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Refª 11 DN SCIF 2012 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Assunto: Audiência concedida por S. Exª o MAI ao SCIF. 
 

A Direcção Nacional do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF) informa que, ontem, dia 14 de Fevereiro de 

2012, foi recebida pelo Exmo. Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo.  

Durante a reunião, a primeira desde a tomada de posse deste MAI, foram 

apresentadas ao Sr. Ministro da Administração Interna algumas das mais prementes 

preocupações dos Inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nomeadamente no que 

concerne às alterações estruturais decorrentes da aplicação do PREMAC na Lei Orgânica do 

SEF ou à urgente necessidade de reforço dos elementos com funções policiais deste Serviço. 

Da Tutela foram recebidas garantias inequívocas que a Lei Orgânica do SEF será 

publicada com brevidade, mantendo, sem alterações de substância, os seus princípios de 

actuação e funcionamento. 

Foi também assegurado que as atribuições tecnológicas a prosseguir futuramente pela 

Direcção Geral de Infra-estruturas e Equipamento do MAI terão por base a racionalização e 

redução de custos e serão de natureza predominantemente técnica, exercendo-se sem acesso 

aos dados de informação das bases das forças e serviços de segurança, as quais continuarão 

a funcionar nos termos da lei sob responsabilidade e direcção das entidades a que pertencem. 

Relativamente ao reforço do pessoal da Carreira de Investigação e Fiscalização do 

SEF, o Sr. Ministro da Administração Interna adiantou estar em curso um processo de 

avaliação com vista a suprimir eventuais necessidades. 

Foi ainda comunicado que o Ministério conta com o SEF como agente importante na 

prevenção e combate à criminalidade para o período estival nas áreas criticas, nomeadamente 

no Algarve.  

 

Barcarena, 15 de Fevereiro de 2012. 

 
Acácio Pereira 

(Presidente SCIF) 


