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A “revolução das minhocas” está a chegar para reduzir o lixo urbano 

Um projeto para criação de fertilizantes naturais com recurso a minhocas está a ser 

desenvolvido por uma equipa de Celorico de Basto, visando produzir adubo de "alta 

qualidade" e reduzir a pegada ecológica associada ao lixo urbano. "A nossa sociedade 

perdeu a ligação à terra. Não sabemos de onde vêm os nossos alimentos, nem para onde 

vão os nossos desperdícios", conta Pierre Del Cos, responsável pelo projeto Revolução 

das Minhocas (‘Worm Revolution') que, este mês, chegou à final nacional da 

ClimateLaunchpad, uma competição da Comissão Europeia que apoia ideias inovadoras 

com vista à redução do impacto ambiental e que decorreu no Parque de Ciência e 

Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC). 

https://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+nacional/a-revoluco-das-minhocas-esta-a-

chegar-para-reduzir-o-lixo-urbano  
 

 

Embalagem ativa e inteligente: oportunidades para marcas 

O mercado de Embalagem Ativa e Inteligente (A & IP) está a crescer rapidamente, com 

estimativas recentes projetando que o mercado de embalagens inteligentes valerá US $ 52 

bilhões até 2025. 

https://www.dairyreporter.com/Article/2018/06/15/Active-and-intelligent-packaging-

Opportunities-for-brands  

 

Medidas agro-ambientais para o Montado, um novo paradigma inspirado no programa 

do Burren na Irlanda 

Um grupo de 20 agricultores, investigadores e administração pública interessados no 

Montado visitaram recentemente o Burren, na Irlanda, para conhecer as pessoas 

envolvidas e ver in loco a experiência de co construção e implementação de medidas 

agroambientais baseadas em resultados que suportam uma agricultura sustentável na 

região. No Burren o empreendedorismo rural baseia-se nas características únicas da 

paisagem local, internacionalmente reconhecida pela riqueza e diversidade do seu 

património e flora. O agricultor tem a possibilidade de ser o guardião dos valores naturais 

existentes ao mesmo tempo que mantém um modelo de negócio economicamente viável. 

https://www.agroportal.pt/medidas-agro-ambientais-para-o-montado-um-novo-paradigma-
inspirado-no-programa-do-burren-na-irlanda/  
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Rótulos do futuro: impulsionadores tecnológicos e sustentáveis em embalagens 

A inovação a nível de rótulos está a expandir e a diversificar-se de maneira a enfrentar 

os desafios do consumismo moderno. As empresas do ramo alimentar e bebidas estão 

a produzir produtos mais ecológicos e os rótulos são o meio pelo qual essa mensagem 

pode ser transmitida ao consumidor cada vez mais atento e ekigente. Os fornecedores 

de etiquetas estão por isso conscientes de que suas soluções devem ser compatíveis 

com os tipos de embalagens sustentáveis, de modo a evitar a criação de problemas 

relacionados à eliminação de resíduos. A inovação em rótulos também é centrada no 

envolvimento do consumidor e no apelo à marca, à medida que os avanços 

tecnológicos permitem novas e interessantes maneira de ligar o consumidor aos 

produtos. 

http://www.nutritioninsight.com/news/labels-reaffirm-their-importance-as-sustainable-and-
technological-drivers-in-packaging.html  

  

 

Expansão da Stévia: empresa alemã de biotecnologia colabora em processos 

inovadores 

A empresa alemã de biotecnologia c-LEcta, juntamente com um “fornecedor líder de 

ingredientes”, desenvolveu um novo método para ajudar a expandir a produção de um 

novo adoçante à base de plantas. A origem de origem vegetal e a segurança desses 

adoçantes em combinação com seu gosto muito semelhante ao açúcar tornam-os 

adequados para uso em larga escala em bebidas de baixas e zero calorias e alimentos 

como refrigerantes ou produtos dietéticos. 

A empresa alemã de aplicações de biotecnologia industrial c-LEcta, em parceria com um 

fornecedor de ingredientes, desenvolveu um processo baseado no tratamento enzimático 

dos precursores desses adoçantes. Este novo tratamento enzimático torna agora possível 

converter os precursores em um adoçante de melhor sabor de forma eficiente. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/stevia-expansion-german-biotech-company-
collaborates-on-innovative-process.html  

 

Bruxelas: dualidade de critérios na qualidade dos produtos alimentares 

O Centro Comum de Investigação (JRC), serviço científico e de conhecimento da 

Comissão Europeia, elaborou uma metodologia comum para permitir às autoridades 

nacionais de defesa do consumidor efetuar análises que comparem a composição e as 

características dos produtos alimentares vendidos com embalagens semelhantes em toda 

a União Europeia. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/bruxelas-dualidade-de-criterios-na-qualidade-dos-
produtos-alimentares/   
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Cientistas conseguem cultivar arroz no deserto de Dubai 

Cientistas do Centro de Investigação e Desenvolvimento do Arroz Tolerante Salina-Alkali, 

da China, obtiveram sucesso no cultivo de arroz diluído em água salgada no deserto de 

Dubai. A instituição responsável pelo feito está sediada na província de Shandong e é 

chefiada por Yuan Longping, considerado o "pai do arroz híbrido" na China. 

https://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+internacional/cientistas-conseguem-cultivar-arroz-no-
deserto-de-dubai  

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

maio/ junho de 2018 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Propizamida 

Regulamento de Execução 2018/755 da Comissão, de 23 de maio de 2018, que, no 

âmbito da colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado, renova as condições de 

utilização da substância ativa propizamida, em conformidade com o Regulamento n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 128 - Serie L) 
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