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Aconselhamento agrícola e florestal passa a ter apoio de 100% das despesas 

Os serviços de aconselhamento agrícola e florestal passam a ter apoio a 100% nas 

despesas até 1500 euros. 

As despesas até 1.500 euros com serviços de aconselhamento agrícola e florestal feitas 

a partir de 17 de outubro vão passar a ser apoiadas a 100%, segundo uma portaria 

publicada hoje em Diário da República. 

Segundo a primeira alteração à Portaria n.º 324-A/2016, de 19 de dezembro, o nível do 

apoio previsto para o fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e florestal 

sobe para 100% das despesas elegíveis, até ao montante máximo de 1.500 euros por 

serviço de aconselhamento individual. 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+nacional/aconselhamento-agricola-e-florestal-
passa-a-ter-apoio-de-100-das-despesas 

 

Tratamento com ozónio aumentou a vida útil das cenouras sem alterar a 

percentagem de perda de peso, firmeza e cor 

Foi realizado um estudo cujo objetivo foi avaliar o efeito do ozónio aplicado como gás (0-

5 mg L-1) e dissolvido em água (0-10 mg L-1) sobre a qualidade das cenouras. 

Ozónio (O3) é um oxidante poderoso e é usado no tratamento da água, a desinfecção 

de pragas e a eliminação de pesticidas, micotoxinas e outros contaminantes de frutas e 

vegetais. No entanto, as condições de tratamento devem ser determinadas 

especificamente para todos os tipos de produtos para usar de forma eficaz e segura o 

ozónio. 

A exposição das cenouras ao ozónio como gás e dissolvido em água não alterou a 

percentagem de perda de peso, firmeza ou cor do vegetal. 

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80603/_id:80603/ 
 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

outubro/novembro de 2017. 

Aditivos Alimentares 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+nacional/aconselhamento-agricola-e-florestal-passa-a-ter-apoio-de-100-das-despesas
http://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+nacional/aconselhamento-agricola-e-florestal-passa-a-ter-apoio-de-100-das-despesas
http://www.poscosecha.com/es/noticias/80603/_id:80603/


Regulamento de Execução 2017/1907 de 19 de outubro de 2017 que autoriza a 

utilização de uma preparação de Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e 

de Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) como aditivo em alimentos para bovinos e 

ovinos. (JO L   269 - Serie L) 
 

 

Aditivos Alimentares para Frangos     

Regulamento de Execução 2017/1906 da comissão, de 19 de Outubro de 2017, que 

autoriza a utilização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) 

produzida por Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) como aditivo em alimentos 

para frangas criadas para postura e espécies menores de aves de capoeira criadas 

para postura. (JO L   269 - Serie L) 

    

 

Aditivos Alimentares para Frangos de Engorda 

Regulamento de Execução 2017/1905 da comissão, de 19 de Outubro de 2017, que 

autoriza a utilização de uma preparação de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 

como aditivo em alimentos para frangos de engorda e espécies menores de aves de 

capoeira de engorda. (JO L   269 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares para Animais 

Regulamento de Execução 2017/1903 da Comissão de 18 de outubro de 2017 que 

autoriza a utilização de preparações de Pediococcus parvulus DSM 28875, 

Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus (JO L   269 - Serie L) 

E 

Regulamento de Execução 2017/1914 da Comissão de 19 de outubro de 2017, que 

autoriza a utilização de preparações de salinomicina de sódio (Sacox 120 

microGranulate e Sacox 200 microGranulate) como aditivo em alimentos para frangos 

de engorda e frangas criadas para postura. (JO L   269 - Serie L) 

 

Indústria Agro-Alimentar | Transportes Terrestres de Carne 

Regulamento 2017/1981 de 1 de novembro de 2017, que altera as regras aplicáveis às 

condições de temperatura durante o transporte de carne. Altera o Regulamento n.º 

853/2004 que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros 

alimentícios de origem animal) no que diz respeito às condições de temperatura 

durante o transporte de carne. (JO L   285 - Serie L) 
 

 

 
 

http://www.vetbiblios.pt/LEGISLACAO_TECNICA/ALIMENTOS_PARA_ANIMAIS/Aditivos/Regulamento-Execucao_2017-1907_18-10-2017.pdf
http://www.vetbiblios.pt/LEGISLACAO_TECNICA/ALIMENTOS_PARA_ANIMAIS/Aditivos/Regulamento-Execucao_2017-1906_18-10-2017.pdf
http://www.vetbiblios.pt/LEGISLACAO_TECNICA/ALIMENTOS_PARA_ANIMAIS/Aditivos/Regulamento-Execucao_2017-1905_18-10-2017.pdf
http://www.vetbiblios.pt/LEGISLACAO_TECNICA/ALIMENTOS_PARA_ANIMAIS/Aditivos/Regulamento-Execucao_2017-1903_18-10-2017.pdf
http://www.vetbiblios.pt/LEGISLACAO_TECNICA/ALIMENTOS_PARA_ANIMAIS/Aditivos/Regulamento-Execucao_2017-1914_19-10-2017.pdf
http://www.vetbiblios.pt/LEGISLACAO_TECNICA/SEGURANCA_ALIMENTAR/Higiene_Seguranca_Generos_Alimenticios/Regulamento_2017-1981_31-10.pdf


O presente e-mail destina-se única e exclusivamente a informar os nossos associados e não pode ser considerado SPAM. 
Caso não pretenda receber informações reenvie-nos este e-Mail com o assunto REMOVER. Ao abrigo do Decreto-lei 7/2004 
de 7 de Janeiro de regulação do tratamento automatizado de dados de carácter pessoal, o utilizador poderá cancelar os 
mesmos, conforme o disposto nos artigos  21.º e 22.º.Qualquer solicitação nesse sentido deverá ser feita para o endereço 
geral@agrocluster.com. De salientar que se pretender anular o seu e-Mail deve efectuar essa anulação através do endereço 
com que recebeu esta informação, de outra forma ficaremos impossibilitados de o eliminar. 
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