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Refª 55 DN SCIF 2012 

 
NOTA AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

INSTALAÇÕES DO SEF DO PORTO EM RISCO DE RUIR 
 

Apesar das constantes notícias sobre as “significativas melhorias” nas 

instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, este Sindicato tem 

vindo a identificar e a apresentar à Direção Nacional do SEF, bem como à 

respetiva tutela, uma lista de departamentos do SEF que funcionam em 

condições estruturais inqualificáveis.  

Por se ter atingido um ponto de degradação tal, que põe em causa a 

segurança física de utentes e funcionários, o Sindicato da Carreira de 

Investigação e Fiscalização do SEF – (SCIF-SEF) vem, agora publicamente, 

denunciar o seguinte: 

As instalações da sede da Direção Regional do Norte do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, sitas na rua D. João IV, 536, Porto, encontram-se 

em risco de ruina parcial e não reúnem condições de segurança para o seu 

normal funcionamento. 

Destaca-se: 

� O desgaste e a falta de obras levam a que o interior do edifício, na 

grande maioria madeiras e estuque, denotem um mau estado geral, não 

só estético e de isolamento, como estrutural. É por isso que, mais do que 

o desconforto, os funcionários têm medo de ali trabalhar. 
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� Sempre que chove há infiltrações em diversos locais, com a água a 

pingar dos tetos e a escorrer das paredes. 

� O quadro elétrico dispara com frequência devido às infiltrações e 

humidade. 

� Os tetos de estuque vão caindo aos pedaços por podridão e 

desprendimento. 

� A humidade favorece o aparecimento de fungos perigosos para a 

saúde. 

� As escadas de madeira, além de não respeitarem a inclinação de 

segurança, têm tábuas que estão podres e soltas, tornando num jogo de 

azar a sua utilização. 

� O espaço de atendimento, além de pequeno e claustrofóbico, não 

permite capacidade de resposta, nem dignidade, envergonhando 

inclusivamente utentes incrédulos com tamanha miséria. 

� Frequentemente os utentes e os seus advogados têm de esperar na 

rua, muitas vezes à chuva e ao sol. 

� Apesar de esta situação ser do conhecimento da tutela, apenas tem 

merecido como resposta desta, antigas e repetidas promessas de 

solucionamento, todas por cumprir. 

Mas o que torna a situação ainda mais absurda, é o fato do SEF pagar 

uma renda mensal, há mais de um ano, por umas instalações que 

continuam vazias e à espera de obras de consolidação, para se tornarem 

as futuras instalações da Direção Regional do Norte do SEF. 
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Certo é que esta situação, nada contribui para o desígnio governativo 

de contenção e poupança nos serviços públicos. É, pelo contrário, infeliz 

prova de uma total falta de vocação para a implementação de soluções 

adequadas aos problemas existentes. 

O que se passa no SEF do Porto apenas se deve à falta de capacidade 

de decisão num assunto que deveria ter merecido resolução urgente, pois 

em causa estão os valores da segurança física de utentes e profissionais. 

Assim, e por superiores razões de necessidade, a situação descrita 

será denunciada às autoridades competentes em matéria de fiscalização. 

 

Barcarena, 23 de Setembro de 2012. 

 
 

Acácio Pereira 
(Presidente SCIF) 

 


