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Novo recipiente com válvula para microondas que preserva os alimentos com mais de 

12 meses sem refrigeração 

Permite produtos de longa duração, molhos ou alimentos para bebés, mantenham suas 

propriedades à temperatura ambiente, totalmente esterilizados e prontos para serem 

cozidos diretamente no microondas. É o resultado do trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico realizado durante dois anos no âmbito do projeto 

GoldenFood, e no qual o Grupo SP, AINIA e Grupo SADA colaboraram 

SP Group, uma empresa especializada em embalagens flexíveis, rígidas e semi-rígidas, 

conseguiu, no âmbito do projeto Goldenfood, um importante avanço para facilitar o 

consumo de alimentos saudáveis para idosos. Tomando a embalagem do VSteam Bag 

como ponto de partida, do departamento de R + D + i, foram feitas melhorias técnicas 

para garantir que, além de congelar a altas temperaturas , a pasteurização e a 

esterilização do produto também podem ser realizadas da fábrica, por sua cozimento 

subsequente no microondas. 

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80641/_id:80641/ 

 

Universidade dos EUA testam sensores biológicos que podem detectar a deterioração 

dos alimentos 

Pesquisadores da Clemson University, na Carolina do Sul, EUA, estão desenvolvendo 

embalagens inteligentes com sensores biológicos que podem detectar a deterioração dos 

alimentos. 

https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2018/02/13/Clemson-University-to-trial-biological-sensors-

that-can-detect-food-

spoilage?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

 

Cientistas procuram o gene dos cereais que poderia aumentar a segurança 

alimentar 

Um grupo de biólogos do Centro de Ciências da Planta Donald Danforth, com sede em 

Missouri, descobriu um mecanismo genético que poderia aumentar os rendimentos de 

algumas das mais importantes culturas de cereais do mundo, como o milho e sorgo. 

https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2018/01/08/Scientists-target-cereal-gene-that-could-
increase-food-security?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright  
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Substituto de ovos: Kröner-Stärke responde à pressão da cadeia de abastecimento 

Em resposta às recentes pressões da cadeia de abastecimento de ovos na indústria de 

alimentos, a Kröner-Stärke lançou o seu novo substituto de ovos de marca limpa REGG-

EX para o mercado europeu. Este produto tecnicamente avançado e totalmente natural 

permite que os processadores de alimentos simplifiquem fórmulas de panificação e evitem 

o uso de ingredientes artificiais, mantendo textura e autenticidade da receita. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/kr%C3%B6ner-st%C3%A4rke-launches-clean-label-

egg-replacer-in-response-to-supply-chain-pressure.html 

 

Embalagem dinâmica, uma combinação de inovações efetivas para o sucesso 

comercial de um recipiente 

A mais recente pesquisa em tecnologias e materiais de embalagem está sendo 

direcionada para o desenvolvimento de sistemas dinâmicos, que tenham a capacidade 

efetiva de interagir com os alimentos, modificando a composição do ar ou do gás que o 

rodeia de forma a que as condições mais favoráveis sejam criadas para a conservação e 

exposição ao consumidor. Neste aspecto, o uso de atmosferas modificadas desempenha 

um papel fundamental, uma vez que seu uso em combinação com outros avanços 

tecnológicos em embalagens e materiais traz novas alternativas às indústrias de 

processamento de alimentos que procuram novos produtos embalados que consigam 

prolongar o período de conservação, mantendo as características organolépticas durante 

a comercialização de forma atraente e respeitosa com o meio ambiente. 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/abello-linde-
sa/_id:63285,seccion:noticias,noticia:79544/ 

 

Aproveitando os subprodutos da indústria agroalimentar 

A proposta é de reduzir o desperdício de alimentos em 50% até 2050. 

No entanto, é óbvio que a geração de resíduos alimentares é inevitável, especialmente 

durante os estágios antes de alcançar o consumidor. 

Para isso, o trabalho já está em andamento para resolver os vários desafios que surgiram 

no caminho do modelo de economia circular cujo objetivo é manter os materiais, produtos e 

recursos o maior tempo possível no sistema, o que ajudaria minimizar a geração de 

resíduos e o consumo de energia. 

Entre os desafios que surgiram, seria, por exemplo, como incorporar estratégias de 

valorização de resíduos nas diversas etapas de processamento e logística alimentar. Outro 

seria se o uso de produtos de resíduos como matéria-prima para a síntese de produtos de 

valor agregado seja economicamente viável ou quais os principais obstáculos técnicos 

associados ao desperdício da indústria de alimentos, considerando sua grande 
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diversidade. 

Aceda aqui ao artigo " Reavaliação dos subprodutos da indústria de processamento de 

vegetais "  

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80636/_id:80636/ 

 

Quer contribuir para a PAC pós-2020? UE tem consulta pública sobre PDR. Dê a sua 

opinião 

A Comissão Europeia tem uma consulta pública em curso, até 20 de Abril de 2018, sobre 

“Resultados dos programas de desenvolvimento rural no período de 2007-2013”. 

Os resultados desta consulta ajudarão a Comissão Europeia a tirar as conclusões da 

avaliação, que, por sua vez, serão tidos em conta quando da elaboração da Política 

Agrícola Comum (PAC) para o período pós-2020. 

http://agriculturaemar.com/quer-contribuir-pac-pos-2020-ue-consulta-publica-pdr-opiniao/ 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

Janeiro / fevereiro de 2018 

 

Nomenclatura Combinada da União Europeia 

Informação 2018/C 34/09 do Conselho, de 31 de janeiro de 2018, que publica Notas 

Explicativas da Nomenclatura Combinada da União Europeia, nomeadamente no que se 

refere a preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais. (JO C 34 - Serie C) 
 

 

Produtos Lácteos | Métodos de Análise e Avaliação da Qualidade 

Regulamento de Execução 2018/150 da Comissão, de 30 de janeiro de 2018, que 

altera os métodos a utilizar para a análise e a avaliação da qualidade do leite e dos 

produtos lácteos elegíveis para intervenção pública e para a ajuda ao armazenamento 

privado. Altera o Regulamento 2016/1240, relativo a esta matéria. (JO L 26 - Serie L) 

 

Produtos Lácteos | Características de Qualidade 

Regulamento Delegado 2018/149 da Comissão, de 15 de novembro de 2017, que altera 

os requisitos de composição e as características de qualidade do leite e dos produtos 

lácteos elegíveis para intervenção pública e para a ajuda ao armazenamento privado, 

previstos no Regulamento Delegado 2016/1238 da Comissão. (JO L 26 - Serie L) 

 

Limitação à Compra de Lei em Pó na UE 

Regulamento 2018/147 da Comissão, de 29 de janeiro de 2018, que derroga a limitação 

quantitativa para a compra de leite em pó desnatado a preço previamente fixado. Altera 

o Regulamento n.º 1370/2013, relativo a esta matéria. (JO L 26 - Serie L) 
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Aditivos Alimentares | Proibição do Formaldeído 

Regulamento de Execução 2018/183 da Comissão, de 7 de fevereiro, que recusa a 

autorização para utilização de Formaldeído como aditivo em alimentos para animais. As 

existências deste aditivo pertencentes à categoria de aditivos tecnológicos e de 

conservantes, devem ser retiradas do mercado até 28 de maio de 2018. Por sua vez, o 

leite desnatado que contenha este aditivo e seja produzido antes de 28 de maio de 

2018, deve ser retirado do mercado até 28 de agosto de 2018. (JO L 34 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Fluoreto de sulfurilo e FEN 560 

Regulamento de Execução 2018/184 da Comissão, de 7 de fevereiro de 2018, que 

prorroga a autorização de utilização das substâncias ativas FEN 560, também 

conhecida por febre de feno grego, para 31 de outubro de 2021 e de fluoreto de 

sulfurido para 31 de outubro de 2023. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011. 

(JO L 34 - Serie L) 

 

Alegações Nutricionais e de Saúde Sobre os Alimentos 

Regulamento 2018/199 da Comissão, de 9 de fevereiro de 2018, que recusa autorizar 

uma alegação de saúde relativamente ao Lactobacillus plantarum 299v (aumenta a 

absorção de ferro não-heme), sobre os alimentos que não refere a redução de um risco 

de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças. (JO L 38 - Serie L) 

 

Qualidade Alimentar | Utilização de Bisfenol 

Decisão de Execução 2017/2355 de 14 de dezembro de 2017, que autoriza a colocação 

no mercado de cogumelos tratados com radiação UV como novo alimento ao abrigo do 

Regulamento n.º 258/97. (JO L   336 - Serie L) 

 

Qualidade Alimentar | Laboratórios de Referência na Europa 

Regulamento 2018/192 da Comissão, de 8 de fevereiro de 2018, que aprova quatro 

novos laboratórios de referência na UE no domínio dos contaminantes nos alimentos 

para animais e nos géneros alimentícios. Dois desses laboratórios situam-se na 

Dinamarca, um nos Países Baixos e outro na Alemanha. Altera o Regulamento n.o 

882/2004. (JO L 36 - Serie L) 

 

Laboratórios de Referência da União Europeia | EET 

Regulamento 2018/221 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que determina que o 

laboratório de referência da UE para as EET - encefalopatias espongiformes 

transmissíveis, é o consórcio entre o Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte 

Liguria e Valle d'Aosta e o Istituto Superiore di Sanità - Torino Itália. Altera os 

Regulamentos n.º 999/2001 e n.º 882/2004 respeitantes a esta matéria. (JO L 43 - Serie 

L) 
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Laboratórios de Referência da União Europeia | Salmonelas 

Regulamento 2018/222 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que altera as regras 

respeitantes ao laboratório de referência da União Europeia no domínio do controlo das 

contaminações bacterianas e virais dos moluscos bivalves previstas no Regulamento n.º 

882/2004. Assim, determina que os laboratórios de referência da UE para a análise e os 

testes de zoonoses (salmonelas), o laboratório de referência da UE para a Escherichia 

coli, incluindo a E. coli verotoxinogénica (VTEC), e o laboratório de referência da UE 

para os vírus de origem alimentar assumirão as atividades efetuadas até agora pelo 

laboratório de referência da UE no domínio do controlo das contaminações bacterianas 

e virais dos moluscos bivalves, no que diz respeito aos exames analíticos para a 

deteção de salmonelas, E. coli e vírus, respectivamente (JO L 43 - Serie L) 

 

Importações dos Estados Unidos da América | Direitos Aduaneiros Adicionais 

Regulamento 2018/196 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de fevereiro de 

2018, que institui direitos aduaneiros adicionais sobre as importações de certos 

produtos originários dos Estados Unidos da América. Assim, institui um direito de 

importação ad valorem adicional de 4,3 %, para além do direito aduaneiro aplicável por 

força do Regulamento n.º 952/2013, sobre os produtos originários dos Estados Unidos. 

(JO L 44 - Serie L) 

Aditivos Alimentares | Recusa de Autorização 

Regulamento de Execução 2018/238 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

recusa autorizar a utilização de 5′-ribonucleótidos dissódicos, 5′-guanilato dissódico e 5′-

inosinato disódico, produzidos por fermentação, como aditivos em alimentos para 

animais de todas as espécies. (JO L 53 - Serie L) 
 
 

Aditivos Alimentares | Autorização de N-metilantranilato 

Regulamento de Execução 2018/239 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de N-metilantranilato de 

metilo e antranilato de metilo como aditivos em alimentos para animais de todas as 

espécies exceto espécies aviárias. (JO L 53 - Serie L) 

 
 

Aditivos Alimentares | Autorização de Trimetilamina e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/240 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de trimetilamina, 

cloridrato de trimetilamina e 3-metilbutilamina para animais de todas as espécies exceto 

galinhas poedeiras e de 2-metoxietil benzeno, 1,3-dimetoxi-benzeno, 1,4-dimetoxi-

benzeno e 1-isopropil-2-metoxi-4-metilbenzeno como aditivos em alimentos para 

animais de todas as espécies. (JO L 53 - Serie L) 
 

Aditivos Alimentares | Autorização de Piperina e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/241 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 
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estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de piperina, 3-

metilindole, indole, 2-acetilpirrole e pirrolidina como aditivos em alimentos para animais 

de todas as espécies. (JO L 53 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Autorização de hex-3(cis)-en-1-ol e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/242 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de hex-3(cis)-en-1-ol, 

non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-4-enal, acetato de 

hex-3(cis)-enilo, formato de hex-3(cis)-enilo, butirato de hex-3-enilo, hexanoato de hex-

3-enilo, isobutirato de hex-3(cis)-enilo, citronelol, (-)-3,7-dimetil-6-octen-1-ol, citronelal, 

2,6-dimetil-hept-5-enal, ácido citronélico, acetato de citronelilo, butirato de citronelilo, 

formato de citronelilo, propionato de citronelilo, 1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etano e 

isovalerato de hex-3-enilo como aditivos em alimentos para animais de todas as 

espécies. (JO L 53 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Autorização de 3-hidroxibutan-2-ona e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/243 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de 3-hidroxibutan-2-

ona, pentan-2,3-diona, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-diona, hexan-3,4-diona, acetato de 

sec-butan-3-onilo, 2,6,6-trimetilciclo-hex-2-en-1,4-diona e 3-metilnona-2-,4-diona como 

aditivos em alimentos para animais de todas as espécies. (JO L 53 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Autorização de Vanililacetona 

Regulamento de Execução 2018/244 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de vanililacetona e 4-(4-

metoxifenil) butan-2-ona como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies 

e à recusa de 1-feniletan-1-ol. (JO L 53 - Serie L) 

 
 

Aditivos Alimentares | Autorização de Mentol e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/245 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de mentol, d-carvona, 

acetato de mentilo, d,l-isomentona, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-ona, 

3,5,5-trimetilciclo-hex-2-en-1-ona, d-fencona, álcool fenquílico, acetato de carvilo, 

acetato de di-hidrocarvilo e acetato de fenquilo como aditivos em alimentos para 

animais de todas as espécies. (JO L 53 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Autorização de Óxido de Linalol 

Regulamento de Execução 2018/246 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de óxido de linalol como 

aditivo em alimentos para animais de todas as espécies, exceto peixes (JO L 53 - Serie 

L) 
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Aditivos Alimentares | Autorização de Trimetiltiazole e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/247 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de 2,4,5-trimetiltiazole, 

2-isobutiltiazole, 5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazole, 2-acetiltiazole, 2-etil-4-metiltiazole, 5,6-

di-hidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e cloridrato de tiamina como aditivos 

em alimentos para animais de todas as espécies (JO L 53 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Autorização de Dietilpirazina e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/248 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de 2,3-dietilpirazina, 2,5 

ou 6-metoxi-3-metilpirazina, 2-acetil-3-etilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-(sec-butil)-

3-metoxipirazina, 2-etil-3-metoxipirazina, 5,6,7,8-tetra-hidroquinoxalina, 2-etilpirazina e 

5-metilquinoxalina como aditivos em alimentos para animais de todas as espécie. (JO L 

53 - Serie L) 

 
  

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1519726084580&uri=CELEX:32018R0247
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1519726115087&uri=CELEX:32018R0248

