
ADESÃO DE QUASE 100%  
NA GREVE AO TRABALHO  
SUPLEMENTAR, EM DIAS  
DE DESCANSO SEMANAL 
E FERIADOS NA INSPECÇÃO  
SANITÁRIA DA DGAV

Os trabalhadores da  
inspecção sanitária da  
Direcção-Geral de Alimentação 
e Veterinária, estão a aderir de 
forma massiva à greve em dias 
de descanso semanal, feriados e 
trabalho extraordinário que teve 
início em 6 de Julho e se  
prolonga até 31 de Dezembro, 
como demonstram os dados 
recolhidos, a título de exemplo, 
nos três últimos fins de semana 
de Agosto:  
 

Dos 128 matadouros inspeccionados pela DGAV, em 
todo o País, nos dias da greve, nos poucos  
matadouros que funcionaram, a acção de inspecção 
foi assegurada quase em exclusivo por pessoal  
externo à DGAV, concretamente, médicos veterinários 
protocolados com os municípios ou tarefeiros  
contratados pela Direcção-Geral, pagos à hora,  
que abusivamente exercem funções de inspecção.

A elevada adesão à greve até agora registada,  
confirma a justeza das reivindicações destes  
trabalhadores que esta Federação tem vindo a  
defender, sem que por parte do Ministério da  
Agricultura e da Direcção-Geral de Alimentação  
e Veterinária, tenha havido até agora resposta  
favorável.
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Os inspectores sanitários da DGAV exigem:
 
A revisão do decreto-lei 141/2019, de 19 de  
setembro, na parte referente à carreira de  
inspecção veterinária;  
 
A criação da carreira de inspecção sanitária e a 
integração na mesma de todos os trabalhadores 
com as respectivas funções; 

A criação da carreira especial de inspecção 
fitossanitária;  
 
A aprovação de um suplemento remuneratório 
pela disponibilidade permanente;  

A aplicação do disposto no despacho DGAV 
40/g/2017;  

A melhoria das condições de trabalho,  
nomeadamente, em matéria de horários,  
transportes em serviço e duração de trabalho.

A resolução destas reivindicações é urgente, e a  
vontade de lutar por parte destes trabalhadores está 
bem demonstrada na adesão às várias acções de luta 
que têm sido desenvolvidas. A justeza das  
reivindicações dos inspectores sanitários e a urgên-
cia da sua resolução, impõem que a luta prossiga e se 
reforce. 

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores 
em Funções Públicas e Sociais saúda todos os  
trabalhadores que têm aderido à greve ao trabalho 
suplementar, em dias de descanso semanal e feriados e 
apela ao reforço da sua organização nos Sindicatos dos 
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, do Norte, 
do Centro e, do Sul e Regiões Autónomas, filiados nesta 
Federação.
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