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Direitos para residir no Reino Unido depois Brexit 

Se for um cidadão do EEE[i] (Espaço Económico Europeu) atualmente residindo no Reino 
Unido, estará compreensivelmente preocupado com o seu direito de permanecer no Reino 
Unido após o Brexit. 

Como parte das negociações de saída com a UE, o governo do Reino Unido concordou em 
manter os direitos dos cidadãos do EEE e de seus familiares residentes no Reino Unido. 

Para esse fim, o governo do Reino Unido desenvolveu o EU Settlement Scheme (Sistema de 
Registo dos Cidadãos da União Europeia) para que os cidadãos do EEE e seus familiares 
possam candidatar-se ao settled status (estatuto de residência permanente) ou pre-settled 
status (estatuto de residência temporária). 

O EU Settlement Scheme será aplicado se o Reino Unido sair da UE com ou sem acordo. 

Quais direitos terei imediatamente após o dia do Brexit? 

Até o governo do Reino Unido revogar o direito à livre circulação e aprovar sua nova lei de 
imigração, o regime atual permanecerá em vigor para aqueles que já residem no Reino 
Unido. 

Isto significa que, pelo menos até Dezembro de 2020 ( ou mais, se o Reino Unido e UE 
chegarem a um acordo ou o dia do Brexit for adiado ), os cidadãos  do EEE e seus 
familiares continuarão a ter os mesmos direitos para residir, trabalhar, estudar etc. no Reino 
Unido sob os termos da legislação vigente. 

Como posso proteger o meu direito de residir no Reino Unido? 

Para permanecer no Reino Unido após dezembro de 2020 e demostrar facilmente o direito 
de residir, trabalhar e estudar no Reino Unido, mesmo antes dessa data, os 
cidadãos do EEE e seus familiares devem candidatar-se ao settled status (estatuto de 
residência permanente) ou pre-settled status (estatuto de residência temporária). 

Os cidadãos do EEE e seus familiares que possuem o settled status e pre-settled status terão 
o direito de: 

(a) trabalhar no Reino Unido;                 
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(b) usar o NHS;                

(c) matricular-se em instituições de ensino ou continuar estudando;                 

(d) acessar, se elegível, fundos públicos, como benefícios e pensões (embora as 
pessoas com pre-settled status somente possam fazê-lo se mostrarem que têm o 
direito de residir na UE, como trabalhador, por exemplo); e                

(e) viajar de/para o Reino Unido.                 

Aqueles que possuem o settled status também poderão solicitar, se elegíveis, a cidadania 
britânica após um ano tendo adquirido o settled status. 

O settled status substituirá efetivamente o atual estatuto de residência permanente, e 
qualquer pessoa que não seja elegível para o settled status devido ao tempo insuficiente de 
residência no Reino Unido, adquirirá o pre-settled status. Ambos estatutos (settled e pre-
settled) devem ser solicitados, não serão concedidos automaticamente. 

Como posso me candidatar ao settled status ou pre-settled status? 

Os cidadãos  do EEE e seus familiares que se enquadram em uma das categorias elegíveis 
para o settled status e pre-settled status devem submeter as suas candidaturas online. Mais 
informações sobre os critérios de elegibilidade e o processo de candidatura podem ser 
encontradas nas nossas notas informativas em [Quem pode candidatar-se ao EU Settlement 
Scheme?] 

 
[i] De acordo com o EU Settlement Scheme e desta nota, os cidadãos do EEE incluem os 
cidadãos dos 28 estados membros da UE e Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça . 
 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ednref1
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