
Declaração SAA
A indústria de sementes das Américas, comprometida
com a cadeia agroalimentar nos tempos de Covid-19

A indústria de sementes das Américas, composta por pequenas, médias e grandes empresas de caráter nacional e 
internacional, bem como institutos de pesquisa e universidades, está comprometida em garantir o fornecimento de 
sementes de alta qualidade necessárias para garantir a produção e disponibilidade de alimentos seguros e saudáveis.

Nos momentos em que precisamos conviver e nos adaptar a uma crise causada pelo coronavírus (Covid-19), a SAA e 
seus parceiros estão comprometidos em articular e consolidar suas cadeias de produção e distribuição, sob os mais 
rígidos padrões de segurança impostos pelos diferentes governos e as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde.

É essencial que qualquer sistema de produção de alimentos tenha sementes de qualidade superior, e é por isso que a 
SAA solicita aos governos, que o setor de sementes seja considerado um elo fundamental na cadeia agroalimentar 
e que seja declarado um setor essencial para as suas economias. Isso permitirá que as operações continuem, 
enquanto durar o estado de emergência.

Atualmente, estamos em tempos de plantio e colheita de culturas e áreas destinadas a produção de sementes, em 
todas as Américas o que, por serem produtos biológicos e perecíveis, requer tempo e logística que, se não forem 
respeitados, não serão mais capazes de serem recuperadas e impactarão, fortemente, o fornecimento de sementes e, 
por consequência, toda a cadeia alimentar nos próximos meses.

Como componente essencial da cadeia de suprimento de alimentos, a SAA solicita aos governos e seus escritórios 
reguladores, que priorizem recursos e facilitem processos para garantir o movimento contínuo de sementes, local 
e internacionalmente, (importação/exportação de sementes), conforme necessário. Não há evidências de que as 
sementes sejam rotas de transmissão do vírus Covid-19.

A SAA e seus parceiros trabalham, continuamente, para produzir e entregar sementes, o insumo básico da produção, 
para que os agricultores continuem a fornecer alimentos saudáveis   e abundantes para toda a população.

A SAA e seus parceiros estão disponíveis para dialogar e colaborar com os governos, para garantir que os protocolos de 
segurança necessários sejam adotados e, portanto, a produção e o fornecimento de alimentos sejam realizados de 
forma segura e ininterrupta.
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