
14. Campanha “Alimente quem o alimenta" 

O Ministério da Agricultura lança a campanha “Alimente quem o Alimenta”, a qual, tendo em 

conta o contexto marcado pela situação epidemiológica associada à pandemia COVID-19, visa 

incen6var o consumo de produtos locais e o recurso aos mercados de proximidade.  

Segundo a Ministra da Agricultura, em tempos como aqueles que atravessamos, “todos os 

consumidores estão convocados para este desafio. Um desafio que passa pela aposta nos 

nossos produtos, produtos seguros e de qualidade, e pelo essencial apoio aos nossos 

agricultores e produtores”. 

Também nas palavras de Maria do Céu Albuquerque, “é essencial não esquecermos que o 

setor agroalimentar não pode parar, pois só desta forma conseguimos assegurar, em qualidade 

e quanNdade, os alimentos que são garante para as nossas famílias. Assim sendo, esta 

campanha funciona como um apelo, mas também como um agradecimento a todas e a todos 

que, diariamente, investem esforço e dedicação neste setor fundamental e cuja resposta se faz 

senNr no dia a dia do país”. 

Para assegurar o normal funcionamento do sistema de abastecimento alimentar, a Ntular da 

pasta da Agricultura apela ainda ao consumo consciente e responsável e reforça aquela que é a 

grande mensagem desta campanha:  

“Para que esta cadeia, a cadeia alimentar, não se quebre, compre produtos locais e ajude a 

nossa Agricultura. Por si, por todos nós, pela nossa saúde, pelo nosso país. Alimente-se desta 

ideia. Alimente quem o alimenta”. 



 

Para mais informações: hAps://www.facebook.com/agr iculturapt/videos/

624392831477521/ 

Desta forma, poderão os mercados para venda de produtos alimentares, conNnuar a funcionar 

mediante o cumprimento de todas as normas estabelecidas.  

Sublinha-se, aliás, que estes são uma válida e importante alternaNva a outros locais dedicados 

ao fornecimento de bens alimentares, enquanto dinamizadores da economia local, mais 

próximos das populações, podendo ainda contribuir para fomentar a comercialização/aNvidade 

económica e servir como ponto de recolha de cabazes de produtos agro-alimentares.  



NOTA: Nesse senNdo, o Município de Moimenta da Beira, atempadamente, indicará quais os 

espaços onde podem os munícipes adquirir, com confiança, produtos alimentares seguros e de 

qualidade, desde que se verifique o cumprimento de todas as condições definidas pelas 

autoridades competentes, nomeadamente: manter uma distância de segurança entre as 

pessoas, evitar aglomeração de pessoas nas instalações do mercado, aumentar a separação 

entre postos de venda, entre outras. 

COVID-19 | Regras de Higiene - cabazes da horta para entrega ao 

domicílio 

Atendendo à situação de confinamento domiciliário em que se encontra a maior parte dos 

Portugueses e a necessidade de se minimizarem os contactos interpessoais, as entregas 

domiciliárias de produtos frescos obNdos localmente contribui decisivamente para esse fim, 

reduzindo o risco de propagação do novo coronavírus. 

Para a preparação e organização dos cabazes a entregar, especialmente os que são compostos 

por produtos frescos colhidos nos produtores locais, importa respeitar algumas regras de 

higiene, tendo como objeNvo reduzir ao máximo a possibilidade de transmissão do vírus: 

1. A proveniência dos produtos deve ser garanNdamente segura; obNdos a parNr de produtores 

que respeitem as regras de boas práNcas agrícolas (intervalos de segurança de pesNcidas, 

higiene nas operações de colheita); 

2. Os trabalhadores que procedem à colheita dos produtos devem cumprir as mais rigorosas 

regras de higiene profissional (vestuário e calçado próprio para o trabalho, lavagem frequente 

das mãos ou suso de luvas descartáveis, máscaras de proteção; não tossir, espirrar sem 

proteção e muito menos para cima dos produtos); 

3. Os vegetais frescos acabados de colher devem ser enxaguados e secos antes de embalados; 

as raízes com terra aderente devem ser cortadas antes da lavagem; 



4. A caixa de acondicionamento dos vegetais deve ser de uNlização única (descartável) ou 

então consNtuídas num material que seja de fácil de lavar e desinfetar, próprio para entrar em 

contacto com os alimentos (polipropileno); 

5. Após lavagem e secagem, o acondicionamento dos produtos nos cabazes ou caixas de 

transporte, deve ser efetuado de forma disciplinada e com cuidados de higiene; 

6. O trabalhador que organiza os produtos nos cabazes deve adotar um comportamento 

compadvel com manutenção da higiene pessoal e do local de trabalho: 

a) Antes de iniciar a tarefa, deve lavar sempre as mãos cuidadosamente, deixando o sabão 

atuar durante alguns segundos antes de enxaguar; 

b) Deve voltar as lavar e desinfetar as mãos sempre que inicia a organização de uma nova 

remessa; 

c) O vestuário o calçado devem ser próprios para a função (jaleca, máscara cirúrgica, luvas 

laváveis e desinfetáveis, cabelos protegidos com touca ou boné próprio); 

d) Sempre que Nver vontade de tossir ou espirrar, uNlize um lenço descartável (de papel) ou 

quando não for possível faça-o na direção do cotovelo, fleNndo-o (medidas de eNqueta 

respiratória); 

e) Não fumar, nem esfregar os olhos ou nariz durante as operações de acondicionamento dos 

produtos; 

7. As caixas ou cabazes reuNlizáveis devem ser sempre muito bem lavados entre uNlizações, 

usando água quente sob pressão, detergente e desinfetante; 

8. O transporte para o domicílio dos clientes deve ser feito em transporte de caixa fechada, ou 

tapando os produtos com uma lona ou um oleado que devem ser sempre lavados e 

desinfetado no final de cada viagem; 

9. O ato de entrega deve ser realizado evitando o contacto direto com o cliente, de preferência 

usando pagamentos antecipados por via eletrónica e os documentos de acompanhamento 

também facultados por via digital; 


