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Veterinários defendem que nova lei põeVeterinários defendem que nova lei põe
em risco segurança alimentarem risco segurança alimentar
A Ordem dos Médicos Veterinários alertou hoje que o decreto-lei que transfere
competências da Direção Geral de Veterinária para as autarquias põe em risco a
segurança alimentar e defendeu a revisão da lei.
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EE m declarações à agência Lusa, Jorge Cid, bastonário da

Ordem dos Veterinários (OMV), disse que a nova legislação,

que entrou em vigor em janeiro, ignorou o parecer negativo dado

por esta estrutura, que aponta a perda de independência destes

profissionais e o conflito de interesses.

"As câmaras vão ficar com o poder de decidir em quase tudo, a

Direção Geral de Alimentação e Veterinária ficou com poderes

muito reduzidos", afirmou Jorge Cid, afirmando que tudo o que tem

que ver com géneros alimentícios fica sob a alçada das

autarquias.

O responsável defendeu que "a maioria das autarquias nem

sequer tem veterinários municipais" e que "não estão preparadas"

para assegurar tudo o que a legislação lhes atribui.

"Com a segurança alimentar não se brinca", alertou Jorge Cid,

sublinhando que há "falta de transparência" porque "não se pode

ser juiz em causa própria".

"Os autarcas querem agradar à sua população e dificilmente

tomarão grandes medidas drásticas contra estabelecimentos que

operem no seu município. Basta perceber isso para perceber que

a segurança alimentar está em causa", afirmou o bastonário da

OMV.

Jorge Cid disse ainda que as regras devem ser uniformes em todo

o país, e recordou: "Os animais muitas vezes são criados num

município, mortos noutro e consumidos noutro. Como é que se

garante a segurança alimentar se cada município toma as suas

medidas?".

"Isto é desmantelar um serviço que funcionava relativamente bem,

o esquema era correto e só não funcionava melhor por falta de

meios", disse.

O bastonário frisou que o mercado que envolve os bens

alimentares "é muito exigente em termos de segurança" e

defendeu que, com a exportação, "se um dia há algum problema é

o país todo que sofre, não apenas um município".

"Vai ser muito difícil assegurar uma uniformidade na inspeção

destes alimentos, de origem animal, pulverizando estas atribuições

pela quantidade de câmaras de há", considerou o responsável,

lembrando que apenas 20% das autarquias aceitaram ficar com

estas competências já este ano.

A Ordem dos Médicos veterinários defende uma revisão do

decreto-lei, dizendo que se trata de "um retrocesso brutal numa

coisa que funcionava bem" e insistindo que a lei é um "tiro no pé" e

poderá ter "consequências dramáticas".
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esses gritos." Vítimas de
mutilação genital pedem…
ajuda.Em África, segundo a OMS, só
existe um profissional de saúde
mental por cada cem mil pessoas.

19351935 Boris atacado: da discussãoBoris atacado: da discussão
com a namorada aoscom a namorada aos
conselhos de Bannonconselhos de Bannon

Milton Nascimento: "EstáMilton Nascimento: "Está
tudo muito esquisito notudo muito esquisito no
Brasil"Brasil"

Sabe qual o aparelho queSabe qual o aparelho que
revolucionou a indústriarevolucionou a indústria
automóvel?automóvel?

5 passos para ver melhor a5 passos para ver melhor a
estradaestrada

Os herois do mundo sustentável.Os herois do mundo sustentável.

Loja | Gandra | ParedesLoja | Gandra | Paredes Sonae Sierra investe 228Sonae Sierra investe 228
milhões de euros no Colombomilhões de euros no Colombo
e NorteShoppinge NorteShopping

Loja | LagosLoja | Lagos

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/24-jun-2019/interior/oficiais-de-justica-revoltados-alcochete-e-marques-em-risco-de-adiamento-11036347.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/24-jun-2019/interior/nunca-consegui-esquecer-esses-gritos-vitimas-de-mutilacao-genital-pedem-ajuda--11025890.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/24-jun-2019/interior/o-mais-famoso-cantor-de-tango-morreu-num-acidente-de-aviao-11038081.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/24-jun-2019/interior/boris-debaixo-de-fogo-da-discussao-com-a-namorada-aos-conselhos-de-steve-bannno-11037909.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/24-jun-2019/interior/milton-nascimento-esta-tudo-muito-esquisito-no-brasil-11031850.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/tag/jornadas-parlamentares-do-ps.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/24-jun-2019/interior/deputados-socialistas-reunem-se-para-balanco-11036323.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-jun-2019/interior/ministra-da-cultura-nao-e-por-falta-de-dinheiro-que-nao-se-resolve-o-problema-do-sao-carlos--11035982.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-jun-2019/interior/tres-anos-apos-referendo-brexit-a-um-passo-de-ficar-nas-maos-de-boris-johnson-11035831.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-jun-2019/interior/ha-litio-debaixo-de-um-tesouro-natural-portugues-e-isso-e-um-problema-11035372.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/i/10958016.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-jun-2019/interior/pierre-de-coubertin-lanca-os-jogos-olimpicos-da-era-moderna-11036562.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/22-jun-2019/interior/o-arraial-agora-e-um-monstro-direitos-lgbt-estao-cada-vez-mais-a-vista-de-todos-11033980.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/22-jun-2019/interior/ha-litio-debaixo-de-um-tesouro-natural-portugues-e-isso-e-um-problema-11033823.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/brandstory.html
https://www.dn.pt/brandstory.html
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11728__zoneid=62__cb=8f5974ce70__oadest=https://centenariocitroen.dn.pt/o-inicio-de-uma-nova-era/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Centen�rio Citro�n
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11728__zoneid=62__cb=8f5974ce70__oadest=https://centenariocitroen.dn.pt/o-inicio-de-uma-nova-era/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Centen�rio Citro�n
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11503__zoneid=63__cb=8b2736425c__oadest=http://elasaovolante.motor24.pt/como-trocar-as-escovas-do-carro-em-5-passos-2/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=ElasAoVolante
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11503__zoneid=63__cb=8b2736425c__oadest=http://elasaovolante.motor24.pt/como-trocar-as-escovas-do-carro-em-5-passos-2/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=ElasAoVolante
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11646__zoneid=64__cb=68ed4b6dc6__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/nenhuma-ideia-e-pequena-demais-para-mudar-o-mundo/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Galp
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11646__zoneid=64__cb=68ed4b6dc6__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/nenhuma-ideia-e-pequena-demais-para-mudar-o-mundo/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Galp
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11790__zoneid=65__cb=090ad2a032__oadest=https://www.dn.pt/brandstory/interior/sol-em-bom-portugues-11003898.html?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Caparica
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11790__zoneid=65__cb=090ad2a032__oadest=https://www.dn.pt/brandstory/interior/sol-em-bom-portugues-11003898.html?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Caparica
https://www.voltaaomundo.pt/global-viagens/?utm_source=DN&utm_medium=Logo&utm_term=Tui_Logo
https://www.voltaaomundo.pt/global-viagens/?utm_source=DN&utm_medium=Logo&utm_term=Tui_Logo
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10214__zoneid=244__cb=de3dbf9158__oadest=https://bit.ly/31fWpT8?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=GMG&utm_content=Londres
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10280__zoneid=245__cb=f573e8c285__oadest=https://bit.ly/2JZdoUw
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10244__zoneid=246__cb=e006d412aa__oadest=https://bit.ly/2MLlBhx?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=GMG&utm_content=Amesterdao
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10359__zoneid=247__cb=20e5283038__oadest=https://bit.ly/2QQ0au1?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=GMG&utm_content=Acores
https://www.imobusiness.pt/?utm_source=DN&utm_medium=Logo&utm_campaign=Imobusiness
https://www.imobusiness.pt/?utm_source=DN&utm_medium=Logo&utm_campaign=Imobusiness
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11453__zoneid=191__cb=21d09ef855__oadest=https://www.imobusiness.pt/patrimony/207/?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=Imobusiness
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11453__zoneid=191__cb=21d09ef855__oadest=https://www.imobusiness.pt/patrimony/207/?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=Imobusiness
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11903__zoneid=192__cb=652a5a206f__oadest=https://www.imobusiness.pt/editorial/sonae-sierra-investe-228-milhoes-de-euros-no-colombo-e-norteshopping/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Imobusiness
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11903__zoneid=192__cb=652a5a206f__oadest=https://www.imobusiness.pt/editorial/sonae-sierra-investe-228-milhoes-de-euros-no-colombo-e-norteshopping/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Imobusiness
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11455__zoneid=193__cb=fe5c068e6c__oadest=https://www.imobusiness.pt/patrimony/1814/?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=Imobusiness
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11455__zoneid=193__cb=fe5c068e6c__oadest=https://www.imobusiness.pt/patrimony/1814/?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=Imobusiness
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11907__zoneid=194__cb=dc49892ee7__oadest=https://www.imobusiness.pt/editorial/portugal-entre-os-sete-melhores-paises-da-europa-para-investimento-imobiliario/?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=Imobusiness
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11907__zoneid=194__cb=dc49892ee7__oadest=https://www.imobusiness.pt/editorial/portugal-entre-os-sete-melhores-paises-da-europa-para-investimento-imobiliario/?utm_source=DN&utm_medium=Gaveta&utm_campaign=Imobusiness
https://www.dn.pt/tag/poder.html
https://www.dn.pt/tag/pais.html
https://www.dn.pt/tag/vida-e-futuro.html
https://www.dn.pt/tag/mundo.html
https://www.dn.pt/tag/cidades.html
https://www.dn.pt/tag/cultura.html
https://www.dn.pt/tag/desportos.html
https://www.evasoes.pt/categorias/evasoes-360/
http://ocio.dn.pt/
http://life.dn.pt/
http://insider.dn.pt/
https://www.dn.pt/estatuto-editorial.html
https://www.dn.pt/dnmais.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/newsletter.html
https://www.dn.pt/termos-uso.html
https://www.dn.pt/ficha-tecnica.html
http://publicidade.dn.pt/
https://nonio.net/a-mensagem-nonio/
https://www.dn.pt/contactos.html
https://www.tsf.pt
http://dinheirovivo.pt
https://www.ojogo.pt/
https://www.delas.pt/
https://www.motor24.pt/
https://www.vdigital.pt/
https://menshealth.pt/
https://www.womenshealth.pt/
https://www.n-tv.pt/
https://www.noticiasmagazine.pt/
https://www.evasoes.pt/
https://www.voltaaomundo.pt/
https://www.facebook.com/DiariodeNoticias.pt
https://twitter.com/dntwit
https://www.instagram.com/diariodenoticias.pt/
https://www.dn.pt/dnmais.html?target=conteudo_fechado&utm_source=botaomenu
https://www.dn.pt/edicao-do-dia.html

	Veterinários defendem que nova lei põe em risco segurança alimentar
	TÓPICOS
	PARTILHAR
	EXCLUSIVOS
	ÁFRICA
	CULTURA
	REPORTAGEM

	"Nunca consegui esquecer esses gritos." Vítimas de mutilação genital pedem ajuda.
	Ministra da Cultura: "Não é por falta de dinheiro que não se resolve o problema do São Carlos"
	Há lítio debaixo de um tesouro natural português. E isso é um problema
	JUSTIÇA
	BAÚ DO DN
	REINO UNIDO
	MÚSICA
	REINO UNIDO
	BAÚ DO DN
	LGBT
	REPORTAGEM

	Oficiais de justiça revoltados. Alcochete e Marquês em risco
	1935
	Boris atacado: da discussão com a namorada aos conselhos de Bannon
	Milton Nascimento: "Está tudo muito esquisito no Brasil"
	Após três anos, Brexit a um passo de ficar nas mãos de Boris Johnson
	1894
	"O arraial agora é um monstro". Direitos LGBT estão cada vez mais à vista
	Há lítio debaixo de um tesouro natural português. E isso é um problema
	JORNADAS PARLAMENTARES DO PS

	Deputados socialistas reúnem-se para balanço
	Em África, segundo a OMS, só existe um profissional de saúde mental por cada cem mil pessoas.
	No meio da discussão com os sindicatos e trabalhadores artísticos do São Carlos, da Companhia Nacional de Bailado e da Orquestra Sinfónica Portuguesa, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, garante que o problema dos salários desiguais está em resolução. E fala dos planos para a coleção do Estado - da qual estão mais de cem obras com paradeiro incerto.
	Montalegre é Reserva da Biosfera da UNESCO, Património Agrícola Mundial, parte importante do único Parque nacional que existe em Portugal. Só que debaixo da terra está uma das maiores reservas de lítio da Europa. A discussão sobre as alterações climáticas e o abandono do interior cabe toda neste punhado de terra.

	Os herois do mundo sustentável.
	Sabe qual a paragem obrigatória para os amantes da música portuguesa?
	5 passos para ver melhor a estrada
	Sabe qual o aparelho que revolucionou a indústria automóvel?
	Loja | Lagos
	Portugal entre os sete melhores países da Europa para investimento imobiliário
	Loja | Gandra | Paredes
	Sonae Sierra investe 228 milhões de euros no Colombo e NorteShopping
	SECÇÕES
	REVISTAS
	SERVIÇOS
	MARCAS DO GRUPO



