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Nota à imprensa 24 DN SCIF 2012 

 
XIV CONGRESSO DO SCIF – SEF – SINDICATO DA CARREIRA DE 

INVESTIGAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SEF ( 20 e 21 de Abril de 2012) 
 

 

 O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), vai realizar nos próximos dias 20 e 21 e Abril de 

2012 o seu congresso anual, a ter lugar na Unidade Hoteleira do INATEL na Foz do 

Arelho (Caldas da Rainha), 

 Numa perspectiva de aproximação e interacção com a sociedade civil, e tendo 

presente a vontade de contribuir para a evolução do Serviço e a consciência de que as 

sociedades atuais vivem uma mudança de paradigma, o congresso do SCIF/SEFterá 

pela primeira vez dois momentos distintos. 

Uma primeira parte aberta ao público, que se concretizará num colóquio que 

pretende ser um fórum de ideias sobre valores tão importantes como a segurança, a 

liberdade de circulação e o ideário humanista europeu. E uma segunda parte dedicada à 

actualidade do serviço e aos problemas e desafios que se colocam a funcionários e 

associados. 

 

 

 Primeira parte, dia 20 de Abril de 2012 

 

Numa altura em que na Europa questiona publicamente a continuidade do Espaço 

Schengen, tal como foi concebido, com todas as consequências que tal pode acarretar, o 

SCIF/SEF entende que é necessário juntar profissionais, pensadores, políticos e outros 

atores da nossa sociedade para refletir sobre o assunto. Numa Europa que, infelizmente, 

se habituou mais a reagir do que a agir, são cada vez mais necessários fóruns 

construtivos de ideias para procurar responder a questões importantes sobre a temática 

da mobilidade humana no actual espaço europeu. 

O tema do Colóquio será: “Os novos desafios para os Acordos de Schengen – O 

direito nacional e a liberdade de circulação”. 
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Os oradores convidados a lançar o debate são: 

• Isabel Meirelles, jurista, professora universitária e especialista em 

assuntos europeus, 

• António Vitorino, jurista, ex-Comissário Europeu e ex-ministro da 

Defesa, 

• Luis Metelo, mestre, especialista em gestão de sistemas de informação, 

• José Van Der Kellen, Inspector Superior, Director Regional de Lisboa, 

especialista em assuntos de imigração. 

 

 

 Segunda parte, 20 de Abril – tarde e 21 de Abril de 2012 

 

 Debate interno sobre o actual momento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

preocupações, futuro e definição da estratégia sindical. 

 

 

Barcarena, 10/04/2012 

 

O Presidente do SCIF/SEF 

 

Acácio Pereira 

 


