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Refª 01 DN SCIF 2013 

 

COMUNICADO 

 

 

MENSAGEM DE ANO NOVO DO PRESIDENTE DO SCIF-SEF 

 

Depois de um ano de 2012 extremamente difícil e penalizador para 

todos os cidadãos, e especificamente para os Inspetores do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras - SEF, eis que o cenário que se nos apresenta 

para o ano de 2013 é, outra vez, de mais austeridade e incerteza para o 

nosso país. 

Perante um panorama desta natureza, devemos ter consciência que, 

para se conseguir encarar este novo percurso, é necessário redobrar a 

atenção, o empenho e a consciência cívica, aumentando o sentido de 

responsabilidade individual – mas também coletiva. O esforço e a união de 

todos, será determinante para se enfrentar e ultrapassar as adversidades. 

Qualquer decisão implicará ponderação, mas também coesão e 

determinação na resposta aos problemas com que nos iremos deparar, 

porque as boas práticas o impõem e as exigências da negociação serão 

particularmente duras. Estamos conscientes de que, neste capítulo, há 

muito para fazer. 

Olhamos para o futuro com uma esperança consciente. Por isso, 

sabemos ser nossa obrigação, mantermo-nos vigilantes e intransigentes na 

defesa de um serviço que tanto tem dado ao país – e na defesa dos que, 

diariamente fazem do serviço público, mais do que um dever, uma missão, 

uma vocação. 

Continuaremos disponíveis, como sempre estivemos, para trabalhar 

de forma séria com todos os intervenientes, seja a tutela, a Direção 

Nacional do SEF ou os associados. Estaremos disponíveis para trabalhar 

com todos os que estiverem imbuídos do mesmo espírito e connosco 
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queiram trabalhar tendo em vista um resultado consequente, que passe das 

palavras aos atos. 

Pretendemos, naturalmente, continuar a contribuir para a melhoria 

das condições de trabalho de todos os colegas e para o prestígio da nossa 

carreira: iremos fazê-lo, como sempre, no interesse do país, sendo 

inflexíveis face a movimentações de interesses de poder dentro do Governo, 

do Ministério da Administração Interna ou da Direção Nacional, uma vez que 

será nosso dever enquanto cidadãos e enquanto profissionais combater a 

política medíocre e o carreirismo sem escrúpulos, sempre na defesa do 

interesse nacional – neste caso da segurança e da forma humanista como 

as leis portuguesas defendem os direitos, as liberdades e as garantias. 

O que para muitos é idealismo, para nós é uma meta real. Passou das 

meras conjeturas ou discussões e é, diariamente, posta em prática pela 

nossa atitude e pelo nosso trabalho. 

Reafirmamos que estes vossos dirigentes sindicais irão continuar a 

dar o seu melhor, a lutar contra as adversidades e a procurar contribuir 

para realizar as esperanças de todos os associados: é este o seu 

compromisso firme. 

Contamos com o apoio de todos, pois estamos seguros que juntos 

nos objetivos, e unidos nas decisões, enfrentaremos melhor as 

adversidades e chegaremos mais longe.  

A todos os cidadãos, em particular aos nossos associados e seus 

familiares votos de feliz ano de 2013. 

 

Barcarena 01 de Janeiro de 2013 

 
 

Acácio Pereira 
(Presidente SCIF) 

 


