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Arroz - novas normas de comercialização 

Ao longo dos últimos anos, devido às dinâmicas do consumo do arroz, assistiu-se ao 

aparecimento de novas formas de apresentação e de novas variedades de arroz, o que 

exige um novo enquadramento normativo, impondo a alteração do regime legal 

existente. 

O Decreto-Lei n.º 157/2017 de 28 de dezembro de 2017 define as características a que 

devem obedecer o arroz da espécie Oryza sativa L. e a trinca de arroz destinados ao 

consumidor final. 

O Decreto-Lei n.º 62/2000, de 19 de abril, definiu as características a que devem 

obedecer o arroz e a trinca de arroz destinados ao consumidor final, fixou os respetivos 

métodos de análise, classes comerciais e estabeleceu as normas técnicas relativas à 

sua comercialização, acondicionamento e rotulagem. 

https://dre.pt/application/file/a/114405427 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Legisla%C3%A7%C3%A3o/arroz-novas-normas-de-
comercializaco 
 

Xylella fastidiosa – Alteração da legislação 

Face à evolução da presença de focos de Xylella fastidiosa na Europa e aos últimos 

desenvolvimentos nos conhecimentos científico sobre a bactéria, foi publicada, no 

passado dia 15 de dezembro, uma alteração da legislação comunitária em vigor 

(Decisão de Execução 2017/2352, de 15 de dezembro, que altera a Decisão de 

Execução 2015/789 da Comissão, de 18 de maio). 

Destacamos, face à sua particular relevância para os operadores económicos, que a 

partir de 1 de março de 2018, a emissão de passaporte fitossanitário e, portanto, a 

autorização de circulação de determinadas espécies vegetais, fica condicionada, para 

além das atuais inspeções oficiais anuais, também à amostragem e testagem oficiais 

obrigatórias de todos os lotes presentes nos locais de produção/engorda. 

As espécies vegetais visadas são as que demonstraram ser, no território da União 

Europeia, mais suscetiveis à bactéria, constituindo portanto um risco mais elevado de 

https://dre.pt/application/file/a/114405427
http://www.agrozapp.pt/noticias/Legisla%C3%A7%C3%A3o/arroz-novas-normas-de-comercializaco
http://www.agrozapp.pt/noticias/Legisla%C3%A7%C3%A3o/arroz-novas-normas-de-comercializaco


propagação da doença, isto é: café (Coffea L.), lavanda (Lavandula dentata L.), aloendro 

(Nerium oleander L.), oliveira (Olea europaea L.), polígala (Polygala myrtifolia L.) e 

amendoeira – (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb). 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Comunicados/xylella-fastidiosa-alteraco-da-legislaco  

Pragas dos vegetais: UE define regras do Passaporte Fitossanitário 

A Comissão Europeia definiu as especificações relativas ao formato do passaporte 

fitossanitário para a circulação no território da União, bem como, do passaporte 

fitossanitário para a introdução e a circulação numa zona protegida, que especifica as 

medidas de protecção contra as pragas dos vegetais. 

Diz o Regulamento de Execução 2017/2313 de 14 de Dezembro de 2017 que para 

assegurar a fácil visibilidade e a legibilidade clara, é importante que os passaportes 

fitossanitários tenham formatos normalizados. Desta forma, garante-se também que os 

passaportes fitossanitários possam distinguir-se claramente de qualquer outra 

informação ou rótulo. 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+nacional/pragas-dos-vegetais-ue-define-
regras-do-passaporte-fitossanitario   

 

 

Microalgas na dieta de vacas podem fornecer mais ômega 3 no queijo 

Um estudante de doutorado na Harper Adams University no Reino Unido aumentou com 

sucesso o nível de omega-3 de cadeia longa, reduzindo o nível de ácidos gordos 

saturados no queijo e produzindo o mesmo, alimentando microalgas às vacas. 

 

www.dairyreporter.com/Article/2017/12/20/Microalgae-in-cow-diet-can-deliver-more-
omega-3-in-
cheese?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

 

 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de novembro / 

dezembro de 2017. 

Agricultura | Normas sobre a Comercialização de Ovos 

Regulamento Delegado 2017/2168 da Comissão, de 22 de novembro de 2017, que 

altera o Regulamento n.º 589/2008 no que se refere às normas aplicáveis à 

comercialização dos ovos de galinhas criadas ao ar livre, nos casos em que o acesso a 

espaços ao ar livre é restringido. (JO L 306 - Serie L) 
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Indústria alimentar e Restauração | Sistema HACCP - Análise e Controlo de Pontos 

Críticos 
    

Regulamento 2017/2158 da Comissão, de 20 de novembro de 2017, que estabelece 

medidas de mitigação e níveis de referência para a redução da presença de 

acrilamida em géneros alimentícios dando cumprimento ao desiderato do 

Regulamento n.º 852/2004 que visa garantir um elevado nível de proteção dos 

consumidores em matéria de segurança dos géneros alimentícios. (JO L 304 - Serie L) 

 

    

Agricultura | Produção Biológica 

Regulamento 2017/2273 de 8 de dezembro de 2017, que altera as normas relativas à 

produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos previstas no Regulamento n.

º 889/2008. (JO L   326 - Serie L) 

 

Indústria | Lista Prodcom - Produtos Industriais 

Regulamento 2017/2119 de 22 de novembro de 2017, que estabelece a «lista Prodcom» 

referente a produtos industriais e à criação do inquérito comunitário à produção 

industrial. A publicação desta lista é necessária para garantir a aproximação das 

estatísticas da produção e das estatísticas do comércio externo, bem como a 

comparação com a classificação estatística dos produtos por atividade (CPA) garantindo 

a comparabilidade dos dados do inquérito comunitário à produção industrial que o 

Regulamento n.º 3924/91 exige que os Estados-Membros efetuem. (JO L   325 - Serie L) 

 

Indústria Agroalimentar | Limites Máximos de Substâncias Indesejáveis 

Regulamento 2017/2229 de 4 de dezembro de 2017, que altera os limites máximos de 

chumbo, mercúrio, melamina e decoquinato, previstos na Diretiva 2002/32/CE que 

regula as substâncias indesejáveis nos alimentos para animais. (JO L   319 - Serie L) 

 

Agricultura | Controlo de Pragas Vegetais - Passaporte Fitossanitário 

Regulamento de Execução 2017/2313 de 13 de dezembro de 2017, que define as 

especificações relativas ao formato do passaporte fitossanitário para a circulação no 

território da União, bem como, do passaporte fitossanitário para a introdução e a 

circulação numa zona protegida em conformidade com o estabelecido pelo 

Regulamento 2016/2031, que especifica as medidas de proteção contra as pragas dos 

vegetais. (JO L   331 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares na Alimentação Animal | Bacillus Subtilis e Licheniformis 

Regulamento de Execução 2017/2312 de 13 de dezembro de 2017, que autoriza a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2017:304:TOC
http://inforcna.pt/Media/Files/20171229_Reg20172273Compressed.pdf
Regulamento%202017/2119%20de%208%20de%20dezembro%20de%202017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R2229
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0044.01.POR&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://www.vetbiblios.pt/LEGISLACAO_TECNICA/ALIMENTOS_PARA_ANIMAIS/Aditivos/Regulamento-Execucao_2017-2312_13-12-2017.pdf


utilização de Bacillus subtilis como aditivo em alimentos para diversos animais, tal 

como previsto e regulado no Regulamento n.º 1831/2003. (JO L   331 - Serie L) 

 

Industria Agroalimentar | Cogumelos com Radiação UV - Novo Ingrediente 

Alimentar 

Decisão de Execução 2017/2355 de 14 de dezembro de 2017, que autoriza a 

colocação no mercado de cogumelos tratados com radiação UV como novo alimento 

ao abrigo do Regulamento n.º 258/97. (JO L   336 - Serie L) 

 

Indústria Agroalimentar | Ácido N-acetil-D-neuramínico – Novo Ingrediente 

Alimentar 

Decisão de Execução 2017/2375 de 15 de dezembro de 2017, que autoriza a 

colocação no mercado de ácido N-acetil-D-neuramínico como novo ingrediente 

alimentar, nos termos do Regulamento n.º 258/97. (JO L 337 - Serie L) 

 

Indústria Agro-alimentar | Hidroxitirosol – Novo Ingrediente Alimentar 

Decisão de Execução 2017/2373 de 14 de dezembro de 2017, que autoriza a 

colocação no mercado de hidroxitirosol como novo ingrediente alimentar, nos termos 

do Regulamento n.º 258/97. (JO L   337 - Serie L) 
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