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Comunicado de Imprensa 
 

ASSUNTO:  Reunião com a Sra. Ministra da Administração Interna e Direção Nacional 
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF. 

 
 
 
Ontem, dia 20/03/2017, a Direção Nacional do SCIF-SEF reuniu com a Sra. Ministra da 

Administração Interna, para debater vários assuntos que se encontram em fase de negociação 
sindical, nomeadamente: 

• A revisão da Lei Orgânica e Estatuto de Pessoal do SEF; 
• A aprovação da Portaria que regulamenta o Regime de Piquete e Prevenção da 

Carreira de Investigação e Fiscalização – CIF-SEF; 
• O início dos procedimentos para lançar um concurso para a admissão de elementos 

na CIF-SEF. 
 
Além dos assuntos supramencionados, foi também debatida a questão dos 

constrangimentos operacionais que afetam as unidades do SEF, nomeadamente os Postos de 
Fronteira e as dificuldades vividas no desempenho das funções de controlo fronteiriço no 
Aeroporto Internacional de Lisboa e que levou à realização de um plenário de trabalhadores. 

 
A Direção Nacional do Sindicato apresentou, de forma franca e aberta, os elementos 

objetivos da atual falta de pessoal da CIF no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O panorama 
futuro face ao regime de aposentação e disponibilidade, bem como a incompreensível falta de 
admissão de pessoal nos últimos 13 anos, levaram este serviço a ficar completamente exaurido 
de recursos que consigam dar resposta a muitas das suas missões, implicando uma sobrecarga 
dos elementos que aí prestam serviço e desenvolvem a sua atividade profissional. 

 
A Direção Nacional do SCIF-SEF deixou bastante claro que qualquer solução que se 

venha a encontram para os problemas do SEF deve ser tomada ouvindo os elementos da CIF-
SEF, representados por este Sindicato, os quais, dentro do seu espírito de missão e valores, 
serão sempre parte da solução e nunca parte do problema. 

 
A Sra. Ministra da Administração Interna decidiu envolver na discussão dos problemas 

em análise a Direção Nacional do SEF, a qual acabou por participar na reunião, por forma a 
encontrar e a estabelecer pontes de entendimento e estratégias a curto e médio prazo para a 
solução dos problemas. 

 
Dessa forma, foi possível chegar às seguintes conclusões: 
 



 
Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
 

 
Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Avª do Casal de Cabanas – Urbanização Cabanas Golf nº 1 – 2734-506 BARCARENA 
(Tel e 2 Fax 217162910  + Email: scif@sef.pt * www.scif.pt * Pessoa Colectiva 502944145 

Página 2 de 2 

1. A Sra. Ministra da Administração Interna irá reforçar junto do Ministério das 
Finanças a necessidade de aprovar a muito curto prazo a Portaria que regulamenta o regime de 
Piquete e Prevenção da CIF-SEF; 

 
2. A Direção Nacional do SEF irá iniciar desde já os procedimentos para a abertura 

de um concurso interno de admissão à CIF-SEF para 45 inspetores; 
 
3. A Sra. Ministra da Administração Interna mandatou a Direção Nacional do SEF 

para, em estreita colaboração com o Sindicato, encontrar soluções justas, equitativas e 
respeitadoras dos direitos dos trabalhadores que façam face a algumas emergências do foro 
operacional, nomeadamente as que decorrem da visita do Papa Francisco a Portugal, a 
Avaliação Schengen e o acréscimo de movimento de passageiros no Verão IATA. 

 
4. Com a prevista saída da CIF-SEF da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 

iniciar os procedimentos de abertura de um concurso externo para elementos da CIF-SEF. 
 

 
Há áreas em que – apesar de terem um enorme impacto nas condições de segurança de 

Portugal e dos países da União Europeia de que Portugal é fronteira – os alertas deste sindicato 
ainda não tiveram resposta política adequada. O processo de revisão da Lei Orgânica e 
Estatuto de Pessoal do SEF irá começar a ser discutida, pelo que o SCIF-SEF entende que este 
será o fórum adequado para negociar as soluções que, para além de serem necessárias, são 
absolutamente urgentes, nomeadamente as que respeitam a colocações, transferências e 
disponibilidade, só para citar alguns pontos. 

 

 A Direção Nacional do SCI-SEF sabe que a sua força advém da prioridade que os inspetores 
do SEF sempre deram ao bem comum, à segurança de Portugal e à segurança da Europa. A união dos 
seus associados, o seu espírito crítico e o seu espírito de missão, farão com que todos se mantenham 
firmes no propósito de cumprir eficazmente a sua missão para com Portugal. 

 
Barcarena 21-03-2017 

 
Pela Direção Nacional do SCIF – SEF 

 
Acácio Pereira 

(Presidente) 


