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Produtor de Vinhos instala ninhos de morcego para combater pragas  

A divisão Crop Science, da Bayer, entregou cerca de duas dezenas de caixas ninho 

para morcegos na Herdade Vale da Rosa, no âmbito do projeto Baydiversity. 

Com esta medida pretende-se contribuir para o controlo biológico das pragas nas vinhas 

já que os morcegos consomem grandes quantidades de insetos e não fazem estragos 

nas culturas. Durante uma noite um morcego pode ingerir mais de metade do seu peso 

em insetos. 

http://www.agrotec.pt/noticias/produtor-de-vinhos-instala-ninhos-de-morcegos-para-

combater-pragas/    

 

Novo ingrediente alimentar à base de aveia 

Vai ser lançado em breve no mercado o Oatvita, um ingrediente alimentar à base de 

aveia, para utilização na indústria de alimentos e bebidas. Este ingrediente foi 

desenvolvido segundo um processo proprietário (registado com a patente PCT 

PT2007/000042) e pretende entrar no sector das bebidas, iogurtes, gelados e 

sobremesas, «proporcionando uma nova gama de alimentos aos consumidores». 

http://www.flfrevista.pt/2016/02/novo-ingrediente-alimentar-a-base-de-aveia/   

 

Fruit Logistica: Etiquetagem laser certificada para produtos biológicos 

A tecnologia Laser Mark, para etiquetagem a laser de frutas e legumes, obteve 

recentemente a certificação para ser utilizada em produtos cultivados em modo de 

produção biológico. Esta tecnologia foi desenvolvida pela empresa espanhola Laser 

Food, que está presente como expositora na Fruit Logistica 2016, em Berlim 

(Alemanha). 

http://www.flfrevista.pt/2016/02/fruit-logistica-etiquetagem-laser-certificada-para-

produtos-biologicos/ 

 

Viticultura: nova tecnologia permite servir copos de vinho… sem abrir a garrafa 

Já imaginou abrir uma garrafa, provar o vinho e voltar a guardá-la, sem comprometer a 

sua qualidade? 

O jornal Dinheiro Vivo mostra que agora é possível, através do Coravin, um sistema que 

permite servir vinho da garrafa sem nunca retirar a rolha. Considerado pelo crítico de 
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vinhos norte-americano, Robert Parker, “o produto mais transformador e excitante para 

apreciadores de vinho desenvolvido ou inventado em mais de 30 anos”, Coravin estreia-

se agora em Portugal com a Heritage Wines. 

http://www.agrotec.pt/noticias/viticultura-nova-tecnologia-permite-servir-copos-de-vinho-

sem-abrir-a-garrafa/      

 

 

Alga substitui aditivos químicos na conservação de alimentos 

O desafio começou por ser o de desenvolver um revestimento de origem marinha que 

ajudasse a conservar maçã fatiada (designação corrente para a maçã de quarta 

gama). O objetivo era encontrar um substituto natural dos tradicionais aditivos 

químicos, que garantisse a conservação do produto por alguns dias. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/alga-substitui-aditivos-quimicos-na-conservacao-

de-alimentos/  

 

 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de fevereiro de 

2016. 

 

Limites Máximos de Resíduos de Pesticida 

Regulamento 2016/156 da Comissão de 6 de fevereiro de 2016, que altera limites 

máximos de resíduos de boscalide, clotianidina, tiametoxame, folpete e tolclofos-metilo 

no interior e à superfície de determinados frutos. Altera o Regulamento n.º 396/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. O presente regulamento é aplicável a partir de 26 

de agosto de 2016. (JO L   31 - Serie L)       

 

 

Promoção de Produtos Agrícolas - Programas Simples 

Comunicação 2016/C 041/3 da Comissão Europeia, de 4 de fevereiro de 2016, que 

publica o convite à apresentação de propostas 2016 — Programas simples — Ações de 

informação e de promoção dos produtos agrícolas no mercado interno e em países 

terceiros em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1144/2014. Mais informações 

relativas ao cofinanciamento e às prioridades para as ações de propostas de programas 

simples e programas «multi» no mercado interno e em países terceiros estão 

disponíveis em: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-

programmes/2016/index_en.htm (JO C   41 - Serie C)       
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Promoção de Produtos Agrícolas - Programas «Multi» 

Comunicação 2016/C 041/4 da Comissão Europeia, de 4 de fevereiro de 2016, que 

publica o convite à apresentação de propostas 2016 — Programas «Multi» — 

Subvenções a ações de informação e de promoção dos produtos agrícolas no mercado 

interno e em países terceiros em conformidade com o Regulamento n.º 1144/2014. Mais 

informações relativas ao cofinanciamento e às prioridades para as ações de propostas 

de programas simples e programas «multi» no mercado interno e em países terceiros 

estão disponíveis em: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-

programmes/2016/index_en.htm (JO C   41 - Serie C)       
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