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Contexto
A epidemia do covid-19 causou problemas inesperados em toda a cadeia de valor agrícola,
particularmente no consumo e na logística. No entanto, os requisitos urgentes anteriores do
governo para garantir a logística agrícola e o fornecimento de alimentos foram apenas
inicialmente implementados porque as autoridades locais agora estão dando prioridade à
prevenção de doenças em detrimento da segurança alimentar. Tanto consumidores quanto
produtores estão lutando em meio a esta crise.
Durante as férias do Festival da Primavera, bloqueios e quarentena obrigatória em várias áreas
de produção agrícola impediram a entrega de aves, frutas e legumes nos mercados urbanos,
levando a aumentos de preços. Os preços ao consumidor chinês subiram 5,4% em janeiro, o
mais rápido em mais de oito anos, com os preços da carne de porco e legumes frescos
saltando 116% e 17,1%, respectivamente. Outros produtos de carne, incluindo carne bovina,
cordeiro e aves domésticas também registaram aumentos de 10,4% a 20,2% em relação a
janeiro.
Por outro lado, os produtores agrícolas estão sofrendo porque as entregas de materiais, tais
como sementes, fertilizantes e ração animal, também enfrentam restrições de transporte. De
acordo com Lin Guofa, diretor de pesquisa do BRIC Agri-Info Group, tais problemas logísticos
provavelmente afetarão negativamente o fluxo de caixa dos produtores avícolas, criando
enormes desafios para a oferta pós-epidêmica.
As consequências também terão um impacto negativo na próxima plantação da primavera que
começa em fevereiro, com efeitos potenciais de um ano na produção agrícola, adverte Lin. O
setor agrícola também pode enfrentar uma enorme escassez de mão-de-obra se a epidemia
continuar a manter os agricultores em casa.

Na sequência da decisão anterior de garantir o abastecimento alimentar nacional, em 10 de
fevereiro de 2020, o MARA (Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais) publicou um Aviso
sobre a preparação da lavra da primavera a tempo, especificando:
•

encorajar os agricultores a iniciar as suas atividades agrícolas com as medidas
necessárias de prevenção de doenças

•
•
•
•
•
•

•

condução de gestão de campo orientada para trigo de inverno, sementes de colza,
legumes, frutas, chá
facilitar o transporte de sementes, fertilizantes, pesticidas e outros materiais de
produção agrícola para as aldeias e lojas locais
preparação de máquinas e planos de apoio às áreas duramente atingidas pela
epidemia
orientação de produção e serviços técnicos
implementando a estratégia de monitoramento, prevenção e mitigação de
desastres agrícolas
encorajar os agricultores locais e os trabalhadores migrantes desempregados a
participar na produção agrícola e a eliminar a escassez de mão-de-obra das
fazendas familiares locais, das cooperativas agrícolas e das principais empresas
agrícolas
apoiar as empresas de material agrícola para restaurar a produção o mais rápido
possível
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