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NATO O agente do SIS Frederico Carvalhão Gil, que foi 
apanhado em flagrante a vender informações secretas 
da NATO em Roma a um espião russo, vai ser extradita-
do para Portugal e deverá ser interrogado na segunda. 
Segundo o Expresso, o Tribunal da Relação de Roma não 

hesitou em dar luz verde ao processo de extradição para 
Portugal do espião. Frederico Carvalhão Gil foi detido no 
decurso de uma operação-relâmpago inédita, montada 
pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, 
com o apoio das autoridades italianas. 

Espião será extraditado no fim de semana para Portugal 

SEF: faltam 200 inspetores 
para garantir segurança   
Conferência. Políticos, polícias, espiões e governantes vão estar hoje 
numa conferência promovida pelo sindicato dos inspetores do SEF

“Se até 2017 não forem admitidos 
mais 200 inspetores a segurança 
das fronteiras pode ficar em cau-
sa”, afirma sem hesitar o presiden-
te do Sindicato da Carreira de Ins-
peção e Fiscalização do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF).  
Acácio Pereira tem as contas fei-
tas, número de inspetores versus 
aumento de exigências e ameaças 
e é por isso que assume este aviso: 
“Estamos a falar de situações limi-
te em que já se encontram muitos 
inspetores, com um grau de exi-
gência cada vez maior em todo o 
lado, aeroportos e portos, e um 
volume de trabalho cada vez 
maior.” 

Nas contas do sindicato, o qua-
dro de inspetores que atualmente 
conta com cerca de 700 profissio-
nais, já com uma média de idades 
avançada, nos 48 anos, devia subir 
para 1000. “Sem um quadro desta 
dimensão, o SEF não terá capaci-
dade de garantir a segurança das 
fronteiras com o nível de qualida-
de que a sociedade legitimamen-
te exige”, assinala Acácio Pereira.  
A título de exemplo das “situações 

“A Europa e os refugiados. Ris-
cos e oportunidades” é o tema da 
conferência. A nova realidade mi-
gratória e a pressão nas fronteiras 
da União Europeia é matéria de 
“muita reflexão e preocupação” 
dos inspetores do SEF. O seu traba-
lho começa a montante, nos cen-
tros de refugiados, na triagem e ve-
rificação de segurança das pessoas 
que vêm para Portugal e depois 
aqui com um acompanhamento 
permanente dos grupos.  

Os inspetores lembram que a 
questão dos refugiados e da neces-
sidade de mais este envolvimento 
do SEF surge numa altura em que 
todos os indicadores mostram que 
o volume de trabalho nas frontei-
ras e em território nacional au-
mentou para o SEF (ver números): 
mais estrangeiros residentes e mais 
entradas nos portos e aeroportos. 

A ministra da Administração 
Interna, Constança Urbano de 
Sousa, estará na abertura da con-
ferência, que conta, entre outros, 
com deputados de vários parti-
dos, académicos, com o chefe das 
secretas, Júlio Pereira, e, no final, 
terá a gravação do programa da 
SIC Quadratura do Círculo sobre 
o tema dos refugiados. 

limite”, indica que “só no Aeropor-
to de Lisboa, o serviço a mais que 
tem de ser efetuado pelos inspe-
tores já atinge os 3000 dias”, caso 
que “já foi comunicado à direção 
nacional”. 

Apesar de este ano estar pre-
vista a entrada de mais 90 inspe-
tores – 45 estão agora a estagiar, 
outros 45 devem fazê-lo até ao fi-
nal deste ano –, o sindicato diz 
que isso “é claramente insufi-
ciente” e quer acrescentar mais 
duas centenas através de concur-
sos externos. O lote de 90 foi re-
crutado internamente e a média 
de idades já não é muito baixa. “É 
preciso abrir estes concursos à 
sociedade civil, de jovens forma-
dos. É preciso sangue novo para 
renovar as instituições”, afirma 
Acácio Pereira.  

A necessidade de novos meios, 
humanos e materiais, vai ser um 
dos temas em destaque na confe-
rência que se realiza hoje, em Lis-
boa, promovida pelo sindicato 
dos inspetores. “Investimento vai 
ser a palavra de ordem. Investi-
mento em recursos humanos, in-
vestimento em formação e inves-
timento em tecnologias”, avança o 
presidente do sindicato.  
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