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Reino Unido: Barras energéticas à base de farinha de grilo ganham prémio “ife 2017 

Sustainable Packaging” 

A Yumpa, uma gama de barras energéticas fabricadas com farinha de grilo, é a primeira 

do género na Europa a ter um invólucro totalmente bio degradável acreditado pela UE. 

http://www.bakeryandsnacks.com/Ingredients/UK-cricket-flour-energy-bar-wins-ife-2017-
Sustainable-Packaging-
Award?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=04-Apr-
2017&c=aQfg4uVO7AVyelyQksGK6n3Z8HCm8Tcb&p2=  

 

Vinha: tratamento único no país com «sucesso de 100%» 

Um tratamento único em Portugal, iniciado em 2013 pela Estação Vitivinícola Amândio 

Galhano, em Arcos de Valdevez, atingiu uma «taxa de sucesso de 100%» no combate à 

principal doença da vinha, diz o director daquele centro. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/vinha-tratamento-onico-no-pais-com-sucesso-de-
100/  

 

Há um novo método que estende validade do fiambre sem comprometer qualidade 

Um revestimento comestível que aumenta o prazo de validade do fiambre fatiado e de 

outros produtos cárneos, sem comprometer a sua qualidade, foi inventado por 

investigadores da Universidade de Coimbra (UC), anunciou recentemente esta 

instituição. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/ha-um-novo-metodo-que-estende-validade-do-
fiambre-sem-comprometer-qualidade/#  

 

 

Entrevista: A Tetra Recart pretende oferecer uma solução de embalagens inovadora 

A marca Tetra Recart, de reconhecidos especialistas em embalagens, é uma 

embalagem rectangular que não deixa espaço nas prateleiras de retalho. O director de 

desenvolvimento de negócios da Tetra Pak, Ian Williamson, disse à FoodBev Media 

tudo sobre esta solução de embalagens que ocupa 30-40% menos espaço do que as 

latas e os frascos de vidro. 

http://www.foodbev.com/news/interview-tetra-recart-aims-to-provide-innovative-solution-

for-packaging/  
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A revolução do produto feio: redução de desperdício de alimentos  

O produto feio foi protagonista nas páginas de notícias em 2016 e continua a ser um 

tema quente em 2017. Hoje, os consumidores têm mais acesso à informação e 

processos do que nunca. Com preocupações com o meio ambiente e resíduos 

alimentares, os processos por trás da venda de produtos entraram em questão. 

http://www.postharvest.biz/en/company/the-ugly-produce-revolution-food-waste-
reduction/_id:49906,seccion:news,noticia:77994/  

 

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

2017. 

 

Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas em Alimentos para Animais 

Regulamento 2017/405 da Comissão de 8 de março de 2017, que altera os limites 

máximos de resíduos de sulfoxaflor no interior e à superfície dos géneros alimentícios 

e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal. (JO L 63 - Serie L) 
 

 

Importação de Produtos à Base de Carne / Modelo de Certificado 
    

Decisão de Execução 2017/622 da Comissão, de 1 de abril de 2017, que altera o 

modelo de certificado para as importações de preparados de carne, no que se refere 

às regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas 

encefalopatias espongiformes transmissíveis. (JO L 89 - Serie L) 

    

 

Indústria Agro-alimentar / Métodos de Análise e Controlo de Dioxinas 

Regulamento 2017/644 da Comissão, de 5 de abril de 2017, que estabelece métodos de 

amostragem e análise para o controlo dos teores de dioxinas, PCB sob a forma de 

dioxina e PCB não semelhantes a dioxinas em determinados géneros alimentícios em 

aplicação do Regulamento n.º 1881/2006 e da Recomendação 2013/711/UE. (JO L   92 - 

Serie L) 

 
 

Indústria Agro-alimentar / Novo Regime sobre os Controlos Oficiais de Géneros 

Alimentícios 

Regulamento 2017/625 da Comissão, de 15 de março de 2017, que estabelece o novo 

regime aplicável aos controlos oficiais que visam assegurar a aplicação da legislação 

em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre saúde 

e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos. Revoga, entre outros, o 

Regulamento n.º 882/2004, que estabelecia um quadro legislativo único para a 
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organização de controlos oficiais. (JO L 95 - Serie L) 

 

Indústria Agro-alimentar / Alegações Nutricionais e de Saúde 

Regulamento 2017/672 da Comissão, de 7 de abril de 2017, que autoriza uma alegação 

de saúde relativa ao consumo diário de creatina, o qual pode reforçar o efeito do treino 

de resistência na força muscular em adultos com mais de 55 anos de idade. (JO L 97 - 

Serie L) 

 

Setor Vitivinícola / Produtos Vitivinícolas Aromatizados  

Regulamento 2017/670 da Comissão, de 31 de janeiro de 2017, complementa o 

Regulamento n.º 251/2014 na parte respeitante aos processos de produção autorizados 

para a obtenção de produtos vitivinícolas aromatizados. O referido regulamento 

estabelece o quadro legal relativo à definição, descrição, apresentação, rotulagem e 

proteção das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas aromatizado. (JO L 97 - 

Serie L)  

 

Indústria Agro-alimentar / Programa de Controlo Plurianual de LMR da União 

Regulamento 2017/660 da Comissão, de 6 de abril de 2017, que a aprova o Programa 

de controlo coordenado plurianual da União para 2018, 2019 e 2020, destinado a 

garantir o respeito dos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à 

superfície dos alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos 

consumidores a estes resíduos. (JO L 94 - Serie L)  

 

Alegações de Saúde / Lactinol 

Regulamento de Execução 2017/676 da Comissão, de 10 de abril de 2017, que autoriza 

uma alegação de saúde relativa ao lactinol. Esta alegação só pode ser utilizada para 

suplementos alimentares que contenham 10 g de lactitol numa única porção diária 

quantificada e não pode ser utilizada em alimentos destinados a crianças. (JO L 98 - 

Serie L) 

 

Sector Alimentar / Limites Máximos de Resíduos 

Regulamento 2017/693 da Comissão de 7 de abril de 2017, que altera os limites 

máximos de resíduos de bitertanol, clormequato e tebufenepirade no interior e à 

superfície de determinados produtos. (JO L 101 - Serie L) 
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