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Como  ficar à frente do comportamento do consumidor em constante mudança 
Não importa em que sector está o seu negócio, tomando nota do comportamento do 

consumidor e antecipar a demanda é inestimável para assegurar o seu negócio permanece 

actual e bem-sucedido. Como as prioridades e paladares dos consumidores evoluem, as 

empresas devem garantir que eles se manter à frente das tendências e desenvolvendo-se 

juntamente com elas, atendendo à demanda sempre crescente. 

http://www.foodbev.com/news/how-to-stay-ahead-of-ever-changing-consumer-behaviour/  

 

James Cropper lança embalagens em papel de luxo para alimentos 

Papeleiro James Cropper lançou uma gama papéis de luxo aprovados para contacto 

com alimentos secos, alimentos húmidos e gordos, sendo uma mais-valia para a 

indústria de embalagens de alimentos. 

http://www.foodanddrinkeurope.com/Products-Marketing/James-Cropper-launches-

luxury-food-paper-packaging?nocount 

 
 

 
As enzimas utilizadas em processos industriais. 

O recentemente publicado estudo sobre "O efeito de enzimas geneticamente modificadas 

utilizadas no sabor, perfumado, detergentes e produtos farmacêuticos no processo de 

produção: estudo multissectorial" e a sua utilização de enzimas no local de trabalho, tem 

sido relatado nos meios de comunicação. Os autores referem ser bem conhecidos os 

efeitos das enzimas (aparecem naturalmente ou produzidas em processos industriais) 

podem causar alergias para pessoas que lidam com enzimas em ambiente industrial. 

http://www.foodingredientsfirst.com/News/Sensitizing-Enzymes-In-Industrial-
Processes.html?section=Food%20Research&tracking=Food%20Research&article_type=article 
 

Motorleaf é a Nest, em conjunto com a Lego, para a próxima geração da 
agricultura 

O mundo da tecnologia agrícola, ou Agtech, está a evoluir muito rapidamente. 

Atualmente, consiste em automatizar tarefas trabalhosas, fornecendo aos agricultores e 

produtores maior conhecimento e informação sobre as suas culturas do que nunca.  

http://readwrite.com/2016/09/05/iot-brings-ease-indoor-gardening-il4/ 
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"Amiláceo" poderia ser o próximo sabor oficial 

Nós conhecemos o salgado, doce, azedo, amargo e até mesmo a categoria gosto mais 

recente, Umami, mas o que dizer acerca de um sexto possível sabor -"amiláceo"? 

Afastando-se dos cinco sabores primários, esta foi parte da base da pesquisa realizada 

pela professora Juyum Lim da Universidade Estadual do Oregon.  

http://www.foodingredientsfirst.com/News/Starchy-Could-be-the-Next-Official-
Taste.html?section=Food%20Ingredients%20News&tracking=Food%20Ingredients%20News&ar
ticle_type=article 
 

 
É tudo justo no amor e na guerra, logótipos e “lobbying”? França começa 
julgamento rótulo de nutrição 

Entre gritos de conflitos de interesses e lobby de indústria feroz, a França vai testar quatro 

diferentes rótulos nutricionais por um período de tempo para ver qual é o mais eficiente no 

sentido de incentivar escolhas alimentares mais saudáveis. 

http://www.bakeryandsnacks.com/Regulation-Safety/Is-all-fair-in-love-war-logos-lobbying-
France-begins-nutrition-label-trial 

 

 

Há uma nova baga à espera de autorização da UE para ser reconhecida 

A Haskap promete ser uma nova baga, rica em antioxidantes e muitos ingredientes 

nutritivos, proveniente do Reino Unido e da Polónia, mas que ainda não é uma espécie 

reconhecida na União Europeia (UE). O fruto foi gerado pela Thames AG, uma subsidiária 

da CPM Retail. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/ha-uma-nova-baga-a-espera-de-autorizacao-da-ue-para-
ser-reconhecida/ 
 
 

 

 

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

de 2016. 

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Tifensulfurão-Metilo 

Decisão de Execução 2016/1424 do Conselho de 25 de agosto de 2016, que renova a 

aprovação de utilização da substância ativa tifensulfurão-metilo, em conformidade com o 

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

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011 da Comissão. (JO L 231 - Serie L)       

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Picolinafena 

Decisão de Execução 2016/1423 da Comissão de 25 de agosto de 2016, que renova a 

aprovação de utilização da substância ativa picolinafena, em conformidade com o 
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Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação 

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011 da Comissão. (JO L 231 - Serie L)       

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Isofetamida 

Decisão de Execução 2016/1425 da Comissão, de 25 de agosto de 2016, que renova a 

aprovação de utilização da substância ativa isofetamida, em conformidade com o 

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

produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011 da 

Comissão. (JO L 231 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Etofumesato 

Decisão de Execução 2016/1426 do Conselho de 25 de agosto de 2016, que renova a 

aprovação de utilização da substância ativa etofumesato, em conformidade com o 

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

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011 da Comissão. (JO L 231 - Serie L)       
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