de 2017, que 

altera o Regulamento n.º 889/2008 no que se refere aos alimentos para certos 

animais de aquicultura biológica. São referidos os limites de farinha de peixe e óleo 

de peixe necessários para que os animais satisfaçam as suas necessidades 

nutricionais durante as fases iniciais do ciclo de vida quando se encontram numa 

maternidade. (JO L 125 - Serie L) 

    

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Não Autorização de Ortossulfamurão 

Regulamento de Execução 2017/840 da Comissão, de 17 de maio de 2017, que não 

aprova a utilização da substância ativa ortossulfamurão, em conformidade com o 

Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação 

de produtos fitofarmacêuticos no mercado. (JO L   125 - Serie L) 

 

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Prorrogação de Autorizações 

Regulamento de Execução 2017/841 da Comissão, de 17 de maio de 2017, que 

prorroga os períodos de aprovação das substâncias ativas alfa-cipermetrina, 

Ampelomyces quisqualis estirpe AQ 10, benalaxil, bentazona, bifenazato, bromoxinil, 

carfentrazona-etilo, clorprofame, ciazofamida, desmedifame, diquato, DPX KE 459 

(flupirsulfurão-metilo), etoxazol, famoxadona, fenamidona, flumioxazina, foramsulfurão, 
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Gliocladium catenulatum estirpe J1446, imazamox, imazossulfurão, isoxaflutol, 

laminarina, metalaxil-M, metoxifenozida, milbemectina, oxassulfurão, pendimetalina, 

fenemedifame, pimetrozina, S-metolacloro e trifloxistrobina. (JO L 125- Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Autorização de Coniothyrium minitans 

Regulamento de Execução 2017/842 da Comissão de 17 de maio de 2017, que renova 

a aprovação para utilização da substância ativa de baixo risco Coniothyrium minitans 

estirpe CON/M//91-08, no âmbito da colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011. (JO L 125 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares em Preparados à Base de Carne 

Regulamento 2017/871 da Comissão de 22 de maio de 2017, que autoriza a utilização 

de ácido fosfórico — fosfatos — di-, tri- e polifosfatos (E 338-452) em determinados 

preparados de carne. A segurança destes aditivos foi avaliada pelo Comité Científico da 

Alimentação Humana, que estabeleceu a dose diária tolerável máxima em 70 mg/kg de 

peso corporal, expressa em fósforo. Altera o Regulamento n.º 1333/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho que estabelece a lista da União dos aditivos alimentares. (JO L 

134 - Serie L)  

 

Alimentação / Autorização de Corantes 

Regulamento 2017/874 da Comissão de 22 de maio de 2017, que autoriza a utilização 

de butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) em preparações de corantes. 

Altera o Regulamento n.º 1333/2008. (JO L 134 - Serie L)  

 

Prevenção de Riscos Microbiológicos na Agricultura 

Informação 2017/C 163/01 da Comunicação da Comissão de 23 de maio de 2017, que 

publica o Documento de orientação em matéria de gestão dos riscos microbiológicos em 

frutos e produtos hortícolas frescos a nível da produção primária através de uma boa 

higiene. Estas orientações abrangem as boas práticas de higiene e as boas práticas 

agrícolas envolvidas na produção de frutos e produtos hortícolas frescos a nível da 

produção primária, incluindo operações conexas, com o objetivo de controlar os agentes 

patogénicos microbiológicos responsáveis por doenças gastrointestinais devido ao 

consumo de frutos e produtos hortícolas frescos. (JO C 163 - Serie C) 

 

Limites de Resíduos de Fármacos nos Alimentos 

Regulamento 2017/880 da Comissão de 23 de maio de 2017, que estabelece os 

princípios e os critérios mínimos para que os Limites Máximos de Resíduos – LMR, 

fixados relativamente a uma substância farmacologicamente ativa num determinado 

género alimentício sejam utilizados para outro género alimentício derivado da mesma 
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espécie. Estabelece igualmente os princípios para que os LMR fixados para uma ou 

mais espécies sejam utilizados noutras espécies («extrapolação»). As presentes regras 

são determinadas em conformidade com o Regulamento&#160; n.º 470/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 135 - Serie L) 

 

 

Setor Agroalimentar / Organizações de Produtores 

Regulamento Delegado 2017/891 da Comissão de 13 de março de 2017, que, no âmbito 

do regime aplicável aos setores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos 

hortícolas transformados, estabelece as disposições necessárias para o reconhecimento 

das organizações de produtores. Complementa os Regulamentos n.º 1308/2013 e n.º 

1306/2013 ambos do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante às sanções a 

aplicar nesses setores, e altera o Regulamento de Execução n.º 543/2011 da Comissão. 

(JO L 138 - Serie L) 

 

 

Setor Agroalimentar / Organizações de Produtores 

Regulamento de Execução 2017/892 da Comissão de 13 de março de 2017, que, no 

âmbito do regime aplicável aos setores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e 

produtos hortícolas transformados e a fim de otimizar a afetação dos recursos 

financeiros e melhorar a qualidade da estratégia a seguir, estabelece as disposições que 

determinam a estrutura e o teor da estratégia nacional de sustentabilidade para os 

programas operacionais e o quadro nacional para as ações ambientais destinadas a 

estes setores. Assim, são agora estabelecidas as regras de execução do Regulamento 

n.º 1308/2013 respeitante a esta temática. (JO L 138 - Serie L) 

 

Qualidade Alimentar / Proteínas Animais 

Regulamento 2017/893 da Comissão de 24 de maio de 2017, que estabelece diversas 

normas de qualidade aplicáveis em matéria de proteínas animais transformadas. Altera 

os Regulamento n.º 999/2001 e n.º 142/2011 no que respeita a esta matéria. (JO L 138 - 

Serie L) 

 

Qualidade Alimentar / Genotipagem de Ovinos 

Regulamento 2017/894 da Comissão de 24 de maio de 2017, que, com o objetivo de 

promover o controlo de diversas doenças de origem animal, altera as regras aplicáveis à 

genotipagem de ovinos. Altera o Regulamento n.º 999/2001 do Parlamento Europeu e 

do Conselho. (JO L 138 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares / Komagataella pastoris 
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Regulamento de Execução 2017/895 da Comissão de 24 de maio de 2017, que autoriza 

a utilização de uma preparação de 3-fitase produzida por Komagataella pastoris (CECT 

13094) como aditivo em alimentos para frangos de engorda e galinhas poedeiras. (JO L 

138 - Serie L) 

 

 

Aditivos Alimentares / Trichoderma reesei 

Regulamento de Execução 2017/896 da Comissão de 24 de maio de 2017, que autoriza 

a utilização de uma preparação de 3-fitase produzida por Komagataella pastoris (CECT 

13094) como aditivo em alimentos para todas as espécies de aves de capoeira e todas 

as espécies de suínos. (JO L 138 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares / Lactobacillus Plantarum 

Regulamento de Execução 2017/912 da Comissão de 29 de maio de 2017, que autoriza 

a autorização da preparação de Lactobacillus plantarum DSM 29024 como aditivo em 

alimentos para animais de todas as espécies. Esta preparação pertencente à categoria 

de aditivos designada por «aditivos tecnológicos» e ao grupo funcional «aditivos de 

silagem». (JO L 139 - Serie L) 
 

 

Aditivos Alimentares / Fumonisina Esterase 

Regulamento de Execução 2017/913 da Comissão de 29 de maio de 2017, que autoriza 

a autorização da preparação de fumonisina esterase produzida por Komagataella 

pastoris (DSM 26643) como aditivo em alimentos para todas as espécies aviárias. (JO L 

139 - Serie L) 

 

 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) – Contas 2016 

Decisão de Execução 2017/926 da Comissão de 29 de maio de 2017, relativa ao 

apuramento das contas dos organismos pagadores dos Estados-Membros, referentes às 

despesas respeitantes ao exercício financeiro de 2016 e ao período de programação 

2014-2020, financiadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(FEADER). (JO L 140 - Serie L) 

 

 

Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) – Contas 2016 

Decisão de Execução 2017/927 da Comissão de 29 de maio de 2017, relativa ao 

apuramento das contas dos organismos pagadores dos Estados-Membros, referentes às 

despesas respeitantes ao exercício financeiro de 2016 e ao período de programação 
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2014-2020, financiadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). (JO L 140 - 

Serie L) 
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