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Políticas de negócios: Seguindo o crescimento de rastreabilidade na cadeia de 

distribuição 

A rastreabilidade entrou firmemente na corrente dominante das agendas de 

Responsabilidade Social das empresas, é um dos principais impulsionadores de novas 

políticas de negócios, determinando como o fornecedor deve garantir que a 

rastreabilidade esteja no centro dos seus ingredientes e processos. Isto ocorre quando os 

consumidores globais exigem informações cada vez mais detalhadas sobre seus 

alimentos, de onde vêm e seu impacto ético e ambiental nas pessoas e no planeta.  

Tecnologia Blockchain: Embora ainda seja considerado na sua infância, blockchain é já 

considerado um dos chavões deste ano para as empresas compreenderem como a 

tecnologia pode ajudar e apoiar a rastreabilidade na cadeia de abastecimento. 

 

https://www.foodingredientsfirst.com/news/business-policies-tracking-the-growth-of-traceability-in-
the-supply-chain.html  
 

 

Produtos Fresh-cut: Sabe o que são? 

O impulso mundial por uma dieta saudável, bem como as alterações no estilo de vida do 

consumidor, conduziram nos últimos anos a um aumento notável na procura por 

alimentos inovadores, naturais, saudáveis e convenientes. Os produtos fresh-cut 

(minimamente processados em português) surgem como resposta a esta demanda, 

nomeadamente ao nível das frutas e legumes, muitas vezes associados a uma elevada 

qualidade nutricional e ausência de aditivos. 

 

http://agriculturaemar.com/produtos-fresh-cut-sabe-o-que-sao/  
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Redes sociais e comida “Instagram” : a Influência dos Millenials – uma realidade 

virtual? 

As redes sociais tornaram-se um poderoso trunfo para o marketing dentro da Indústria 

alimentar. Com a partilha de alimentos através das redes sociais torna-se cada vez mais 

importante, especialmente para a geração Millenial conferindo destaque aos novos 

conceitos alimentares que vão prosperando. Tudo isso significa que a cor é mais uma vez 

adotada e celebrada em alimentos e bebidas, especificamente nas plataformas de redes 

sociais que provocam essas tendências. É uma nova era de escolha diversa, e destacar-

se numa prateleira lotada nunca foi tão atraente. 

https://www.foodingredientsfirst.com/news/social-media-instagrammable-food-millennial-influencers-
a-virtual-reality.html  

 

 

Automação na Indústria Alimentar: Passado, Presente e Futuro 

Se há uma indústria que não podemos prescindir, tem que ser a indústria alimentar. 

Quem está neste negócio há várias décadas, sabe que permanece constante ano após 

ano. As pessoas têm que comer ... não há maneira de contornar isso. Para constar, não 

estou no ramo de alimentos, mas estou no negócio de vender equipamentos para as 

fábricas de processamento de alimentos, por isso meus comentários são mais focados 

em tecnologia do que focados em alimentos.  

https://www.foodprocessing.com/articles/2018/automation-in-the-food-industry/  

 

Tendências do retalho para 2019 

A Brandsdistribution.com, que atua na distribuição online de moda entre profissionais, 

destaca cinco tendências para o retalho, em 2019, depois de ter escutado as opiniões dos 

empresários do setor. No próximo ano, o e-commerce converter-se-á em a-commerce, ou 

seja, plataformas de comércio online completamente automatizados, nas quais a 

inteligência artificial irá gerir os processos para os otimizar e obter maior rendimento. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/tendencias-do-retalho-para-2019/ 

 

A BLOCKCHAIN está a revolucionar a capacidade do consumidor fazer compras 

amigas do ambiente 

Esta tecnologia emergente está a permitir aos consumidores avaliar os impactos sociais e 

ambientais dos produtos que compram. Quão ecologicamente correto é o café que você 

bebeu esta manhã? As roupas que você está a vestir? Quais os impactos sociais da 

cadeira em que você está sentado? Talvez você tenha tentado encontrar respostas para 

estas perguntas junto dos retalhistas, mas não obteve resposta ou apenas uma 

declaração vaga de "compromisso com a sustentabilidade"? 

 https://ensia.com/features/blockchain/ 
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Bens de Grande Consumo crescem em volume no segundo trimestre do ano 

As vendas dos Bens de Grande Consumo (BGC) registaram um crescimento de 1% em 

volume e um efeito-preço de 1,6% no segundo trimestre de 2018. Os dados são da 

Nielsen, que revela que no período em análise, as vendas de BGC cresceram 2,7% em 

valor, um valor superior à média europeia (2,4%). 

http://www.distribuicaohoje.com/producao/bens-de-grande-consumo-crescem-em-volume-no-
segundo-trimestre-do-ano/  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

setembro de 2018 

 
 

Produtos Biocidas Ecolab Iodine PT3 

Regulamento de Execução 2018/1258 da Comissão, de 18 de setembro de 2018, que 

autoriza a empresa Ecolab Deutschland GmbH a produzir a família de produtos biocidas 

Ecolab Iodine PT3 Family. Esta autorização tem o número EU-0018398-0000 e é válida 

de 11 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2028. (JO L 238 - Serie L) 

 

Ingredientes Alimentares 

Regulamento 2018/1259 da Comissão, de 20 de setembro de 2018, que altera as 

medidas de transição aplicáveis à lista de aromas e materiais de base previstas pelo 

Regulamento n.º 1334/2008 relativamente ao aroma «concentrado de sabor a 

grelhado». (JO L 238 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução 2018/1260 da Comissão, de 20 de setembro de 2018, que 

prorroga para abril de 2023 e abril de 2024 os períodos de aprovação das substâncias 

ativas piridabena, quinmeraque e fosforeto de zinco. Altera o Regulamento de Execução 

n.º 540/2011. (JO L 238 - Serie L) 

 

Produtos Biocidas - Hypred's Iodine 

Regulamento de Execução 2018/1261 da Comissão, de 20 de setembro de 2018, que 

autoriza a empresa Hypred SAS a utilizar os produtos biocidas Hypred's iodine based 

products. Esta autorização tem o número EU-0018397-0000 e é válida de 11 de outubro 

de 2018 a 30 de setembro de 2028. (JO L 238 - Serie L) 

 

Alimentação | Novos Ingredientes Alimentares 

Regulamento 2018/1246 da Comissão, de 18 de setembro de 2018, que inclui o 
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destilado pirolenhoso na lista da União de aromas, alterando assim o Regulamento n.º 

1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a esta matéria. 

(JO L 235 - Serie L) 

 

Suplemento Alimentar | Não Autoriza a Riboflavina 

Regulamento de Execução 2018/1254 da Comissão, de 19 de setembro de 2018, que 

recusa a autorização de utilização da riboflavina (80 %) produzida por Bacillus subtilis 

KCCM-10445 como aditivo em alimentos para animais pertencente ao grupo funcional 

vitaminas, provitaminas e substâncias quimicamente bem definidas de efeito 

semelhante. (JO L 237 - Serie L) 

 

Sistema de Franquia no Setor Retalhista 

Resolução 2018/C 337/02 do Parlamento Europeu, de 12 de setembro de 2017, sobre o 

funcionamento do sistema de franquia no setor retalhista. O Parlamento considera 

importante que os Estados-Membros apliquem medidas eficazes de luta contra as 

práticas comerciais desleais no âmbito dos sistemas de franquias, embora observe que 

continua a existir um elevado grau de divergência e de diversidade entre os Estados-

Membros a este respeito; entende, por conseguinte, que é importante estabelecer 

orientações não legislativas homogéneas, que reflitam as melhores práticas, relativas ao 

funcionamento do sistema de franquia neste setor. Insta a Comissão a introduzir 

orientações relativas aos contratos de franquia, a fim de melhorar o quadro normativo 

nesta matéria, garantindo a conformidade com as normas laborais e a prestação de um 

serviço decente e de elevada qualidade e salienta que as cláusulas de não concorrência 

devem ser razoáveis, proporcionadas e formuladas de forma clara e não devem ser 

aplicáveis por um período mais longo do que o estritamente necessário, nomeadamente 

tendo em conta a eventual necessidade de os franquiados mudarem de fórmula de 

franquia, em função da evolução da sua vizinhança e, por conseguinte, da procura de 

produtos e serviços. (JO C 337 - Serie C) 

 

Colocação de Produtos Fitofarmacêuticos no Mercado 

Regulamento de Execução 2018/1262 da Comissão, de 20 de setembro de 2018, que 

prorroga os períodos de aprovação das substâncias ativas a seguir mencionadas para 

Setembro e Outubro de 2019 - 1-metilciclopropeno, beta-ciflutrina, clortalonil, 

clortolurão, clomazona, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dimetenamida-p, diurão, 

fludioxonil, flufenacete, flurtamona, fostiazato, indoxacarbe, MCPA, MCPB, 

prossulfocarbe, tiofanato-metilo e tribenurão. Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011. (JO L 238 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Petoxamida 

Regulamento de Execução 2018/1264 da Comissão, de 20 de setembro de 2018, que 

renova a aprovação da substância ativa petoxamida, em conformidade com o 

Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação 
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dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011 da Comissão. (JO L 238 - Serie L) 

 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Fenpicoxamida 

Regulamento de Execução 2018/1265 da Comissão, de 20 de setembro de 2018, que 

aprova a utilização da substância ativa fenpicoxamida, em conformidade com o 

Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação 

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011. (JO L 238 - Serie L) 

 

 

Colocação de Produtos Fitofarmacêuticos no Mercado 

Regulamento de Execução 2018/1266 da Comissão, de 20 de setembro de 2018, que 

prorroga a autorização de utilização das substâncias a seguir enumeradas para 2023 e 

2024&#58; 1-decanol, 6-benziladenina, sulfato de alumínio, azadiractina, bupirimato, 

carboxina, cletodime, cicloxidime, dazomete, diclofope, ditianão, dodina, fenazaquina, 

fluometurão, flutriafol, hexitiazox, himexazol, ácido indolilbutírico, isoxabena, calda sulfo-

cálcica, metaldeído, paclobutrazol, pencicurão, sintofena, tau-fluvalinato e tebufenozida. 

(JO L 238 - Serie L) 

 

 

Exportação de Carne 

Regulamento 2018/1277 do Conselho, de 18 de setembro de 2018, que fixa as 

restituições à exportação no setor da carne de aves de capoeira. (JO L 239 - Serie L) 

 
 

Produtos Fitofarmacêuticos | Pasteuria nishizawae Pn1 

Regulamento de Execução 2018/1278 da Comissão, de 21 de setembro de 2018, que 

aprova, até outubro de 2033, a utilização da substância ativa de baixo risco Pasteuria 

nishizawae Pn1, em conformidade com o Regulamento n.º 1107/2009. (JO L 239 - Serie 

L) 

 

Pesca e Aquicultura | Relatórios Anuais 

Decisão de Execução 2018/1283 da Comissão, de 24 de agosto de 2018, que 

estabelece regras sobre o formato e os prazos para a apresentação dos relatórios 

anuais sobre a recolha de dados nos setores das pescas e da aquicultura. (JO L 242 - 

Serie L) 

 

 

 

Produtos Biocidas | Cifenotrina 

Regulamento de Execução 2018/1292 da Comissão, de 25 de setembro de 2018, que 

aprova as condições de utilização de cifenotrina como substância ativa existente para 
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utilização em produtos biocidas do tipo 18. (JO L 241 - Serie L) 

 

 

Produtos Biocidas | Prodhynet's iodine 

Regulamento de Execução 2018/1288 da Comissão, de 24 de setembro de 2018, que 

autoriza a disponibilização no mercado e a utilização de produtos biocidas Prodhynet's 

iodine based products Esta autorização é válida de 15 de outubro de 2018 a 30 de 

setembro de 2028. (JO L 240 - Serie L) 

 

 

Produtos Biocidas | Quat-chem's iodine 

Regulamento de Execução 2018/1287 da Comissão, de 24 de setembro de 2018, que 

autoriza a disponibilização no mercado e a utilização de produtos biocidas Quat-chem's 

iodine based products. Esta autorização é válida de 15 de outubro de 2018 a 30 de 

setembro de 2028. (JO L 240 - Serie L) 

 

 

Produtos Biocidas | Proibição do Creosoto 

Decisão de Execução 2018/1296 da Comissão, de 25 de setembro de 2018, que 

derroga a autorização de utilização de produtos biocidas que contêm creosoto pela 

França, em conformidade com o Regulamento n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e 

do Conselho. (JO L 243 - Serie L) 
 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Alcatrão de Pinheiro-Marítimo 

Regulamento de Execução 2018/1294 da Comissão, de 26 de setembro de 2018, que, 

no âmbito da colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado, aprova o alcatrão de 

pinheiro-marítimo como substância de base em conformidade com o Regulamento n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 243 - Serie L) 

 

 
 

Produtos Fitofarmacêuticos | Óleo de Cebola 

Regulamento de Execução 2018/1295 da Comissão, de 26 de setembro de 2018, que, 

no âmbito da colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado, aprova a substância 

de base óleo de cebola em conformidade com o Regulamento n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011. 

(JO L 243 - Serie L) 

 
 

Novo Alimento | Lactitol 

Regulamento de Execução 2018/1293 da Comissão, de 26 de setembro de 2018, que 

estabelece as condições de utilização do novo alimento lactitol, no âmbito da categoria 

dos suplementos alimentares. Altera o Regulamento n.º 2017/2470 referente a esta 

matéria. (JO L 243 - Serie L) 
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