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Snack saudável e com baixo teor de açúcar impulsiona o uso versátil de frutas secas, 

nozes e sementes 

Houve um avanço significativo no desenvolvimento de novos produtos para melhores 

snacks para si, impulsionados por consumidores preocupados com a saúde, que 

procuram saciar-se com alimentos saudáveis saborosos, que podem ser consumidos em 

qualquer lugar e com baixo teor de açúcar . As empresas estão a obter sucesso na 

categoria “salgadinhos” de frutas secas, nozes e sementes, onde a produção é embalada 

em itens individuais convenientes e os lanches estão a ser redefinidos como algo entre 

saudável e indulgente. John Morley está a aproveitar a crescente demanda por lanches 

saudáveis, já que as pessoas estão se afastando da tradicional passa coberta  de 

chocolate e seguindo para uma mistura mais saudável contendo ingredientes de frutas 

secas. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/healthy-snacking-and-low-sugar-trends-boost-versatile-dried-fruits-
nuts-and-seeds-use.html?utm_  

Empresas e entidades de pesquisa unem forças para aumentar o uso de tecnologias 

em pós-colheita e distribuição de frutas 

Um grupo de quatro empresas do setor agroalimentar e tecnológico e três entidades 

relacionadas à pesquisa têm se aliado à busca de soluções que permitam aumentar o uso 

de tecnologias de monitoramento no processo de pós-colheita e distribuição da fruta, 

minimizando a perda de qualidade e aumentar o valor acrescentado dos produtos de 

frutas.  

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80746/_id:80746/  
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Emulsionante de origem natural: DuPont lança solução de monoglicerídeos em esfera  

A DuPont Nutrition & Health desenvolveu um novo emulsionante de monoglicérido de 

origem natural que leva os fabricantes de alimentos a melhorar a produção ea eficiência de 

manuseio. Os monoglicéridos estão entre os emulsionantes mais utilizados na indústria 

alimentar, mas podem tornar-se grumosos sob certas condições. Muitos fabricantes de 

alimentos enfrentaram um desafio com a fluidez do produto ao usar emulsificantes em pó 

não homogéneos. Isso levou a DuPont Nutrition & Health a desenvolver o exclusivo 

formato de esferas do DIMODAN HP 90-M - um emulsonante homogéneo que aumenta a 

produtividade dos fabricantes de alimentos.  

http://www.foodingredientsfirst.com/news/naturally-sourced-emulsifier-dupont-launches-beaded-monoglyceride-
solution.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Tyson+snaps+up+Keystone+Foods
+-+Arctic+Zero+s+plant-based+frozen+desserts+-+DuPont+s+beaded+monoglyceride+solution+-
+Vegetables+and+reduced+colon+cancer+risk+-+Aurivo+reveals+US%2455+million+investment+-
+FrieslandCampina+acquires+Best+Cheese+Holland&utm_campaign=2018-08-21+-+Daily+Newsletter+FIF  

 

A personalização deve ser inovadora e desafiadora 

Marcas e empresas enfrentam o desafio de não só tornar seus produtos personalizáveis, 

mas também significativos e valiosos. Sophie Maxwell, diretora de futuro da Pearlfisher 

Global, analisa ainda mais a necessidade de apresentar produtos inovadores aos 

consumidores da geração Millennial. A personalização tornou-se obrigatória para a 

geração dos Millennials.  

https://www.foodbev.com/news/personalisation-must-be-innovative-and-challenging/  
 

Embalagem para animais de estimação: Um passeio no parque? 

Embalagens para animais de estimação é um grande negócio - estima-se que seja 

responsável por cerca de cinco por cento da demanda total da Europa por embalagens 

plásticas flexíveis. Explica porque muitos fornecedores líderes designaram equipes de 

embalagem para animais de estimação. Os desafios são variados - desde considerações 

específicas para animais de estimação, como a necessidade de padrões de alta higiene, 

distribuição limpa e vida de prateleira, até focos de embalagem mais gerais, incluindo apelo 

à marca e demandas de sustentabilidade. Três especialistas em embalagens para animais 

de estimação - Mondi, Constantia Flexibles e Amcor - falam com a PackagingInsights sobre 

os desafios e as soluções mais recentes em embalagens para animais de estimação. 

https://www.nutritioninsight.com/news/packaging-for-pets-a-walk-in-the-park.html    

 
 

Inovação vegana: aumento do apetite, poder de fábrica e posicionamento no retalho 

A imagem do veganismo está passar pela mais radical mudança na sua história enquanto 

se livra de alguns estereótipos antigos e cansados - isso de acordo com a própria The 

Vegan Society. O grupo afirma orgulhosamente que os consumidores agora associam o 

consumo vegano à saúde, à boa forma e ao bem-estar - todas as grandes tendências que 

estão a dominar a indústria global de alimentos. A palavra "vegan" não existia até 1944 

quando o co-fundador da The Vegan Society cunhou, mas hoje pode ser visto em menus 

e produtos em todo o mundo. Esta semana, a Unilever anunciou o lançamento de barras 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/naturally-sourced-emulsifier-dupont-launches-beaded-monoglyceride-solution.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Tyson+snaps+up+Keystone+Foods+-+Arctic+Zero+s+plant-based+frozen+desserts+-+DuPont+s+beaded+monoglyceride+solution+-+Vegetables+and+reduced+colon+cancer+risk+-+Aurivo+reveals+US%2455+million+investment+-+FrieslandCampina+acquires+Best+Cheese+Holland&utm_campaign=2018-08-21+-+Daily+Newsletter+FIF
http://www.foodingredientsfirst.com/news/naturally-sourced-emulsifier-dupont-launches-beaded-monoglyceride-solution.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Tyson+snaps+up+Keystone+Foods+-+Arctic+Zero+s+plant-based+frozen+desserts+-+DuPont+s+beaded+monoglyceride+solution+-+Vegetables+and+reduced+colon+cancer+risk+-+Aurivo+reveals+US%2455+million+investment+-+FrieslandCampina+acquires+Best+Cheese+Holland&utm_campaign=2018-08-21+-+Daily+Newsletter+FIF
http://www.foodingredientsfirst.com/news/naturally-sourced-emulsifier-dupont-launches-beaded-monoglyceride-solution.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Tyson+snaps+up+Keystone+Foods+-+Arctic+Zero+s+plant-based+frozen+desserts+-+DuPont+s+beaded+monoglyceride+solution+-+Vegetables+and+reduced+colon+cancer+risk+-+Aurivo+reveals+US%2455+million+investment+-+FrieslandCampina+acquires+Best+Cheese+Holland&utm_campaign=2018-08-21+-+Daily+Newsletter+FIF
http://www.foodingredientsfirst.com/news/naturally-sourced-emulsifier-dupont-launches-beaded-monoglyceride-solution.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Tyson+snaps+up+Keystone+Foods+-+Arctic+Zero+s+plant-based+frozen+desserts+-+DuPont+s+beaded+monoglyceride+solution+-+Vegetables+and+reduced+colon+cancer+risk+-+Aurivo+reveals+US%2455+million+investment+-+FrieslandCampina+acquires+Best+Cheese+Holland&utm_campaign=2018-08-21+-+Daily+Newsletter+FIF
http://www.foodingredientsfirst.com/news/naturally-sourced-emulsifier-dupont-launches-beaded-monoglyceride-solution.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Tyson+snaps+up+Keystone+Foods+-+Arctic+Zero+s+plant-based+frozen+desserts+-+DuPont+s+beaded+monoglyceride+solution+-+Vegetables+and+reduced+colon+cancer+risk+-+Aurivo+reveals+US%2455+million+investment+-+FrieslandCampina+acquires+Best+Cheese+Holland&utm_campaign=2018-08-21+-+Daily+Newsletter+FIF
https://www.foodbev.com/news/personalisation-must-be-innovative-and-challenging/
https://www.nutritioninsight.com/news/packaging-for-pets-a-walk-in-the-park.html


de gelado veganas Magnum na Suécia e na Finlândia. Na verdade, os fabricantes e 

fornecedores estão cada vez mais a explorar a inovação vegana, já que a demanda por 

novos produtos veganos aumenta de ritmo o tempo todo, numa infinidade de categorias, 

de produtos lácteos a bebidas, produtos vegetais a grãos, setor substituto de carne a 

congelados, sobremesas e muito mais. 

 https://www.foodingredientsfirst.com/news/vegan-innovation-growing-appetite-plant-based-power-
retail-positioning.html  

 

 

UE continua a liderar o comércio de produtos agroalimentares a nível mundial 

Com trocas comerciais de produtos agroalimentares num valor de 255 mil milhões de 

EUR em 2017, a UE confirma, mais uma vez este ano, a sua posição de líder mundial a 

nível de exportações e de importações de produtos agroalimentares. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agricultural-trade-
report_map2018-1_en.pdf  

 

Nitratos: menos poluição da água na agricultura, mas são necessários mais esforços 

A Comissão publicou hoje um novo relatório sobre a aplicação da directiva relativa aos 

nitratos. Com esta directiva, a UE pretende proteger a qualidade da água em toda a 

Europa, evitando a poluição por nitratos de origem agrícola e promovendo a utilização de 

boas práticas agrícolas. O relatório de hoje mostra que a Diretiva foi bem sucedida na 

redução da poluição da água causada por nitratos nas águas superficiais e subterrâneas 

nas últimas duas décadas. No entanto, o relatório aponta para algumas disparidades 

entre os Estados-Membros, o que exige esforços renovados para levar as águas da União 

Europeia a um bom estado. Karmenu Vella, Comissária para o Ambiente, Assuntos 

Marítimos e Pescas, afirmou: "A água limpa é vital para ecossistemas saudáveis e para a 

qualidade de vida dos cidadãos. Estou satisfeito por ver que as regras da UE para reduzir 

a poluição por nitratos na água estão a ser aplicadas. Os esforços de longa data para os 

pôr em prática estão a dar resultados, sendo necessário envidar mais esforços para 

conseguir uma agricultura mais sustentável na União. Os agricultores devem procurar 

formas de gerir o ciclo de nutrientes de forma mais sustentável. tratar a água poluída, 

torná-la segura para beber e é do interesse de longo prazo dos próprios agricultores. 

”Mais informações sobre o relatório de hoje estão disponíveis aqui. Em fevereiro de 2018, 

a Comissão Europeia propôs legislação para melhorar a qualidade da água potável e 

acesso e fornecer melhores informações aos cidadãos. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_en.htm  

 

A Comissão Europeia toma medidas para proibir práticas comerciais desleais na 

cadeia de abastecimento alimentar 
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A Comissão quer combater as práticas comerciais desleais mais nocivas de forma a 

garantir aos agricultores e às pequenas e médias empresas uma maior segurança e uma 

menor necessidade de gerir riscos sobre os quais têm pouco ou nenhum controlo. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures/unfair-trading-practices-food-chain  

 

Comissão publica nova previsão de produção agrícola 

A Comissão publicou hoje um relatório que apresenta as perspetivas dos mercados 

agrícolas a curto prazo. O relatório também destaca a recuperação da produção de 

cereais da UE, aumentando 10 milhões de toneladas entre 2016 e 2017, e um aumento 

produção de oleaginosas, liderada pela colza, com aumento de 9% em relação a 2016/17. 

Para o setor de lácteos, sustentado a demanda por produtos lácteos será acompanhada 

por um crescimento na produção de leite de 165,1 milhões de toneladas em 2017 para 

167,1 milhões de toneladas em 2018. No que diz respeito ao sector da carne, as 

exportações de carne de bovino da UE, após um aumento sustentado nos últimos anos, 

estabilizarão nível recorde, com 0,24 mi t de animais vivos e 0,28 mi t de carne exportada 

em 2018, enquanto a produção diminuir ligeiramente. Espera-se que a produção e 

exportação de carne ovina se estabilize em 2018. Quanto ao setor avícola, produção e 

comércio são esperados este ano para se recuperar dos efeitos da gripe aviária 2017. A 

produção de açúcar da UE está em subir. Os níveis de 2017/18 são estimados em 20% 

acima da média dos anos anteriores. (Para mais informações: Daniel Rosario - Tel .: +32 

229 56185; Kinga Malinowska - Tel: +32 229 51383) 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-term-
outlook/pdf/agri_short_term_outlook_spring-2018_en.pdf  
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Óleo da Microalga | Autorizado em Novas Utilizações 

Regulamento de Execução 2018/1032 da Comissão, de 20 de julho de 2018, que 

autoriza a extensão da utilização de óleo da microalga Schizochytrium sp. a diferentes 

alimentos, designadamente, produtos lácteos, gorduras para barrar e guarnições, 

cereais para pequeno-almoço e substitutos integrais da dieta para controlo do peso. 

Altera o Regulamento de Execução 2017/2470 da Comissão. (JO L 185 - Serie L) 

 

Aditivos Destinados à Alimentação Animal 

Regulamento de Execução 2018/1039 da Comissão, de 23 de julho de 2018, que 

autoriza a utilização das substâncias a seguir enumeradas como aditivos em alimentos 

para animais de todas as espécies&#58; diacetato de cobre(II) mono-hidratado, 

carbonato di-hidróxido de cobre(II) mono-hidratado, cloreto de cobre(II) di-hidratado, 
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óxido de cobre(II), sulfato de cobre(II) penta-hidratado, quelato de cobre(II) e de 

aminoácidos na forma hidratada, quelato de cobre(II) e de hidrolisados de proteínas, 

quelato de cobre(II) com glicina na forma hidratada (sólido) e quelato de cobre(II) com 

glicina na forma hidratada (líquido). Altera os Regulamentos n.º 1334/2003, n.º 479/2006 

e n.º 349/2010 e os Regulamentos de Execução nº 269/2012,&#160; n.º 1230/2014 e n.º 

2016/226.  (JO L 186 - Serie L) 

 

Lista da União de Novos Alimentos 

Regulamento de Execução 2018/1023 da Comissão, de 23 de julho de 2018, que retifica 

o Regulamento de Execução 2017/2470 que estabelece a lista da União de novos 

alimentos.O anexo agora publicado substitui o anexo do Regulamento supra referido e 

que agora é alterado. Este anexo inclui informação referente aos novos alimentos 

autorizados, às condições em que estes novos alimentos podem ser utilizados, bem 

como outras informações relativas a requisitos específicos de rotulagem adicionais. (JO 

L 187 - Serie L) 

 

«Acabar com a fome que afeta 8 % da população europeia» 

Decisão 2018/C 260/07 da Comissão, de 18 de julho de 2018, referente à iniciativa de 

cidadania proposta com o título «Acabar com a fome que afeta 8 % da população 

europeia». No âmbito da presente iniciativa de cidadania são expressamente referidos 

vários pedidos, articulados em torno de cinco rubricas&#58; 1. Erradicar a cultura de 

desperdício, gerando 44 milhões de toneladas de alimentos em dois anos; 2. Aplicar um 

imposto às transações financeiras, gerando 30 mil milhões de EUR anuais; 3. A 

resolução do problema da fome compete às autoridades públicas e não às instituições 

de beneficência; 4. Especulação com géneros alimentícios; e 5. Proposta qualitativa, 

destinados a assegurar a inovação nos Estados, a fim de melhorar o acesso a alimentos 

subsidiados. (JO C 260 - Serie C) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Fenamidona 

Regulamento de Execução 2018/1043 da Comissão, de 24 de julho de 2018, que, no 

âmbito dos produtos fitofarmacêuticos, não renova a autorização de utilização da 

substância ativa fenamidona. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011 da 

Comissão. (JO L 188 - Serie L) 

 

Limites Máximos de Resíduos nos Alimentos 

Regulamento 2018/1049 da Comissão, de 25 de julho de 2018, que altera os limites 

máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios, 

neste caso especifico no que se refere às folhas de rabanete. Altera o Regulamento n.º 

396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 189 - Serie L) 

 

Autorização de Importação de Produtos Lácteos para a UE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1023&qid=1532529198480
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018D0724(01)
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Regulamento de Execução 2018/1120 da Comissão, de 10 de agosto de 2018, que 

altera a lista de países terceiros ou partes de países terceiros a partir dos quais é 

autorizada a introdução na União Europeia de remessas de leite cru, produtos lácteos, 

colostro e produtos à base de colostro, acrescentando a essa lista a Bósnia 

Herzegóvina. Altera o Regulamento n.º 605/2010. (JO L 204 - Serie L) 

 

Alimentação | Utilização de Beterraba Geneticamente Modificada 

Decisão de Execução 2018/1113 a Comissão, de 3 de agosto de 2018, que renova a 

autorização de colocação no mercado de géneros alimentícios e alimentos para animais 

produzidos a partir de beterraba geneticamente modificada H7-1, nos termos do 

Regulamento n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 203 - Serie L) 

 

Alimentação | Utilização de Milho Geneticamente Modificado 

Decisão de Execução 2018/1112 a Comissão, de 3 de agosto de 2018, que renova a 

autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos 

por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado GA21, nos termos do 

Regulamento n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 203 - Serie L) 

 

 

Alimentação | Utilização de Milho Geneticamente Modificado 

Decisão de Execução 2018/1111 a Comissão, de 3 de agosto de 2018, que autoriza a 

colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 

produzidos a partir de milho geneticamente modificado MON 87427 × MON 89034 × 

NK603 e de milho geneticamente modificado que combina dois dos eventos MON 

87427, MON 89034 e NK603. Revoga a Decisão 2010/420/EU. (JO L 203 - Serie L) 

 

 

Alimentação | Utilização de Milho Geneticamente Modificado 

Decisão de Execução 2018/1110 a Comissão, de 3 de agosto de 2018, que autoriza a 

colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou sejam 

produzidos a partir de milho geneticamente modificado 59122 × MON 810 × NK603 e de 

milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos únicos 1507, 

59122, MON 810 e NK603, e que revoga as Decisões 2009/815/CE, 2010/428/UE e 

2010/432/EU. (JO L 203 - Serie L) 

 

 

Alimentação | Utilização de Milho Geneticamente Modificado 

Decisão de Execução 2018/1109 a Comissão, de 1 de agosto de 2018, que renova a 

autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos 

por, ou sejam produzidos a partir de milho geneticamente modificado 59122 nos termos 

do Regulamento n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 203 - Serie 

L) 
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Novo Alimento | Hoodia Parviflora 

Regulamento de Execução 2018/1133 da Comissão, de 13 de agosto de 2018, que 

autoriza a colocação no mercado das partes aéreas secas de Hoodia parviflora como 

novo alimento ao abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Altera o Regulamento de Execução 2017/2470 da Comissão. (JO L 205 - 

Serie L) 

 

Rotulagem do Novo Alimento Zeaxantina Sintética 

Regulamento de Execução 2018/1132 da Comissão, de 13 de agosto de 2018, que 

autoriza a alteração da designação e do requisito específico de rotulagem do novo 

alimento zeaxantina sintética ao abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. Esta alteração é necessária para atenuar o potencial impacto 

económico negativo que a utilização do termo «sintética» na rotulagem dos 

suplementos alimentares que contêm zeaxantina sintética pode causar devido à 

conotação negativa desse termo. Os suplementos alimentares que contenham 

zeaxantina sintética podem ser colocados no mercado até 3 de setembro de 2019 e 

podem continuar no mercado até ao esgotamento das existências. Altera o 

Regulamento de Execução 2017/2470 da Comissão. (JO L 205 - Serie L) 

 

 

 

Novo Alimento | Cloreto de 1-metilnicotinamida 

Regulamento de Execução 2018/1123 da Comissão, de 10 de agosto de 2018, que 

autoriza a colocação no mercado de cloreto de 1-metilnicotinamida como novo alimento 

ao abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho. Altera o 

Regulamento de Execução 2017/2470 da Comissão. (JO L 204 - Serie L) 

 

 

Novo Alimento | Sal Dissódico de Pirroloquinolina Quinona 

Regulamento de Execução 2018/1122 da Comissão, de 10 de agosto de 2018, que 

autoriza a colocação no mercado de sal dissódico de pirroloquinolina quinona como 

novo alimento ao abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Altera o Regulamento de Execução 2017/2470 da Comissão. (JO L 204 - 

Serie L) 

 

 

Produtos Vitivinícolas, Hortícolas e Frutas com Novas Regras 

Regulamento de Execução 2018/1146 da Comissão, de 7 de junho de 2018, que altera 

as regras aplicáveis aos setores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos 

hortícolas transformados, bem como as regras respeitantes às categorias de produtos 

vitivinícolas, às práticas enológicas e às restrições que lhes são aplicáveis, as quais 

estão previstas, respetivamente no Regulamento de Execução 2017/892, e no 

Regulamento n.º 606/2009. O presente regulamento é aplicável com efeitos a partir de 1 

de janeiro de 2018. (JO L 208 - Serie L) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1535013142182&uri=CELEX:32018R1133
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1535013325005&uri=CELEX:32018R1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1123&qid=1535013591772
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1122&qid=1535013729591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1146&qid=1535101320043


 

Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas 

Regulamento Delegado 2018/1145 da Comissão, de 7 de junho de 2018, que altera as 

regras aplicáveis às organizações de produtores no setor das frutas e produtos 

hortícolas. Altera o Regulamento Delegado 2017/891. (JO L 208 - Serie L) 

 

 

Catálogo de Espécies Agrícolas 

Comunicação 2018/C 289/01 da Comissão, de 16 de agosto de 2018, que publica o 

Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas. (JO C 289 - Serie C) 

 
 

Alimentação | Utilização Eficiente e Redução dos Resíduos Alimentares 

Resolução 2018/C 307/03 do Parlamento Europeu, de 16 de maio de 2017, referente à 

iniciativa para uma utilização mais eficiente dos recursos a qual visa promover a 

redução dos resíduos alimentares e melhorar a segurança alimentar. Neste Contexto, o 

Parlamento salienta a necessidade urgente de reduzir a quantidade de desperdício 

alimentar e de melhorar a eficiência na utilização de recursos na União em todas as 

etapas da cadeia alimentar, inclusive nas fases de produção, transformação, transporte, 

armazenamento, retalho, comercialização e consumo, dado que, nos países altamente 

industrializados, grande parte do desperdício alimentar ocorre nas fases de 

comercialização e de consumo, ao passo que, nos países em desenvolvimento, o 

desperdício de alimentos ocorre logo nas fases de produção e de transformação; 

sublinha também a importância da liderança política e do empenhamento tanto da 

Comissão como dos Estados-Membros. (JO C 307 - Serie C) 

 

 
 

 

 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1535101478226&uri=CELEX:32018R1145
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:C2018/289/01&qid=1535101612702
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017IP0207

