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Refª 08 DN SCIF 2013 

 
 

NOTA AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

SUSPENSÃO DA DECLARAÇÃO DE GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 

 

 

Na sequência do Pré-Aviso de greve ao trabalho extraordinário, publicitado 

em 26 de Outubro de 2012, com início em 13 de Novembro de 2012 e a 

realizar por tempo indeterminado, a Direção Nacional do Sindicato da Carreira 

de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, (SCIF-

SEF) informa que: 

� Empenhados na busca de soluções e valorizando uma atitude de diálogo 

com a tutela do SEF, no propósito de alcançar a resolução dos problemas que 

afetam os inspetores do Serviço; 

� Conscientes dos objetivos, muito precisos, que são propostos pelo 

Sindicato, todos eles úteis e exequíveis; 

� Face à abertura e ao empenho demonstrado por todas as partes, num 

processo negocial que se quer sério e consequente, tendente a solucionar os 

assuntos que continuam com a resolução pendente, e com o natural empenho 

no aproximar de vontades; 

� Os inspetores do SEF, sempre imbuídos de um espírito de missão e de 

defesa do interesse público, não pretendendo mais do que obter respostas a 

reivindicações elementares de equidade e justiça; 

�  E sendo certa a vontade deste Sindicato em contribuir para um diálogo 

sério e concretizador; 

Entendeu esta Direção Nacional do SCIF-SEF SUSPENDER A DECLARAÇÃO DA 

GREVE INICIADA A 13 DE NOVEMBRO DE 2012 E CONVOCADA POR TEMPO 

INDETERMINADO. 
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Este Sindicato não deixará, no entanto, de utilizar todos os legais meios de 

contestação, sempre que as circunstâncias o obriguem, mantendo junto da 

Direção do SEF e da respetiva tutela uma posição de defesa intransigente dos 

direitos laborais dos seus associados. 

Nesta ocasião, SCIF-SEF não pode deixar de sublinhar a forma interessada 

e consciente que pautou a adesão esmagadora dos Inspetores do SEF ao pré-

aviso de greve, sendo certo que estes continuarão atentos ao desenvolvimento 

das ações anunciadas. 

 
 

Barcarena 21-01-2013 

Pela Direção Nacional 

 

Acácio Pereira 
(Presidente SCIF) 

 


