
 
 

                       

NEWSLETTER 06/16 

Reportagem especial: Alimentos fermentados irão florescer em 2016 

Os benefícios dos alimentos fermentados estão a ser muito reportados, com os 

consumidores ocidentais cada vez mais abertos a estes novos conceitos. O consumo de 

alimentos fermentados remonta a milhares de anos atrás, mas parece que em 2016 e 

impulsionado pelo desenvolvimento dos produtos e a maior consciência dos 

consumidores das perceções negativas dos alimentos processados, os alimentos 

fermentados estão a estabelecer-se como uma grande tendência.  

http://www.foodingredientsfirst.com/news/SPECIAL-REPORT-Fermented-Foods-Set-to-
Flourish-in-2016?frompage=news 
 
 

Edulcorantes procuram colmatar lacuna nos refrigerantes  

 Preocupações crescentes relativas à obesidade e ingestão de açúcar têm impulsionado 

o interesse em bebidas com teor reduzido de açúcar e diet nos últimos anos. Tendo- se 

verificado um foco cada vez maior ao longo dos últimos anos com a chegada do 

chamado imposto sobre o açúcar na indústria dos refrigerantes no Reino Unido nos 

últimos meses, assim como a sua implementação noutros mercados.      

http://www.foodingredientsfirst.com/news/Natural-Sweeteners-Look-to-Close-Sugar-Gap-
in-Soft-
Drinks.html?section=Food%20Ingredients%20News&tracking=Food%20Research%20-
%20Related%20Articles 
 
 

Nova pesquisa refere: “número crescente de lançamento de superalimentos” 

Uma nova investigação da Mintel destacou a popularidade dos superalimentos. Mintel 

Global New Products Database (GNPD) revelou que entre 2011 e 2015 registou-se um 

aumento fenomenal de 202% a nível mundial no número de novos produtos alimentares 

e bebidas lançados com referência a superalimento, supergrão ou superfruta.    

http://www.foodbev.com/news/growing-number-of-launches-with-superfood-claim-new-
research-says/ 
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Consórcio internacional desenvolve robot para colheita de pimentos 

O consórcio Sweeper está desenvolver um robot para colheita de pimento. O seu 

principal objetivo passa por colocar a primeira geração de robots de colheita em estufa 

no mercado. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/consorcio-internacional-desenvolve-robot-para-
colheita-de-pimento/ 

Projeto português de agricultura de conservação vence prémio internacional  

Mário Carvalho, professor da Universidade de Évora, e Nuno Marques, agricultor e ex-

aluno daquela instituição de ensino alentejana, venceram a edição 2015/2016 do Land 

and Soil Management Award. O prémio europeu é promovido pela Syngenta e pela 

European Land Owners Association (ELO), com a chancela da Comissão Europeia. 

http://www.flfrevista.pt/2016/05/projecto-portugues-de-agricultura-de-conservacao-vence-
premio-internacional/  

 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de abril/maio de 

2016. 

 
 

Proibição de Certos Aromatizantes Alimentares 

Decisão de Execução de 2016/637, de 22 de abril de 2016, que retira as seguintes 

substâncias aromatizantes da lista permitida na União: trimetil-1-ciclo-hexeno-1-

carboxaldeído, formato de mirtenilo, 2-metilbutirato de mirtenilo e 3-metilbutirato de 

mirtenilo. Os géneros alimentícios aos quais tenha sido adicionada uma das substâncias 

aromatizantes antes enumeradas e que tenham sido colocados no mercado antes de 13 

de maio de 2016, data da entrada em vigor do presente regulamento, podem ser 

comercializados até à respetiva data de durabilidade mínima ou data-limite de utilização. 

(JO L   108 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Proibição de Hexadecen 

Decisão de Execução 2016/638, de 22 de abril de 2016, que, no âmbito dos produtos 

fitofarmacêuticos, retira a aprovação para utilização da substância ativa acetato de Z-13-

hexadecen-11-in-1-ilo. Consequentemente, os Estados-Membros devem, até 13 de 

novembro de 2016, retirar as autorizações de produtos fitofarmacêuticos que contenham 

a referida substância. (JO L   108 - Serie L) 
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Programa de Controlo para os Limites de Resíduos de Pesticidas 

Decisão de Execução 2016/662 da Comissão, de 01 de abril de 2016, que cria um 

programa de controlo coordenado plurianual da União para 2017, 2018 e 2019, 

destinado a garantir o respeito dos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior 

e à superfície dos alimentos de origem vegetal e animal, bem como, a avaliar a 

exposição dos consumidores a estes resíduos. (JO L   115 - Serie L) 

 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

Decisão de Execução de 2016/669 de 28 de abril de 2016, que altera o conteúdo dos 

programas de desenvolvimento rural na parte referente à publicidade para estes 

programas e às taxas de conversão em cabeças normais. Altera o Regulamento de 

Execução n.º 808/2014. (JO L   115 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares nos Produtos Lácteos 

Decisão de Execução de 2016/691, de 04 de maio de 2016, que cria uma categoria de 

géneros alimentícios designada por «Caseinatos alimentares», na qual se devem incluir 

os aditivos autorizados nos caseinatos alimentares com as respetivas condições de 

utilização. (JO L   120 - Serie L) 

 

Alimentação / Substâncias Aromatizantes 

Decisão de Execução de 2016/692, de 12 de maio de 2016, que altera as autorizações 

de utilização de determinadas substâncias aromatizantes, designadamente, 

acetiltiofeno, btiltiofeno e hexiltiofeno. Altera o Regulamento n.º 1334/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L   120 - Serie L) 

 

Limites Máximos de Resíduos / Carbonato de Cobre 

Decisão de Execução de 2016/710, de 12 de maio de 2016, que determina que não 

devem ser estabelecidos limites máximos de resíduos para o carbonato de cobre para 

todas as espécies destinadas à produção de alimentos. Esta decisão tem por base o 

parecer do Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário, no qual se recomenda que 

o estabelecimento de LMR para o carbonato de cobre não é necessário para a 

proteção da saúde humana. Altera o Regulamento n.º 37/2010. (JO L   125 - Serie L) 

 

Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 

Decisão de Execução de 2016/805, de 21 de maio de 2016, que altera as autorizações 

de utilização relativas às seguintes substâncias: Streptomyces K61, Candida oleophila 

estirpe O, FEN 560 (também denominado feno-grego ou sementes de feno-grego em 
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pó), decanoato de metilo (CAS 110-42-9), octanoato de metilo (CAS 111-11-5) e 

mistura de terpenoides QRD 460, as quais estão previstas no Regulamento n.º 

396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, que agora é alterado. (JO L   132 - 

Serie L) 
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