
Tamanho Letra

Imprimir

Comentar

Enviar

Partilhar

Ler Comentários

Arquivo

A escassez de inspectores nas funções de 
fiscalização também se tem feito sentir no 
controlo de entradas nas fronteiras aéreas e 
marítimas do Algarve
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Serviço de controlo de estrangeiros espera por novas incorporações há 8 
anos

SEF tem défice de 128 
inspectores
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem, neste 
momento, um défice de 128 inspectores na carreira de 
investigação. Há oito anos que o serviço espera pela inclusão de 
novos operacionais, estando o atraso a significar um aumento 
de trabalho para os elementos colocados nas brigadas de 
controlo aeroportuário e portuário.

Por:Miguel Curado

 

 

Segundo dados a que o CM teve acesso, o Ministério da 
Administração Interna (MAI) definiu que o quadro de pessoal 
da carreira de investigação do SEF devia ser constituído por 923 
operacionais. No entanto, neste momento, apenas 795 pessoas 
prestam este serviço no SEF. 
 
Um dos locais onde se verifica uma maior carência de pessoal é 
no Aeroporto da Portela, e no Porto Marítimo de Alcântara, em 
Lisboa. Com um total de 150 inspectores a trabalhar nestes dois 
locais, o SEF tem enfrentado o aumento do número de 
passageiros durante o período de Verão. "O trabalho tem sido 
feito, mas é notória a falta de pessoal. São visíveis grandes 
acumulações de pessoas junto dos postos de fiscalização", disse 
ao CM fonte operacional do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras. 
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A escassez de inspectores nas funções de fiscalização também se 
tem feito sentir no controlo de entradas nas fronteiras aéreas e 
marítimas do Algarve, obrigando mesmo à ida de inspectores de 
Lisboa para o Sul do país. 
 
Desde 2000 que o SEF aguarda por uma revisão de estatuto, o 
que impede o reforço do quadro de pessoal. As sucessivas 
tutelas têm prometido novas incorporações. No entanto, pelo 
menos desde finais de 2008 que está congelada a incorporação 
de 31 novos inspectores, que ainda nem sequer efectuaram o 
necessário estágio.  
 
Para Acácio Pereira, esta situação "é insustentável". "Está em causa a eficácia do serviço, a segurança dos portugueses, 
e até à própria imagem do país", defendeu o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

Contactado pelo CM, o SEF não quis prestar mais declarações sobre o caso.

Corrigir Feedback

Noticias Relacionadas
Estrangeiro ilegal em Moscavide 
detido pelo SEF

Hoje, 16h31m Comentários(2)

Outras de Portugal

PSP apreende três plantas de 
canábis com 17 quilos

Hoje, 18h26m Comentários (0) 

Veleiro em perigo de naufragar 
resgatado por salva-vidas

Hoje, 17h29m Comentários (0) 

Bombeiros combatem chamas 
em Sintra

Hoje, 16h07m Comentários (0) 

PARTILHAR      

Tags: sef, estrangeiros, fronteiros, autoridades, fiscalização, inspectores, mai, trabalho, aeroporto, porto

MEO no Facebook Acompanha o MEO no Facebook e ganha prémios facebook.com/meo Alarme p/ 
Moradia? Solução ideal p/ sua Família. Faça já a sua Simulação Prosegur. www.prosegur-alarmes-
casa.com Menos 8kg em 3 semanas Truques Grátis Online +Resultados + Depressa 
Adietaparaemagrecer.com $ Vende Oriflame $ Part-time conciliável e simples Catálogo de Cosméticos
Suecos orisponsor.com 

COMENTÁRIOS A ESTA NOTÍCIA 0

MAIS RECENTES MAIS ANTIGAS MAIS VOTADAS MENOS VOTADAS 

2 de 10Página SEF tem défice de 128 inspectores - Portugal - Correio da Manhãe

31-08-2012http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/sef-tem-defice-de-128-i...


