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Refugiados. Inspetores  
do SEF querem Estado  
e sociedade mais envolvidos

Conferência. Polícias, políticos e espiões  vão marcar presença  
no encontro promovido pelo sindicato de inspetores desta polícia 

Há muitas perguntas lançadas na 
curta apresentação da conferência 
“Europa e os Refugiados – Riscos e 
Oportunidades”, que vai realizar-se 
no dia 2 de junho, quarta-feira. As 
respostas não são fáceis, mas os ins-
petores do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), polícias que inves-
tigam e fiscalizam os estrangeiros e 
mostram aqui o seu rosto mais hu-
mano, querem contribuir para elas.  

“Devemos considerar que o fe-
nómeno dos refugiados e migra-
ções paralelas são riscos que devem 
ser abordados apenas de um ponto 
de vista securitário? Encontra-se a 
capacidade europeia e nacional de 
integrar os refugiados esgotada? A 
nossa sociedade é verdadeiramen-
te multicultural ou apenas frag-
mentada em comunidades que va-
riam entre a tolerância e o antago-
nismo? Numa Europa com uma 
população envelhecida, o influxo 
populacional pode ser uma nova 
oportunidade?” são alguns exem-
plos das questões lançadas.  

Para tentar encontrar respostas, 
o Sindicato da Carreira de Investiga-
ção e Fiscalização do SEF convidou 
polícias, espiões (o secretário-geral 
das secretas, Júlio Pereira), políticos 
(deputados de todos os partidos e a 
ministra da Administração Interna), 
das organizações de apoio aos refu-
giados (Conselho Português para os 
Refugiados) e até os mais conheci-
dos comentadores políticos da 
atualidade (António Lobo Xavier, 
Jorge Coelho e Pacheco Pereira, mo-
derados por Carlos Andrade) vão 
gravar uma edição da Quadratura 
do Círculo sobre o tema.  

“As imagens brutais, sem filtros, 
assaltam-nos diariamente pelos ór-
gãos de comunicação social, fazen-
do-nos recuar a tempos de conflito 
bélico em regiões europeias. Crian-
ças, mulheres e homens, velhos e 
novos, caminhando em estradas 
poeirentas, apinhados em peque-
nas embarcações que soçobram 
nas águas revoltas do mar, compri-
midos contra o arame farpado das 
vedações que os impedem de al-
cançar a segurança, eis uma reali-
dade que todos julgávamos distan-
te das nossas casas. Hoje, somos na 
Europa obrigados a falar de refugia-
dos e debater um tema com reper-
cussões ao nível social, económico 
e político do nosso espaço comum”, 
preocupam-se os inspetores. “A 
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SÍRIOS Penela, no distrito de Coimbra, acolheu quatro famílias sírias e 
sudanesas. As crianças, que foram integradas na escola local, rece-
beram em fevereiro a visita do ministro adjunto, Eduardo Cabrita, que 
se quis inteirar das condições de vida dos refugiados que chegaram a 
Portugal. Ao abrigo do programa de acolhimento europeu já chegaram 
ao nosso país cerca de 250 refugiados.

Refugiados integrados em Penela

questão dos refugiados é absoluta-
mente central para o futuro da Eu-
ropa. Em Portugal, quer o Estado 
quer a sociedade civil têm-se alhea-
do do problema. É para ajudar a su-
prir essa lacuna que organizamos 
esta conferência com o Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Políticas 
(ISCSP)”, salienta Acácio Pereira, o 
presidente do Sindicato e grande di-
namizador desta mobilização na-
cional ao mais alto nível. 

Escolheu para coordenar esta 
conferência Rui Pereira, catedrático 
convidado do ISCSP, ex-ministro da 
Administração Interna e ex-diretor 
do Serviço de Informações e Segu-
rança (SIS). “Estes refugiados, na es-
magadora maioria, fogem da guer-
ra, de perseguições religiosas, do 
terrorismo e precisam de ajuda. To-
dos devemos ter sentimentos hu-
manitários perante estas pessoas”, 
sublinha, elogiando o “bom exem-
plo de consenso partidário, da es-
querda à direita, que Portugal tem 
dado nesta matéria, comparando 
com os extremismos que crescem 
noutros países europeus”. No en-
tanto, adverte, “sem confundir refu-
giados com terroristas, as questões 

de segurança não podem ser esque-
cidas, pois a liberdade e a segurança 
são duas faces da mesma moeda”.  

Rui Pereira reconhece “o papel 
destacado do SEF, com quadros de 
muita qualidade, sabendo utilizar as 
tecnologias de forma eficaz e pro-
movendo uma cooperação interna-
cional de excelência”. Infelizmente, 
assinala, é que “não podendo ser hi-
pócrita, pois como ex-ministro da 
Administração Interna conheci 
bem as capacidades do SEF, a verda-
de é que nos últimos anos não têm 
sido admitidos novos inspetores. 
Apesar da crise, as áreas de sobera-
nia não podem ser descuradas e o 
SEF merece que lhe seja dada toda a 
atenção”. 

Nos últimos 12 anos “foi clara a 
falta de investimento nos recursos 
humanos do SEF, não houve uma 
única admissão”, declara o presi-
dente do sindicato dos Inspetores, 
Acácio Pereira. “Neste momento 
existem cerca de 700 inspetores e 
para responder às necessidades 
atuais de controlo de fronteiras e es-
trangeiros o SEF devia ter, pelo me-
nos, mil inspetores”, salienta este di-
rigente sindical. 


