Editorial

Precisamos de um agricultor
todos os dias, três vezes ao dia

Vivemos momentos difíceis, de incerteza
quanto ao futuro, de reajustes nas nossas vidas profissionais e pessoais, devido ao novo
coronavírus Covid-19. Entre as muitas dúvidas
que nos inquietam, estará porventura esta: o
setor agroalimentar conseguirá assegurar o
abastecimento, sem ruturas, durante este período de crise?
Os agricultores em Portugal e na Europa estão
a dar uma resposta à altura deste enorme desafio. A agricultura não parou, nem pode parar.
Os trabalhos prosseguem nos campos, nas estufas, nas explorações pecuárias e nas unidades agroindustriais, para garantir que chegam
alimentos frescos e de qualidade à mesa de
todos nós.
Hoje mais do que nunca temos a consciência
de que precisamos de um agricultor todos os
dias, pelo menos três vezes ao dia!
A dificuldade dos tempos que correm trás
desafios crescentes às explorações agrícolas,
onde é preciso adotar os cuidados sanitários
adequados para salvaguardar a saúde dos trabalhadores, assegurando que a produção e a
cadeia de abastecimento continuam a funcionar em pleno. A minimização dos efeitos do
vírus é uma responsabilidade de todos nós,

pelo que devemos seguir escrupulosamente as
regras emanadas pelas autoridades de saúde.
Não está em causa a transmissão do vírus através dos alimentos. O Ministério da Agricultura veio desmentir informação falsa que circula
sobre o risco de transmissão de COVID-19 por
ingestão de vegetais crus, assegurando que a
«transmissão do novo Coronavírus ocorre por
via respiratória e conjuntival, mediante contato
entre pessoas, não sendo possível a transmissão daquele agente por via alimentar», informação confirmada pela Autoridade Europeia
de Segurança Alimentar. No entanto, este facto não dispensa que os operadores e o consumidor mantenham as regras gerais de higiene
na manipulação de géneros alimentícios.
A Associação Portuguesa de Horticultura, na
sua missão de informar e divulgar o conhecimento técnico-científico, alerta para a importância de todos e cada um de nós contribuir
ativamente para a mitigação do impacto desta
pandemia, seguindo as recomendações das
autoridades de saúde. Esta crise exige solidariedade, união e acima de tudo força e esperança para superar os desafios!
#UnidosVamosPararEsteVirus
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