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O mercado das bebidas naturais: o problema da conservação 

A procura de sumos naturais é cada vez maior, mas o mercado tem dificuldade em dar 

resposta devido à conservação. Português encontrou solução. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/o-mercado-das-bebidas-naturais-o-problema-da-
conservacao/ 
 
 

Bosch cria embalagens livres de poeiras para açúcar, grãos, farinha e pós 

Tecnologia de embalagem Bosch estabeleceu parceria com empresa sueca BillerudKorsnäs 

para criar uma embalagem de papel selada para produtos secos como açúcar, grãos, farinhas 

e pós.  

http://www.bakeryandsnacks.com/Processing-Packaging/Bosch-dust-tight-packaging-for-

sugar-grains-flour-and-powders 

 

Investigadores Belgas verificam a qualidade do chocolate com técnica de Ultra-sons 

A qualidade do famoso chocolate da Bélgica depende em grande medida dos cristais que se 

formam durante o endurecimento do chocolate. Pesquisadores da KU Leuven, na Bélgica, 

desenvolveram agora um novo e mais rápido método de verificar se a manteiga de cacau é 

cristalizando corretamente durante o processo de endurecimento. Este método poderá salvar 

à indústria do chocolate uma grande quantidade de tempo e dinheiro.    

http://www.foodingredientsfirst.com/News/Belgian-Researchers-Check-Quality-of-Chocolate-

with-

Ultrasound.html?section=Food%20Research&tracking=Food%20Research&article_type=article 

Empresas holandesas experimentam a primeira “Quinta de produção de gado flutuante” 

Três empresas holandesas uniram-se para criar uma “quinta de gado leiteiro flutuante”, que 

será usada para fornecer produtos lácteos frescos para a cidade de Roterdão e poderá reduzir 

a quantidade de espaço necessário para criar gado em até 50vezes, quando comparado com 

semelhantes instalações em terra.  
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http://www.foodbev.com/news/dutch-companies-to-experiment-with-floating-city-dairy-farm/ 

Nova solução que prolonga a vida da fruta 

As doenças pós-colheita são doenças latentes, podendo a inoculação da fruta pelos fungos 

ocorrer em qualquer etapa da cadeia de abastecimento, no entanto, em muitos casos a fonte 

primária de inóculo é o pomar. «Tradicionalmente as estratégias de controlo estavam focadas na 

central fruteira, mas as tendências atuais apontam para uma atuação que deve iniciar-se mais 

precocemente, ou seja, no pomar, antes da colheita. É necessária uma abordagem integrada aos 

meios de luta usados no controlo das doenças de conservação e uma atenção muito particular ao 

“último quilómetro”», afirmou o investigador e especialista em Pós-Colheita, Domingos Almeida. 

http://www.agrozapp.pt/noticia/nova-solucao-que-prolonga-a-vida-da-fruta 

  
 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de maio/ junho de 2016. 
 
 

Alegações de Saúde nos Alimentos 

Decisão de Execução de 2016/854, de 30 de maio de 2016, que autoriza a utilização de 

determinadas alegações de saúde relativas a alimentos que não referem a redução de um 

risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças. O presente regulamento 

refere-se especificamente a hidratos de carbono não fermentescíveis e a hidratos de carbono 

não digeríveis. Altera o Regulamento n.º 432/2012. (JO L 142 - Serie L) 

 

Recusa de Alegação de Saúde 

Decisão de Execução 2016/862, de 31 de maio de 2016, que recusa a autorização de uma 

alegação de saúde sobre os alimentos que não refere a redução de um risco de doença ou o 

desenvolvimento e a saúde das crianças. A alegação de saúde agora recusada está 

relacionada com o pão de centeio com levedura natural rico em fibras e uma redução das 

respostas glicémicas pós-prandiais. (JO L 144 - Serie L) 
 

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Proibição do Amitrol 

Decisão de Execução 2016/871 da Comissão, de 01 de junho de 2016, que recusa a 

renovação da utilização da substância ativa amitrol. Os Estados-Membros devem retirar as 

autorizações de produtos fitofarmacêuticos que contenham amitrol como substância ativa até 

30 de setembro de 2016. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011 da Comissão. (JOL 

  145 - Serie L) 
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Riscos Fitossanitários / Regiões Expostas 

Decisão de Execução de 2016/873 de 01 de junho de 2016, publica a listagem das zonas 

protegidas na Comunidade expostas a riscos fitossanitários específicos. Altera o Regulamento 

n.º 690/2008 que reconhece estas zonas protegidas. (JO L   145 - Serie L) 

 

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Proibição do Isoproturão 

Decisão de Execução de 2016/872, de 01 de junho de 2016, que recusa a renovação da 

utilização da substância ativa isoproturão. Os Estados-Membros devem retirar as autorizações 

de produtos fitofarmacêuticos que contenham isoproturão como substância ativa até 30 de 

setembro de 2016. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011 da Comissão. (JO L   145 

- Serie L) 
 

Catálogo Comum de Espécies Agrícolas 

 

Comunicação 2016/C 196/1 da Comissão Europeia, de 02 de Junho de 2016, que publica o 

catálogo comum de variedades de espécies agrícolas. (JO L   196 - Serie C) 

 
 

Aditivos / Alimentação para Animais 

Decisão de Execução de 2016/895, de 08 de junho de 2016, que, no âmbito dos aditivos 

alimentares, altera a autorização de utilização relativa a uma preparação de Lactobacillus 

rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699). Os alimentos que 

contenham este aditivo que estejam em conformidade com as disposições aplicáveis antes da 

data de entrada em vigor do presente regulamento podem continuar a ser colocadas no 

mercado e utilizadas até ao seu esgotamento. Altera o Regulamento n.º 1290/2008 no que se 

refere ao nome do detentor da autorização desta preparação. (JO L   152 - Serie L) 

 
 

Aditivos Tecnológicos / Tartaratos de Ferro 

Decisão de Execução de 2016/896, de 08 de junho de 2016, que publica a autorização de 

utilização de tartaratos de ferro e sódio como aditivo em alimentos para animais de todas as 

espécies. (JO L 152 - Serie L) 

 
 

Aditivos Alimentares/ Melhoradores de Digestibilidade 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A145%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0872
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A196%3AFULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0895
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Decisão de Execução de 2016/899, de 08 de junho de 2016, que publica a autorização de 

utilização de uma 6-fitase produzida por Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) como aditivo em 

alimentos para todas as espécies de aves de capoeira e todas as espécies de suínos. (JO L 

152 - Serie L) 
 
 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Decisão de Execução de 2016/950, de 15 de junho de 2016, que prorroga os períodos de 

utilização das seguintes substâncias ativas 2,4-DB, beta-ciflutrina, carfentrazona-etilo, 

Coniothyrium minitans estirpe CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamida, deltametrina, 

dimetenamida-P, etofumesato, fenamidona, flufenacete, flurtamona, foramsulfurão, fostiazato, 

imazamox, iodossulfurão, iprodiona, isoxaflutol, linurão, hidrazida maleica, mesotriona, 

oxassulfurão, pendimetalina, picoxistrobina, siltiofame e trifloxistrobina. Altera o Regulamento 

de Execução n.º 540/2011. (JO L 159 - Serie L) 
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