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Tecnologia: 7 grandes avanços na Indústria Alimentar 

A Indústria Alimentar está em evolução constante e a tecnologia desempenha um papel 

cada vez mais importante neste setor. Os avanços científicos e técnicos permitem hoje 

produzir alimentos e bebidas que se adaptam melhor à procura dos consumidores de 

uma forma segura, com processos produtivos mais sustentáveis e eficientes, cobrindo a 

procura dos mercados globais. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/tecnologia-7-grandes-avancos-na-indostria-
alimentar/  

Inovação Notícias Importantes: Tecnologias que estão a mudar a indústria alimentar 

A tecnologia está constantemente a mudar a maneira como fazemos negócios - e agora, 

mesmo a mudar a forma como desfrutamos da nossa comida. Vamos dar uma olhada 

em das três tecnologias inovadoras que estão a mudar a indústria alimentar: carros 

autónomos, realidade aumentada e reconhecimento facial! 

https://www.adlibbing.org/2017/09/15/innovation-news-of-note-technologies-that-are-
changing-the-food-industry/  

 

A GoodMills Innovation preparou o lançamento de farinha de trigo antiga para a 

panificação 

A GoodMills Innovation está preparada para apresentar o seu novo produto 2ab Wheat, 

um grão antigo muito bem tolerado pelo organismo humano. Esta inovação de grãos é 

fácil de processar e permite a produção de produtos de padaria mais saudáveis com 

textura e gosto agradável. Portanto, o 2ab Wheat é uma alternativa real ao trigo de pão 

moderno, bem como para grãos de trigo antigos como o Emmer e Einkorn.  

http://www.foodingredientsfirst.com/news/goodmills-innovation-set-to-launch-gut-
friendly-ancient-wheat-for-bakery-produce.html  

 

 

Aumentar os flavonóides no vinho de forma natural? Já é possível 

Um grupo de investigadores espanhóis descobriu um novo processo que potencia de 

forma natural as propriedades bio-saudáveis dos vinhos extraídos de uvas autóctones. O 

grupo de investigação vinícola da Missão Biológica da Galiza, do Conselho Superior de 

Investigações Científicas (CSIC) e as adegas Terras Gauda desenvolveram um 
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processo tecnológico que potencia de forma natural as propriedades dos vinhos ao 

aumentar substancialmente a concentração de flavonóides extraídos da uva. Este 

processo está protegido sob a figura de segredo industrial de titularidade mista. 

https://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+nacional/aumentar-os-flavonoides-no-vinho-

de-forma-natural-ja-e-possivel  

 

Seis etapas para projetar embalagens que se relacionem com o consumidor 

Começar o design da embalagem com fortes pressupostos é um erro comum, então 

faça algumas pesquisas primeiro. Um estudo recente sobre o rastreamento da 

embalagem do produto indica que os consumidores passam apenas frações de 

segundos lendo rótulos e tomando decisões de compra. Em muitos casos, apenas 1/20 

de um segundo é gasto nas embalagens lindas. 

http://www.foodprocessing.com/articles/2017/packaging-that-connects-with-customers/  

 
 

VineScout: Os robôs estão a chegar às vinhas portuguesas 

Os robôs estão a chegar às vinhas portuguesas. Diversos parceiros tecnológicos, 

universitários e empresariais juntaram-se para desenvolver um robô para apoio à 

vitivinicultura na região do Douro. 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Tecnologia+%26+Inova%C3%A7%C3%A3o/vinescout-os-
robos-esto-a-chegar-as-vinhas-portuguesas  

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de agosto / 

setembro de 2017. 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Substância Ativa DPX KE 459 

Regulamento de Execução 2017/1496 da Comissão de 23 de agosto de 2017, que 

renova a aprovação da substância ativa DPX KE 459 (flupirsulfurão-metilo), em 

conformidade com o Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. (JO L 218- 

Serie L) 
 

 

Aditivos Alimentares | Colecalciferol 
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Regulamento de Execução 2017/1492 da Comissão de 21 de agosto de 2017, que 

autoriza a utilização do colecalciferol como aditivo em alimentos para animais de 

todas as espécies. (JO L 216 - Serie L)     

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Substância Ativa 2,4-DB 

Regulamento de Execução 2017/1491 da Comissão de 21 de agosto de 2017, que 

renova a aprovação da substância ativa 2,4-DB, em conformidade com o Regulamento 

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

fitofarmacêuticos no mercado. (JO L 216 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares 

Regulamento de Execução 2017/1490 da Comissão de 21 de agosto de 2017, que 

autoriza a utilização de cloreto de manganês tetra-hidratado, óxido de manganês, sulfato 

de manganês mono-hidratado, quelato de manganês de aminoácidos, na forma 

hidratada, quelato de manganês de hidrolisados de proteína, quelato de manganês de 

glicina, na forma hidratada, e cloreto e tri-hidróxido de dimanganês como aditivos em 

alimentos para animais de todas as espécies. (JO L 216- Serie L) 

 

Setor Alimentar | Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) 

Decisão 2017/1508 da Comissão de 28 de agosto de 2017, relativa ao documento de 

referência sobre melhores práticas de gestão ambiental, indicadores de desempenho 

ambiental setorial e indicadores de excelência para o setor do fabrico de produtos 

alimentares e bebidas. Trata-se de um sistema de participação voluntária de 

organizações que se comprometem a melhorar de forma contínua as condições 

ambientais. Neste contexto, o presente documento proporciona ao setor do fabrico de 

produtos alimentares e bebidas orientações específicas e salienta uma série de 

possibilidades de melhoramento e de melhores práticas. (JO L 223 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Hidrazida Maleica 

Regulamento 2017/1506 da Comissão de 28 de agosto de 2017, que renova a 

autorização para utilização da substância ativa hidrazida maleica, em conformidade com 

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

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. (JO L 222 - Serie L)  

  

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento 2017/1511 da Comissão de 30 de agosto de 2017, que renova a 
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autorização para utilização das substâncias ativas 1-metilciclopropeno, beta-ciflutrina, 

clortalonil, clortolurão, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dimetenamida-p, 

flufenacete, flurtamona, forclorfenurão, fostiazato, indoxacarbe, iprodiona, MCPA, 

MCPB, siltiofame, tiofanato-metilo e tribenurão. (JO L 224 - Serie L)  

 

Indústria Agro-alimentar | Requisitos para Colocação de Alimentos no Mercado 

Regulamento Delegado 2017/1522 da Comissão de 2 de junho de 2017, que completa o 

Regulamento n.º 609/2013 relativo a alimentos para lactentes e crianças pequenas, 

alimentos destinados a fins medicinais específicos e substitutos integrais da dieta para 

controlo do peso, na parte respeitante aos requisitos específicos em matéria de 

composição e informação, ou seja, no que se refere a rotulagem, apresentação e 

publicidade. (JO L 230 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Não Aprovação da Beta-Cipermetrina 

Regulamento de Execução 2017/1526 da Comissão de 6 de setembro de 2017, que não 

aprova a utilização da substância ativa beta-cipermetrina, em conformidade com o 

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

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. (JO L 231 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Prorrogação de Aprovações de Substâncias 

Regulamento de Execução 2017/1527 da Comissão de 6 de setembro de 2017, que 

prorroga os períodos de aprovação das substâncias ativas ciflufenamida, fluopicolida, 

heptamaloxiloglucano e malatião. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011. (JO L 

231 - Serie L) 

 

Indústria Fitofarmacêutica | Cloreto de Sódio 

Regulamento de Execução 2017/1529 da Comissão de 7 de setembro de 2017, que 

aprova a utilização da substância de base cloreto de sódio em conformidade com o 

Regulamento n.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado. Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011. (JO L 232 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Prorrogação da Aprovação de Quizalofope-P-tefurilo 

Regulamento de Execução 2017/1530 da Comissão de 7 de setembro de 2017, que 

prorroga o período de aprovação da substância ativa quizalofope-P-tefurilo, o qual passa 

a ser «30 de novembro de 2021» e não «30 de novembro de 2019». Altera o 

Regulamento de Execução n.º 540/2011. (JO L 232 - Serie L) 
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Produtos Fitofarmacêuticos | Prorrogação da Aprovação de Quizalofope-P-tefurilo 

Regulamento de Execução 2017/1531 da Comissão de 7 de setembro de 2017, que 

renova a aprovação da substância ativa imazamox como candidata a substituição. Altera 

o Regulamento de Execução n.º 540/2011. (JO L 232 - Serie L) 

 

Setor Agroalimentar | LMR Limites Máximos de Resíduos de Bromelaína 

Regulamento de Execução 2017/1558 da Comissão de 14 de setembro de 2017, que, 

de acordo com recomendação da Agência Europeia de Medicamentos e com parecer do 

Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário, determina que o estabelecimento de 

um LMR (Limite Máximo de Resíduos) para a bromelaína em suínos não é necessário 

para a proteção da saúde humana. Altera o Regulamento n.º 37/2010, referente a esta 

matéria. (JO L 237 - Serie L) 

 

Setor Agroalimentar | LMR Limites Máximos de Resíduos de Alarelin 

Regulamento de Execução 2017/1559 da Comissão de 14 de setembro de 2017, que, 

de acordo com recomendação da Agência Europeia de Medicamentos e com parecer do 

Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário, determina que o estabelecimento de 

um LMR (Limite Máximo de Resíduos) para a substância alarelin não é necessário para 

a proteção da saúde humana. Altera o Regulamento n.º 37/2010, referente a esta 

matéria. (JO L 237 - Serie L) 
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