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Encontrar um equilíbrio doce em ambiente tributário. 
Preocupações com o consumo de açúcar nunca foram tão elevadas como agora e 

dominaram as manchetes da indústria agro-alimentar no ano de 2016. Uma das questões 

mais faladas foi o altamente debatido imposto sobre o açúcar, estimulando a necessidade 

de alternativas e edulcorantes naturais, despoletando a inovação promissora em bebidas. 

O debate sobre a redução do açúcar está a entrar numa nova etapa, com os impostos 

sobre o açúcar a tornarem-se uma realidade em vários países em 2017 e 2018 e 

aumentando os esforços no re-formulamento do produto. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/SPECIAL-REPORT-Finding-a-Sweet-Balance-Amid-a-
Taxing-Environment.html?section=Twofi&tracking=EditorialHighlights&article_type=article  
 

Agricultura também se faz com códigos e sensores 

Uma “startup” de Coimbra desenvolveu o CoolFarm, um sistema de controlo aplicado a 

estufas, que pretende ajudar a agricultura a ser mais eficiente, através de código, 

inteligência artificial e sensores que percecionam o crescimento e saúde das plantas. 

Antigamente, regava-se e esperava-se pelo melhor, fertilizava-se e esperava-se que 

estivesse tudo bem. Hoje, com mais conhecimento, a agricultura larga a enxada da mão 

e abraça as potencialidades que advêm da tecnologia, que permite a um produtor 

«perceber melhor o que as plantas precisam», disse a bióloga da CoolFarm, Sabrina 

Carvalho.  

http://www.agrotec.pt/noticias/agricultura-tambem-se-faz-com-codigos-e-sensores/  
 

Fungos vão ser componente de embalagens biodegradáveis 

A ideia foi desenvolvida numa tese de mestrado por uma aluna da UTAD e o projeto foi 

já foi premiado pela empresa ValorFito e selecionado numa candidatura ao Programa 

COHiTEC do presente ano. Alexandra Rebelo, aluna de Engenharia Mecânica da 

Universidade de Trás-os-Montes (UTAD), sob a coordenação das docentes e 

investigadoras da UTAD, Paula Luísa Braga da Silva e Guilhermina Marques, defendeu 

recentemente a tese de mestrado intitulada “Caracterização e desenvolvimento da 

produção de um compósito de origem natural”. 

http://www.agrozapp.pt/noticia/fungos-vao-ser-componente-de-embalagens-
biodegradaveis  
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Agriminho instala o primeiro Agrilaser em Portugal 

Esperado com ansiedade pelos agricultores portugueses, especialmente pelos 

mirtilicultores que têm problemas com pássaros, chegou finalmente, pela mão da 

AGRIMINHO, o primeiro Agrilaser. «Este equipamento dissuade a presença de aves nos 

pomares pela ação de um potente laser verde que pode chegar aos 500mw e mais de 

2km de alcance», informa a Agriminho. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/agriminho-instala-o-primeiro-agrilaser-em-portugal/ 

 

 
Alimentos obrigados a ter informação nutricional mais completa a partir desta terça-

feira 

Novo regulamento entrou em vigor esta terça-feira e pretende que os consumidores 

tenham uma informação mais detalhada, completa e precisa sobre os componentes dos 

alimentos e a sua origem. 

Todos os alimentos são obrigados, a partir desta terça-feira, a conter a informação 

nutricional, apresentada de forma mais clara, completa e precisa sobre os seus 

componentes e origem. Estas novas regras de rotulagem nutricional, que emanam de um 

regulamento europeu, exigem maior visibilidade nos rótulos e mais informação sobre 

alergénios, entre outras disposições. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bABE4

DC61-4C74-46F3-9C5B-68710A074F78%7d  

 

Novas regras no comércio intra-europeu de batatas 

No dia 1 de Janeiro de 2017 entram em vigor as novas regras e práticas do comércio 

intra-europeu de batatas (Rucip). O Rucip 2017 foi validado em Novembro de 2016 pelo 

Comité Europeu Rucip, composto pelas associações Europatat (relativa ao comércio de 

batata), Euppa (relativa ao processamento de batata) e Intercoop Europe (relativa às 

cooperativas).  

http://www.agrozapp.pt/noticia/novas-regras-no-comercio-intra-europeu-de-batatas  
 

Top 5 de sabores com previsão de brilhar em 2017 para panificadores e fabricantes 

de snacks 

O portal “BakeryAndSnacks” analisou os ingredientes da empresa McCormick's Flavour 

Forecast para 2017 e extraiu alguns destaques que podem ajudar os fabricantes de 
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lanches e produtos de panificação no desenvolvimento de novos produtos. 

http://www.bakeryandsnacks.com/Retail-Shopper-Insights/Top-5-flavors-forecast-to-shine-

for-bakers-and-snack-makers-in-2017  
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