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Refª 64 DN SCIF 2012 

 
NOTA AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

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

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF) informa que: 

1) O Orçamento do Estado para 2013 apresentado pelo Governo representa, 

mais do que um enorme ataque às suas condições de trabalho, uma 

verdadeira ofensa para os inspetores do SEF. Não se trata apenas de não 

contemplar as necessidades de aumento do quadro face aos níveis de 

serviços existentes, ou de não descongelar a progressão nas carreiras, ou 

de não prever a recuperação de instalações impróprias onde estes 

profissionais trabalham. O orçamento para 2013 do Ministério da 

Administração Interna discrimina também, sem qualquer razão ou critério 

admissível, os inspetores do SEF face a outros órgãos de polícia criminal. 

2) Para além disso, apesar do sentido institucional e da lealdade negocial 

demonstrada pelos legítimos representantes dos inspetores, o ministro da 

Administração Interna ignorou por completo em sede de Orçamento do 

Estado todas as questões e propostas apresentadas por este Sindicato, 

nomeadamente: 

a) A gravíssima falta de Inspetores, motivada pela falta de admissão de 

elementos desde 2004; 

b) A reiterada recusa em aplicar a Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, no 

que concerne aos regimes retributivos; apesar de atender iguais 

pretensões da PSP e GNR. 

c) As urgentes e indispensáveis alterações ao Regime de Disponibilidade e 

Aposentação; 

Estes assuntos, e a forma como foram tratados, estabelecem uma 

linha de atuação totalmente oposta à levada a cabo pelo Governo 
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para com outras forças e serviços de segurança e, por essa 

razão, penalizam duplamente os inspetores do SEF em relação a 

todos os seus colegas. 

3) Tendo em conta a aplicação de uma austeridade que viola os mais 

elementares princípios da Constituição da República Portuguesa e que, 

ainda por cima, produz efeitos contrários aos pretendidos ao aumentar o 

défice das contas públicas em vez de o diminuir, os associados deste 

sindicato partilham com os restantes trabalhadores portugueses um grande 

sentimento de indignação.  

Tudo isto considerado, decidiu este Sindicato convocar reuniões 

plenárias de trabalhadores em todos os departamentos do SEF a fim de 

estabelecer, de forma ampla, clara e consensual, as formas de luta 

sindical necessárias para fazer valer os direitos dos Inspetores do SEF 

em prol da defesa da segurança interna de todos os cidadãos e dos 

compromissos internacionais assumidos por Portugal. 

As reuniões plenárias serão realizadas nas seguintes datas: 

• 18-10-2012 em todos os departamentos do Algarve 

• 19-10-2012 em todos os departamentos no Centro 

• 22-10-2012 em todos os departamentos no Norte 

• 23-10-2012 em todos os departamentos em Lisboa 

• 24-10-2012 em todos os departamentos na Madeira 

• 25-10-2012 em todos os departamentos nos Açores 

 

Barcarena 17-10-2012 

Pela Direção Nacional 

Acácio Pereira 
(Presidente SCIF) 

 


