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Startup nacional cria sensor para embalagens capaz de monitorizar produtos 

A Mater Dynamics, startup portuense apoiada pelo Instituto de Engenharia de Sistemas 

e Computadores – Tecnologia e Ciência (INESC TEC), desenvolveu uma tecnologia que 

tem a capacidade de tornar as embalagens inteligentes. Graças a nanossensores que 

são incorporados na superfície das embalagens, é possível monitorizar parâmetros 

como a temperatura, a pressão e a humidade dos produtos. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/startup-nacional-cria-sensor-para-embalagens-
capaz-de-monitorizar-produtos/  

Vinho no espaço? É possível! 

Cientistas do Sistema de Produção de Vegetais da NASA – conhecido por Veggie  – 

afirmam que a “viticultura espacial” poderá vir a ser uma realidade próxima, com o uso 

da tecnologia adequada. A Veggie desenvolveu já uma grande variedade de culturas de 

legumes e vegetais na Estação Espacial Internacional (EEI) para “divertimento dos 

astronautas”. 

https://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+internacional/vinho-no-espaco-e-possivel  

 

Estudantes da UC transformam resíduo do queijo e “fruta feia” em Ecobebidas 

O objectivo de transformar subprodutos das indústrias de queijo e hortofrutícola em 

alimentos saudáveis e nutritivos foi o ponto de partida para o desenvolvimento da gama 

“Toal”, composta por duas ecobebidas totalmente naturais, sem corantes nem 

conservantes. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/estudantes-da-uc-transformam-residuo-do-queijo-
e-fruta-feia-em-ecobebidas/  

 

 

Costa Coffee segue Starbucks na apresentação de café refrigerado de pressão 

Costa Coffee seguiu a Starbucks no lançamento de infusão de café refrigerado em nitro 

por máquina de pressão num número reduzido de lojas. O azoto cria pequenas bolhas 

que se transformam em cascata através do café à medida que saí da torneira da 

máquina de pressão - semelhante às torneiras de pressão para cerveja - dando-lhe um 

sabor extra suave e uma textura rica e sedosa, disse Costa. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/startup-nacional-cria-sensor-para-embalagens-capaz-de-monitorizar-produtos/
http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/startup-nacional-cria-sensor-para-embalagens-capaz-de-monitorizar-produtos/
https://www.agrozapp.pt/noticias/Tecnologia+%26+Inova%C3%A7%C3%A3o/a-maior-exploracao-agricola-da-nasa-esta-quase-pronta-para-voar
https://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+internacional/vinho-no-espaco-e-possivel
http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/estudantes-da-uc-transformam-residuo-do-queijo-e-fruta-feia-em-ecobebidas/
http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/estudantes-da-uc-transformam-residuo-do-queijo-e-fruta-feia-em-ecobebidas/


http://www.foodbev.com/news/costa-coffee-follows-starbucks-onto-nitro-cold-brew-

coffee-scene/ 

 

Decco ceras e revestimentos comestíveis: um compromisso constante para I & D 

Após a colheita, tanto as frutas como legumes sofrem envelhecimento acelerado e 

processo de degradação. Durante esta fase os frutos sofrem uma deterioração física 

(desidratação, descoloração, rugas, etc), bem como uma perda de propriedades 

nutricionais e organolépticas. Para atrasar a esses efeitos por muitos anos têm sido 

utilizados revestimentos e ceras comestíveis adequados para esta finalidade. 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/ceras-comestibles-y-recubrimientos-decco-una-
apuesta-constante-por-id/_id:32468,seccion:noticias,noticia:79196/  

 

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

2017. 

 

Setor Agroalimentar | Lecitinas como Aditivo na Alimentação Animal 

Regulamento de Execução 2017/1007 da Comissão de 15 de junho de 2017, que 

autoriza a utilização de uma preparação de lecitinas como aditivo em alimentos para 

animais de todas as espécies, nos termos do Regulamento n.º 1831/2003, que define 

as regras para a supervisão e a rotulagem daqueles aditivos e de pré-misturas. (JO L 

153 - Serie L) 
 

 

Setor Agroalimentar | Lecitinas como Aditivo na Alimentação Animal 
    

Regulamento de Execução 2017/1008 da Comissão de 15 de junho de 2017, que 

autoriza a utilização das seguintes preparações&#58; Lactococcus lactis PCM 

B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM 

B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM 

KKP 2059p como aditivos em alimentos para frangos. (JO L 153 - Serie L) 

    

 

Aditivos Alimentares | Selénio Orgânico 

Regulamento de Execução 2017/1086 da Comissão de 19 de junho de 2017, que 

autoiza a utilização do selénio orgânico, principalmente selenometionina (63 %), com um 

teor de 2 000-3 500 mg Se/kg (97-99 % de selénio orgânico) como aditivo na 

alimentação animal. Altera o Regulamento n.º 634/2007. (JO L   156 - Serie L) 

 

Alimentação | Aditivos com Fins Nutricionais | Cálcio e Ferro 

http://www.foodbev.com/news/costa-coffee-follows-starbucks-onto-nitro-cold-brew-coffee-scene/
http://www.foodbev.com/news/costa-coffee-follows-starbucks-onto-nitro-cold-brew-coffee-scene/
http://www.poscosecha.com/es/empresas/ceras-comestibles-y-recubrimientos-decco-una-apuesta-constante-por-id/_id:32468,seccion:noticias,noticia:79196/
http://www.poscosecha.com/es/empresas/ceras-comestibles-y-recubrimientos-decco-una-apuesta-constante-por-id/_id:32468,seccion:noticias,noticia:79196/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1086


Regulamento Delegado 2017/1091 da Comissão de 10 de abril de 2017, que altera a 

lista de substâncias que podem ser adicionadas aos alimentos transformados à base de 

cereais e alimentos para bebés e aos alimentos destinados a fins medicinais 

específicos. Altera, assim, o Regulamento n.º 609/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho referente a esta matéria. (JO L 158- Serie L) 

 

Alimentação | Limites Máximos de Resíduos 

Regulamento 2017/1016 da Comissão de 14 de junho de 2017, que altera os limites 

máximos de resíduos de benzovindiflupir, clorantraniliprol, deltametrina, etofumesato, 

haloxifope, vírus do mosaico da pera-melão, isolado suave VC1, vírus do mosaico da 

pera-melão, isolado suave VX1, oxatiapiprolina, pentiopirade, piraclostrobina, 

espirotetramato, óleo de girassol, tolclofos-metilo e trinexapace no interior e à superfície 

de certos produtos. Altera o Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. (JO L 159 - Serie L) 

 

Catálogo de Matérias-Primas para Alimentação Animal 

Regulamento 2017/1017 da Comissão de 15 de junho de 2017, que altera o Catálogo de 

matérias-primas para alimentação animal previsto no Regulamento n.º 68/2013. No 

entanto, as matérias-primas que tenham sido rotuladas antes de 11 de janeiro de 2018, 

podem continuar a ser colocadas no mercado e utilizadas até esgotamento das 

existências. (JO L 159 - Serie L)  

 

Catálogo Comum de Variedades Agrícolas 

Comunicação 2017/C 199/01 da Comissão Europeia de 22 de junho de 2017, que 

publica o Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — quinto suplemento à 

35.ª edição integral. (JO C 199 - Serie C)  

 

Contingentes Pautais a Taxas de Direitos Zero | Produtos Agrícolas e Industriais 

Regulamento 2017/1133 do Conselho de 20 de junho de 2017, que, com vista a 

assegurar o fornecimento suficiente e ininterrupto de certos produtos insuficientemente 

produzidos na União, abre, com efeitos a partir de 1 de julho de 2017, contingentes 

pautais a taxas de direitos zero para um volume adequado no que respeita a sete novos 

produtos agrícolas e industriais. Altera o Regulamento n.º 1388/2013 relativo a esta 

matéria. O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de julho de 2017. (JO L 164 - 

Serie L) 

 

Setor Alimentar | Limites Máximos de Resíduos | Dimetoato e Ometoato 

Regulamento 2017/1135 do Conselho de 23 de junho de 2017, que altera os limites 

máximos de resíduos de dimetoato e ometoato no interior e à superfície de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1091
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:C:2017:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1133
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1135


determinados produtos. Altera o Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. (JO L 164 - Serie L) 

 

Setor Agroalimentar | Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 

Regulamento 2017/978 da Comissão de 9 de junho de 2017, que altera o Regulamento 

n.º 396/2005 no que se refere aos limites máximos de resíduos de fluopirame, 

hexaclorociclo-hexano (HCH), isómero alfa, hexaclorociclo-hexano (HCH), isómero beta, 

hexaclorociclo-hexano (HCH), soma dos isómeros, exceto o isómero gama, lindano 

[hexaclorociclo-hexano (HCH), isómero gama], nicotina e profenofos no interior e à 

superfície de determinados produtos. (JO L 151 - Serie L) 

 

Setor Agroalimentar | Limites Máximos de Resíduos de Triciclazol nos Alimentos 

Regulamento 2017/983 da Comissão de 9 de junho de 2017, que altera o Regulamento 

n.º 396/2005 no que se refere aos limites máximos de resíduos de triciclazol no interior e 

à superfície de certos produtos. (JO L 148 - Serie L) 

 

Alimentação | Proibição de Certos Aditivos 

Regulamento de Execução 2017/1145 da Comissão de 8 de junho de 2017, que proíbe 

a utilização de certos aditivos para a alimentação animal autorizados nos termos das 

Diretivas 70/524/CEE e 82/471/CEE do Conselho. Revoga as disposições obsoletas que 

autorizam esses aditivos. (JO L 166 - Serie L) 

 

Assistência Financeira aos Produtores de Fruta 

Regulamento Delegado 2017/1165 da Comissão de 20 de abril de 2017, que estabelece 

medidas de apoio financeiro, excecionais e temporárias, aplicáveis às organizações de 

produtores do setor dos frutos. (JO L 170 - Serie L) 

 

Organização dos Mercados dos Produtos Agrícolas | Classificação de Carcaças 

Regulamento Delegado 2017/1182 da Comissão de 20 de abril de 2017, que completa a 

regulamentação respeitante às grelhas da União para a classificação de carcaças de 

bovinos, de suínos e de ovinos e à comunicação dos preços de mercado de 

determinadas categorias de carcaças e de animais vivos. A fim de reduzir os encargos 

administrativos, os Estados-Membros podem conceder aos pequenos estabelecimentos 

derrogações à obrigação geral de classificação das carcaças. É conveniente prever a 

aplicação dessas derrogações aos matadouros que abatem, em média anual por 

semana, menos de 150 bovinos com idade igual ou superior a oito meses ou menos de 

500 suínos. Complementa o Regulamento n.º 1308/2013 referente a esta matéria. (JO L 

171 - Serie L) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0978
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0983
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1145
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1165&qid=1499265650578
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500461254560&uri=CELEX:32017R1182


 

Política Agrícola Comum | Obrigações de Notificação 

Regulamento Delegado 2017/1183 da Comissão de 20 de abril de 2017, que estabelece 

a natureza e o tipo de informações a notificar, bem como os direitos de acesso às 

informações ou sistemas de informação disponibilizados para cumprir os deveres de 

notificação estabelecidos no âmbito da política agrícola comum. (JO L 171 - Serie L) 

 

 

Organização dos Mercados dos Produtos Agrícolas | Classificação de Carcaças 

Regulamento de Execução 2017/1184 da Comissão de 20 de abril de 2017, que 

determina que a fim de garantir a transparência relativamente aos fornecedores, o 

matadouro, a agência de classificação ou o classificador qualificado que efetuou a 

classificação dos bovinos com oito meses ou mais de idade, ou dos suínos ou ovinos 

deve informar o fornecedor do resultado da classificação dos animais entregues para 

abate. Essa comunicação deve incluir elementos como o resultado da classificação, o 

peso e apresentação das carcaças e, se for caso disso, a informação de que a 

classificação foi efetuada através de técnicas de calibragem automática. Executa, assim, 

o estabelecido no Regulamento n.º 1308/2013. (JO L 171 - Serie L) 
 

 

Acordo União Europeia e Confederação Suíça | Comércio de Produtos Agrícolas 

Decisão n.º 1/2017 do Comité Misto da Agricultura de 22 de junho de 2017, que altera o 

Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo ao comércio de 

produtos agrícolas. (JO L 171 - Serie L) 

 

Programa de Apoio «Melhor Formação para uma Maior Segurança dos Alimentos» 

Decisão de Execução 2017/C 215/04 da Comissão, de 4 de julho de 2017, que adota o 

programa de trabalho anual para a execução em 2017 do programa «Melhor formação 

para uma maior segurança dos alimentos». A contribuição máxima para a execução do 

programa de trabalho de 2017 é fixada em 16.500.000 EUR e será financiada pelas 

dotações da rubrica orçamental 17 04 03 do orçamento geral da União Europeia para 

2017. (JO C 215 - Serie C) 

 

Setor Alimentar | Proibição de Substâncias Aromatizantes 

Regulamento 2017/1250 da Comissão de 11 de julho de 2017, que retira a autorização 

de utilização na União Europeia da substância aromatizante 4,5-epoxidec-2(trans)-enal 

por suscitar um problema de segurança no que diz respeito à geno-toxicidade. Altera o 

Regulamento n.º 1334/2008. (JO L 179 - Serie L) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1183&qid=1500461337586
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1184&qid=1500461459216
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:02002A0430(04)-20170201&qid=1500462203844
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.215.01.0060.01.POR&toc=OJ:C:2017:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R1250
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