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Indústria agroalimentar ganha duas tecnologias inovadoras 

Novo conceito de palete amiga do ambiente e conservação de alimentos sem recurso a 

tratamento térmico são os projetos vencedores. A Escola Superior de Biotecnologia 

(ESB) da Universidade Católica – Porto premiou dois projetos inovadores na área 

agroalimentar, no contexto da primeira edição do concurso Biotech_agrifood Innovation. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/indostria-agroalimentar-ganha-duas-tecnologias-
inovadoras/  

Universidade de Évora testa plantas de batata-doce isentas de vírus 

Os Laboratórios de Melhoramento e Biotecnologia Vegetal e de Virologia Vegetal, da 

Universidade de Évora/ICAAM, estão a testar plantas de batata-doce da cultivar ‘Lira’ 

sanitariamente isentas de vírus. 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+nacional/universidade-de-evora-testa-plantas-
de-batata-doce-isentas-de-virus  

 

Valorização de subprodutos no setor agroalimentar 

Um dos maiores (e mais divulgados) desafios da Humanidade é garantir uma 

alimentação saudável e abundante, face ao crescimento exponencial da população 

humana. Decerto que é já do conhecimento geral o relatório das Nações Unidas que 

estima o crescimento populacional: 7.3 biliões hoje, 8.5 em 2030, 9.7 em 2050, 11.2 em 

2100.  

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/valorizacao-de-subprodutos-no-setor-

agroalimentar/  
 

 

Avaliação da qualidade e maturação dos frutos 

A avaliação da qualidade do fruto para consumo em fresco inclui diferentes aspetos, 

capazes também de auxiliar na determinação da data de colheita. Para começar deve 

avaliar-se o aspeto geral do fruto, tendo em conta a cor característica da espécie e da 

variedade na fase de maturação.  

https://www.agrozapp.pt/artigos/T%C3%A9cnicos/avaliaco-da-qualidade-e-maturaco-dos-

frutos?mc_cid=2e7d134566&mc_eid=18db7723c3  
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Sem químicos, esta é a nova forma de conservar alimentos 

A ideia do projeto surgiu da necessidade de atingir a ausência de bactérias patogénicas 

em alimentos tradicionais que não podem sofrer processamento térmico, pois perdem 

as suas características. 

https://eco.pt/2017/08/17/investigadores-criam-tecnologia-para-evitar-conservantes-
quimicos-nos-alimentos/  

 
 

O spray antimicrobiano “nanocoating”, à base de polifenóis, prolonga 

significativamente a vida útil das frutas e vegetais 

O revestimento comestível gerou uma grande atenção na indústria alimentar e agrícola. 

Não só poderia prolongar a vida útil pós-colheita dos produtos contra as mudanças 

externas no ambiente, mas também fornecer nutrientes adicionais para ser útil para a 

saúde humana. No entanto, a maioria das versões do revestimento teve limitações 

intrínsecas na sua aplicação prática. Primeiro, são necessárias interações altamente 

específicas entre materiais de revestimento e superfícies alvo para um revestimento 

estável e durável. Ainda mais, o revestimento de substratos a granel, como frutas, é 

demorado ou não é possível no revestimento à base de solução convencional. A este 

respeito, as estratégias de revestimento rápido e independente de materiais são 

altamente exigidas.  

http://www.postharvest.biz/en/news/80215/_id:80215/  
 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de julho / agosto de 

2017. 

 

Politica Agrícola Comum 

Regulamento 2017/1272 da Comissão de 14 de julho de 2017, que estabelece os 

limites máximos orçamentais aplicáveis em 2017 a determinados regimes de apoio 

direto previstos no Regulamento n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

O presente regulamento produz efeitos desde de 1 de janeiro de 2017. (JO L 184- Serie 

L) 
 

 

Catálogo Comum de Espécies Hortícolas 
    

Comunicação 2017/C 227/01 da Comissão Europeia de 14 de julho de 2017, que 

publica o Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — quarto 

suplemento à 35.a edição integral. (JO C 227 - Serie C)     
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Setor vitivinícola | Rotulagem dos Vinhos 

Regulamento Delegado 2017/1353 da Comissão de 19 de maio de 2017, relativo às 

castas de uva de vinho e respetivos sinónimos que podem figurar na rotulagem dos 

vinhos. Altera o Regulamento n.º 607/2009 no que respeita às denominações de origem 

protegidas e indicações geográficas protegidas, às menções tradicionais, à rotulagem e 

à apresentação de determinados produtos vitivinícolas. (JO L   190 - Serie L) 

 

Setor Agro-Alimentar | Novos Ingredientes Alimentares | L-ergotioneina 

Decisão de Execução 2017/1281 da Comissão de 14 de julho de 2017, que autoriza a 

colocação no mercado de L-ergotioneina como novo ingrediente alimentar para ser 

utilizado em suplementos alimentares destinados à população em geral, excluindo 

lactentes e crianças pequenas e mulheres grávidas e lactantes, nos termos do 

Regulamento n.º 258/97 que estabelece as regras para colocação no mercado de novos 

alimentos e ingredientes alimentares. (JO L 184- Serie L) 

 

Setor Alimentar | Aprovação de Novos Ingredientes | Prolil Oligopeptidase» 

Regulamento de Execução 2017/1387 da Comissão de 24 de julho de 2017, que 

autoriza a colocação no mercado de uma preparação enzimática de prolil oligopeptidase 

produzida com uma estirpe geneticamente modificada de Aspergillus niger como novo 

ingrediente alimentar, para ser utilizado em suplementos alimentares destinados à 

população adulta em geral. (JO L 194 - Serie L) 

 

Setor Alimentar | Aditivos Alimentares | Poliaspartato de Potássio 

Regulamento 2017/1399 da Comissão de 28 de maio de 2017, que inclui o poliaspartato 

de potássio na lista de aditivos alimentares autorizados na União Europeia, atribuindo-

lhe o número E 456. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos avaliou a 

segurança do poliaspartato de potássio como aditivo alimentar e concluiu que não 

existia qualquer problema de segurança resultante da sua utilização no vinho a um nível 

máximo de utilização de 300 mg/l e níveis típicos na gama de 100-200 mg/l. O 

poliaspartato de potássio funciona como um estabilizante contra a precipitação de 

cristais de tartarato no vinho (vinhos tinto, rosado ou «rosé» e branco). Aumenta a 

conservação e a estabilidade do vinho e a sua utilização não tem impacto sobre as 

propriedades organoléticas. Altera os Regulamentos n.º 1333/2008 e o Regulamento n.º 

231/2012. (JO L 199 - Serie L)  

 

Setor Alimentar | Alegações de Saúde nos Alimentos 

Regulamento 2017/1407 da Comissão de 1 de agosto de 2017, que retifica as versões 

em língua alemã, búlgara, espanhola, finlandesa e portuguesa do Regulamento n.º 
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432/2012 que estabelece uma lista de alegações de saúde permitidas relativas a 

alimentos que não referem a redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a 

saúde das crianças. (JO L 201 - Serie L)  

 

Política Agrícola Comum | Direitos de Importação de Açúcar 

Regulamento de Execução 2017/1407 da Comissão de 1 de agosto de 2017, que faz 

alterações relativamente aos direitos de importação adicionais no setor do açúcar e ao 

cálculo do teor de sacarose da isoglucose e de determinados xaropes. Assim, procede à 

prorrogação, até 30 de setembro de 2022, do período de não aplicação de direitos de 

importação adicionais a vários produtos do setor do açúcar. (JO L 201 - Serie L) 

 

Politica Agrícola Comum | Catálogo de Variedades Hortícolas 

Comunicação 2017/C 260/01 da Comissão de 9 de agosto de 2017, que publica o 

Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — quinto suplemento à 35.a 

edição integral. (JO C 260 - Serie C) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Substâncias Ativas de Baixo Risco 

Regulamento 2017/1432 da Comissão de 7 de agosto de 2017, que, no âmbito da 

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, considera que os baculovírus, 

que constituem uma família de vírus específicos em relação ao hospedeiro que infetam 

exclusivamente os artrópodes, e principalmente os insetos da ordem dos Lepidópteros, 

devem ser considerados substâncias de baixo risco, uma vez que não há provas 

científicas de que têm um efeito negativo sobre os animais e os seres humanos. Altera o 

Regulamento n.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado. (JO L 205 - Serie L) 

 

Politica Agrícola Comum | Setor dos Cereais | Direitos de Importação 

Regulamento de Execução 2017/1434 da Comissão de 7 de agosto de 2017, que 

estabelece os direitos de importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 8 de 

agosto de 2017. (JO L 205 - Serie L) 
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