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A tecnologia 'Aquactiva' permite reduzir em até 50% o consumo de água e energia no 

setor agroalimentar 

Este sistema ajuda a aumentar em 30% o prazo de validade dos alimentos frescos e 

reduz drasticamente os resíduos tóxicos. É um desinfetante inofensivo para pessoas e 

para o meio ambiente e 100% biodegradável com custos mínimos de produção. 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/aquactiva/_id:63360,seccion:noticias,noticia:79849/  
 

 

Nozes, grãos e leguminosas: tendências alimentares baseadas em vegetais 

estimulam proteínas alternativas 

A busca dos consumidores por proteínas alternativas está impulsionar a inovação em 

várias categorias envolvendo nozes, sementes, grãos e leguminosas, apoiadas por um 

aumento nas tendências veganas e vegetarianas e um crescimento geral de alimentos 

sem carne. As pessoas querem produtos com fontes alternativas de proteína à medida 

que se afastam das fontes tradicionais de carne e uma das categorias em que a 

alimentação inspirada em plantas está impulsionando a inovação nos lanches. Proteínas 

vegetais se encaixam em algumas das tendências mais significativas da atualidade no 

desenvolvimento de produtos alimentícios e bebidas - não-OGM, orgânicos, sustentáveis, 

veganos, big 8-free, livre de alergênicos e amigável a rótulos. Estes produtos alimentares 

também são versáteis e funcionais e essa combinação de atributos é o motivo pelo qual 

vemos as proteínas vegetais em todos os tipos de produtos, desde bebidas a produtos de 

panificação. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/nuts-grains-pulses-plant-based-eating-trends-boost-alternative-
proteins.html  
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Detergentes ecológicos a partir de óleos alimentares usados? Sim, é possível 

A EcoXperience, uma startup formada em 2016 por um grupo de químicos da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), acaba de obter 700 mil 

euros de financiamento do Programa Portugal 2020 para desenvolver detergentes 

ecológicos a partir de óleos alimentares usados. Esta verba vai ser aplicada no 

desenvolvimento da One-N-Done, uma cápsula 100 por cento “verde” que converte os 

óleos alimentares usados, um resíduo altamente poluente — 1 litro de óleo contamina até 

um milhão de litros de água —, em diferentes detergentes (lava chão, limpa vidros, 

sabonetes, lava loiça, entre outros), de forma praticamente automática e a baixo custo. 

http://agriculturaemar.com/detergentes-ecologicos-a-partir-de-oleos-alimentares-usados-sim-e-possivel/  
 

Tecnologia inteligente otimiza a produtividade e a qualidade dos produtos lácteos 

Um novo projeto de tecnologia inteligente, chamado SmartFarm, está sendo desenvolvido 

na Finlândia pelo Centro de Pesquisa Técnica da VTT e pelo Instituto de Recursos 

Naturais da Finlândia (Luke) para auxiliar a produtividade e a qualidade da produção de 

leite. 

https://www.foodbev.com/news/smart-technology-optimises-dairy-productivity-and-quality/ 
 

Desenvolvimento de novos produtos em ação: aplicações de microalgas 

As microalgas estão a ganhar popularidade global devido às suas características nutritivas 

e métodos de produção sustentáveis. O uso de algas em produtos alimentares é comum 

na Ásia e, nos últimos anos, tem aumentado as aplicações no Ocidente, particularmente 

em suplementos alimentares e superalimentos. Mais de 40 espécies diferentes de 

microalgas foram identificadas, mas as espécies mais comuns usadas em aplicações para 

consumo humano são chlorella e spirulina. 

http://www.nutritioninsight.com/key-trends.html  

 

Fator Fermentação: novos horizontes para culturas de panificação e laticínios 

A fermentação é um processo antigo, que vem experimentando um renascimento nos 

últimos anos com um reconhecimento mais amplo dos benefícios de saúde oferecidos, 

bem como os atributos de sabor único que pode cumprir. Com a fermentação vista como 

um processo natural e autêntico, o desenvolvimento de novos produtos e o aumento da 

conscientização dos consumidores se combinaram para levar uma série de produtos 

tradicionais para as prateleiras de nossos supermercados. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/fermentation-factor-new-horizons-for-bakery-and-dairy-
cultures.html 
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Inteligência artificial economiza água na irrigação 

Um grupo de investigadores da Universidade de Córdoba (UCO) desenvolveu uma 

tecnologia baseada em técnicas de inteligência artificial que é capaz de prever a 

quantidade de água que cada sistema de irrigação utilizará. Assim, o sistema consegue 

ajudar na economia de água do planeta e também nas finanças do produtor. 

https://www.agrozapp.pt/noticias/Tecnologia+%26+Inova%C3%A7%C3%A3o/inteligencia-artificial-
economiza-agua-na-irrigaco  

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

junho/julho de 2018 

 
 

 

Ambiente | Resíduos de Embalagens 

Diretiva 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que 

altera a Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens. Pretende a 

presente a presente diretiva reforçar as medidas que visam, como primeira prioridade, 

evitar a produção de resíduos de embalagens e, como princípios fundamentais 

adicionais, a reutilização das embalagens, a reciclagem e as outras formas de 

valorização dos resíduos de embalagens, e, por conseguinte, a redução da eliminação 

final desses resíduos, a fim de contribuir para a transição para uma economia circular. 

(JO L 150 - Serie L) 

 

Ambiente | Resíduos 

Diretiva 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que 

altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos, com vista ao estabelecimento de 

medidas de proteção do ambiente e da saúde humana, prevenindo ou reduzindo a 

produção de resíduos, os impactos adversos decorrentes da produção e gestão de 

resíduos, e reduzindo os impactos gerais da utilização dos recursos e melhorando a 

eficiência dessa utilização, medidas essas que são fundamentais para a transição para 

uma economia circular e para garantir a competitividade da União a longo prazo. (JO L 

150 - Serie L) 

 

Ambiente | Resíduos em Aterros 

Diretiva 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que 

altera a Diretiva 1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em aterros. Neste âmbito, 

quando os Estados-Membros derem cumprimento à obrigação disposta na Diretiva 

1999/31/CE de tratarem os resíduos antes de os depositar em aterro, deverão utilizar o 

tratamento mais adequado, incluindo a estabilização da fração orgânica dos resíduos, 

no intuito de reduzir tanto quanto possível os efeitos negativos para o ambiente e a 

saúde. Quando aferirem se o tratamento é adequado, deverão ter em conta as medidas 
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já aplicadas para reduzir esses efeitos negativos, nomeadamente a separação dos 

biorresíduos e a recolha seletiva de papel e cartão. (JO L 150 - Serie L) 

 

Produtos Biológicos | Regras de Rotulagem 

Regulamento 2018/848 da Comissão, de 30 de maio de 2018, estabelece os princípios 

da produção biológica e define as regras relativas à produção biológica, à certificação 

que lhe está associada e à utilização de indicações referentes à produção biológica na 

rotulagem e na publicidade, bem como as regras sobre os controlos suplementares em 

relação aos previstos no Regulamento 2017/625. Revoga o Regulamento n.º 834/2007 

do Conselho. (JO L 150 - Serie L) 

 
 

Política Agrícola Comum | Pagamentos Diretos em 2018 

Regulamento de Execução 2018/866 da Comissão, de 13 de junho de 2018, que fixa a 

taxa de ajustamento dos pagamentos diretos prevista no Regulamento n.º 1306/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante ao ano civil de 2018. (JO L 149 - 

Serie C) 

 

Proteção dos Consumidores | Prestação de Informações 

Comunicação 2018/C 196/01 da Comissão, de 8 de junho de 2018, que publica um 

conjunto de Perguntas e Respostas sobre a aplicação do Regulamento n.º 1169/2011 

do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prestação de informação aos 

consumidores sobre os géneros alimentícios. A presente comunicação destina-se a 

ajudar os operadores das empresas do setor alimentar e as autoridades nacionais na 

aplicação do Regulamento, respondendo a uma série de questões levantadas após a 

entrada em vigor do Regulamento. (JO L 196 - Serie L) 

 
 
 
 

Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) 

Decisão 2018/813 da Comissão, de 14 de maio de 2018, relativa ao documento de 

referência setorial sobre melhores práticas de gestão ambiental, indicadores de 

desempenho ambiental setorial e indicadores de excelência para o setor da agricultura, 

nos termos do Regulamento n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de 

ecogestão e auditoria (EMAS). (JO L145 - Serie L) 

 

Política da Água | Monitorização de Substâncias 

Decisão De Execução 2018/840 da Comissão, de 5 de junho de 2018, que estabelece 

uma lista de vigilância das substâncias a monitorizar a nível da União no domínio da 
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política da água, nos termos da Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Desta lista constam substâncias que representam um risco significativo, a 

nível da União, para o meio aquático, mas cujos dados de monitorização sejam 

insuficientes para se chegar a uma conclusão quanto ao risco real que representam. 

Revoga a Decisão de Execução 2015/495 da Comissã.o. (JO L 141 - Serie L) 

 
 

Importação de Alimentos para a EU com Controlo Reforçado 

Regulamento de Execução 2018/941 da Comissão, de 2 de julho de 2018, que reforça 

os controlos oficiais na importação de certos alimentos para animais e géneros 

alimentícios de origem não animal. Altera o Regulamento n.º 669/2009. (JO L 166 - Serie 

L) 

 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Prorrogação de Autorizações de Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/917 da Comissão, de 27 de junho de 2018, que, no 

âmbito dos produtos fitofarmacêuticos prorroga os períodos de aprovação das seguintes 

substâncias ativas&#58;alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbe, 

bifenazato, boscalide, bromoxinil, captana, carvona, clorprofame, ciazofamida, 

desmedifame, dimetoato, dimetomorfe, diquato, etefão, etoprofos, etoxazol, 

famoxadona, fenamidona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpete, 

foramsulfurão, formetanato, Gliocladium catenulatum estirpe&#58; J1446, isoxaflutol, 

metalaxil-M, metiocarbe, metoxifenozida, metribuzina, milbemectina, oxassulfurão, 

Paecilomyces lilacinus estirpe 251, fenemedifame, fosmete, pirimifos-metilo, 

propamocarbe, protioconazol, pimetrozina e S-metolacloro. Altera o Regulamento de 

Execução n.º 540/2011 referente a esta matéria. (JO L 163 - Serie L) 

 

 

 

 

 

Aditivos em Alimentos para Animais 

Regulamento de Execução 2018/983 da Comissão, de 11 de julho de 2018, que 

autoriza a utilização de ácido benzoico como aditivo em alimentos para espécies 

menores de suínos de engorda ou de reprodução. (JO L 179 - Serie L) 

 

 

Aditivos em Alimentos para Animais 

Regulamento de Execução 2018/982 da Comissão, de 11 de julho de 2018, que 

autoriza a utilização da preparação de ácido benzoico, formiato de cálcio e ácido 

fumárico como aditivo em alimentos para frangos de engorda e frangas para postura. 

(JO L 176 - Serie L) 
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Prevenção e Controlo de Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis 

Regulamento 2018/969 da Comissão, de 9 de julho de 2018, que altera o Regulamento 

n.º 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos requisitos de 

remoção das matérias de risco especificadas em pequenos ruminantes, com vista a 

melhor prevenir a propagação da doença. (JO L 178 - Serie L) 

 

 
 
 

Cogumelos com Radiação UV | Novo Alimento 

Regulamento de Execução 2018/1011 da Comissão, de 17 de julho de 2018, que 

autoriza a utilização de cogumelos tratados com radiação UV como novo alimento, ao 

abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho. Altera o 

Regulamento de Execução 2017/2470 da Comissão. (JO L 181 - Serie L) 

 

 

 

Uma Estratégia Europeia para a Indústria 

Comunicação 2018/C 247/07 da Comissão, de 13 de julho de 2018, que publica o 

Parecer do Comité das Regiões Europeu referente a uma estratégia europeia para a 

indústria&#58; o papel e o ponto de vista dos órgãos de poder local e regional. Neste 

parecer o Comité das Regiões insta a uma estratégia de política industrial a nível 

europeu que dê resposta, no presente e no futuro, aos desafios, às oportunidades e aos 

fatores da competitividade industrial num contexto global, defendendo que esta 

estratégia, partindo de uma visão articulada, deve ser concebida para a indústria 

europeia num horizonte temporal a médio prazo e deve continuar a ser desenvolvida 

para se focalizar em 2030 e mais além. (JO C 247 - Serie C) 

 

 

Autorização de Novos Alimentos 

Regulamento de Execução 2018/991 da Comissão, de 12 de julho de 2018, que 

autoriza a colocação no mercado de hidrolisado de lisozima da clara de ovo de galinha 

como novo alimento, ao abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e 

do Conselho. (JO L 177 - Serie L) 

 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Oxassulfurão 

Regulamento de Execução 2018/1019 da Comissão, de 18 de julho de 2018, que não 

renova a autorização para utilização da substância ativa oxassulfurão, em conformidade 

com o Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 183 - 

Serie L) 

 

 

Levedura para Panificação Tratada com UV 

Regulamento de Execução 2018/1018 da Comissão, de 18 de julho de 2018, que 

prorroga a autorização de utilização de levedura para panificação tratada com UV como 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0969
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1011&qid=1531991695801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017IR3214&qid=1531991889031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0991&qid=1531991987087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2018:183:TOC


novo alimento, ao abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Altera o Regulamento de Execução 2017/2470 da Comissão. (JO L 183 - 

Serie L) 

 

 

Homologação de Veículos Agrícolas e Florestais 

Regulamento de Execução 2018/986 da Comissão, de 3 de abril de 2018, que altera os 

requisitos administrativos com vista a permitir a aprovação dos subconjuntos 

elétricos/eletrónicos enquanto componentes e a exigir informações mais completas para 

a homologação dos dispositivos de transmissão e de travagem dos reboques. Altera o 

Regulamento de Execução 2015/504. (JO L 182 - Serie L) 

 

Homologação de Tratores Agrícolas 

Regulamento Delegado 2018/985 da Comissão, de 12 de fevereiro de 2018, que 

estabelece os requisitos técnicos sobre o desempenho ambiental, da unidade de 

propulsão e os níveis sonoros admissíveis no exterior para a homologação de veículos 

agrícolas e florestais, motores e os seus sistemas, componentes e unidades técnicas. 

Completa o Regulamento n.º 167/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho referente 

a esta matéria. (JO L 182 - Serie L) 

 

 

Pesticidas de Origem Biológica 

Resolução 2018/C 252/18 do Parlamento Europeu, de 15 de fevereiro de 2017, relativa 

aos pesticidas de baixo risco de origem biológica. O Parlamento insta a Comissão e os 

Estados-Membros a acelerar a avaliação, a autorização, o registo e o controlo da 

utilização de produtos fitofarmacêuticos de baixo risco de origem biológica, preservando 

simultaneamente um nível elevado de avaliação dos riscos. (JO C 250 - Serie C) 
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