
 
 

 

 

Portal dos 
Londrinos da União 
Europeia 
  
O Presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan tem sido 
claro que os cidadãos da União Europeia (UE) residentes 
em Londres fazem parte da desta comunidade e são bem-
vindos à nossa grandiosa cidade. 

Este portal foi criado para garantir que os cidadãos da UE 
e suas famílias disponham de todas informações 
necessárias sobre residir em Londres depois do Brexit. 

Lançámos aqui algumas fontes referenciais no intuito de 
fornecer informações claras e imparciais, e se for preciso, 
orientá-los a recursos de apoio e assistência adicionais. 
Esta página será continuamente atualizada. 

 
Inscreva-me na página de atualização da UE. 
 
 
 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: o que isto significa para os Londrinos 

cidadãos da UE? 

O Reino Unido votou para retirar-se da União Europeia em Junho de 2016. 
Disponibilizamos a seguir respostas para algumas questões que você talvez tenha sobre 
esta decisão e como o Brexit o impacta. 

 

O que é o Brexit? 
Em Março de 2017, a Primeira Ministra Theresa May notificou oficialmente à UE a 
intenção de retirada do Reino Unido da UE, a chamada notificação do Artigo 50. Este foi o 
início de um processo de dois anos de negociações para concordarem os termos no qual 
o RU deixaria a UE, e qual o futuro desta relação. 
 
O RU tem sido um membro da UE desde 1973. Isto significa que, muitas das atuais 
estruturas, negociações e acordos que se aplicam ao RU como membro da UE ainda 
vigoram, contudo, estes tornar-se-ão obsoletos assim que o RU sair da UE. Novas 
estruturas, negociações e acordos substituirão os atuais sob a lei britânica, e não 
europeia.  
 

Qual o impacto do Brexit nos cidadãos Europeus de Londres? 
Os londrinos, sejam quais forem seus antecedentes ou nacionalidades, são resilientes e 
dinâmicos, capazes de adaptar-se à mudanças e abertos à novas oportunidades. 
Entretanto, nem todas mudanças são fáceis ou desejadas, ou mesmo dentro do nosso 
controlo. Independente de suas opiniões sobre o assunto, o Brexit causará um impacto 
significante na vida de todos. 
 
Isto aplica-se àqueles cidadãos titulares de passaportes ou cartões de identidades dos 
outros 27 países membros da União Europeia (27UE), também aos cidadãos de países 
não-membros da UE como a Noruega, Liechtenstein e Islândia (conhecidos como países 
do EEE) e a Suíça, a qual está sob os Direitos de Circulação. Os cidadãos Europeus 
residentes no RU com Direito de Circulação verão seu estatuto de residência mudar 
quando o RU deixar a UE. O Governo britânico acordou com a UE uma novo estatuto 
para estes residentes, permitindo-lhes continuidade de residência e trabalho no país. Este 
novo estatuto de residência chama-se Estatuto de Residente (Settled Status). Os 27EU 
cidadãos residentes no RU precisarão entrar com um pedido de Estatuto de Residente 
através de um processo gerenciado pelo Serviço de Imigração e Fronteiras do Governo 
britânico. 

O Presidente da Câmara de Londres não possui poderes legislativos sob este processo, 
já que este é competência do governo nacional, entretanto, ele quer assegurar aos 



 

 

Londrinos pertencentes à UE, EEE e da Suíça, como também aos nacionais de países 
terceiros agregados aos direitos de parentes cidadãos da UE, que podem permanecer e 
participar plenamente de nossa comunidade. 

As páginas a seguir visam fornecer-lhe informações claras e imparciais, e se precisar, guiar-
lhes à fontes adicionais de apoio e assistência. Nelas não encontrará conselhos de ordem 
jurídica. O Serviço Jurídico do Governo Regional de Londres está impossibilitado de fazê-
lo. 

 

Qual será a futura relação entre a UE e o Reino Unido? 
Ainda há muito para ser determinado e muitos cenários tem sido largamente discutidos no 
media, inclusive o prospecto da saída do RU da UE sem nenhum acordo, ou ‘no deal’ 
(sem-acordo). Isto causaria um sério impacto nas organizações, negócios e indivíduos 
que dependem de regulamentos e normas previamente acordadas sob os tratados da UE. 
Se este for o caso, as informações aqui colocadas talvez possam mudar completamente, 
portanto, serão continuamente atualizadas. Contudo, o RU e a UE declararam que 
querem evitar a ocorrência desta situação e que a proteção do estatuto atual e o direito de 
permanência e trabalho dos cidadãos 27UE no RU (e dos cidadãos do RU no resto da 
UE) é uma prioridade, aconteça o que acontecer. A intenção do Governo do RU é de 
implementar o esquema do Estatuto de Residente, seja qual for o resultado das 
negociações. 
 
Em sua “Declaração de Intenções” emitido em 21 de Junho de 2018, o Governo do RU 
declara: 
 
“Assegurar os direitos dos cidadãos tem sido sempre nossa prioridade nas negociações 
com a União Europeia (UE). Nós cumprimos este compromisso e alcançamos um acordo 
com a UE garantindo os direitos dos cidadãos da UE residentes no RU e dos nacionais de 
UK residentes na UE. Os cidadãos da UE residentes no RU, juntamente com os membros 
de suas famílias poderão permanecer aqui e viver suas vidas com o mesmo acessos ao 
trabalho, estudos, benefícios e serviços públicos que dispõem atualmente. Membros 
atuais do núcleo familiar residentes em outros países estrangeiros poderão juntar-se à 
eles no futuro.” 
 
Um Acordo de Retirada final foi definido em Novembro mas ainda não foi aprovado pela 
Câmara dos Comuns. Se for aprovado e quando isto acontecer, atualizaremos este portal 
devidamente as com informações relevantes.   
 

O que isto significa para os cidadãos da UE em Londres? 
Isto significa que, quando o RU sair da UE, você poderá ficar em Londres e poderá viver 
sua vida da mesma maneira como vive agora. Seu estatuto de residência será protegido, 
você poderá trabalhar como o faz agora e aceder aos serviços públicos e de saúde. 
Contudo, você terá que entrar com pedido para um novo estatuto de residência, o qual 
confirma que reside no RU e este é seu direito. Este chama-se Estatuto de Residente 
(Settled Status) ou Estatuto pré- Residente S (pre- Settles Status). 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

O que isto significa para os cidadãos do EEE da Noruega, Liechtenstein e 
Islândia, ou a Suíça? 
Os direitos dos cidadãos de outros países do EEE, Noruega, Liechtenstein e Islândia, 
como também da Suíça, ainda aguardam negociações. A intenção do Governo do RU é 
de considerar estes cidadãos como cidadãos da 27UE. Isto foi confirmado no Acordo de 
Retirada em Novembro de 2018. 
 

O que são o Estatuto de Residente e o Estatuto pré- Residente? 
Os regulamentos dos Direito de Circulação da UE não se aplicarão mais ao RU depois de 
Dezembro de 2020, portanto, o Governo do RU torna obrigatório, para os que desejam 
permanecer legalmente no país, a entrada de um requerimento para o novo estatuto dos 
cidadãos da UE juntamente com seus membros da família.  Este chama-se Estatuto de 
Residente (Settled Status) e concede a Autorização de Residência por Tempo 
Indeterminado, caso o cidadão seja aprovado.   
  
Ambos o Governo britânico e o Serviço de Imigração e Fronteiras (Home Office) 
anunciaram que a expectativa é de que a grande maioria dos requerentes sejam bem 
sucedidos, com somente poucas exceções relacionadas à condenações por crimes 
graves. Quando você solicitar seu requerimento para o Estatuto de Residente e se for 
considerado qualificado, precisará mostrar evidência de que tem morado no RU por cinco 
anos consecutivamente (residência contínua). Se não tiver como fazê-lo, mas entrou no 
RU antes da ou na data de 31 de Dezembro de 2020, talvez você possa adquirir o pré-
Estatuto de Residente. Se você tem o Estatuto pré-S você pode solicitar requerimento 
para Estatuto-S depois uma vez obtido os cinco anos de residência contínua no RU. 
 
Existem algumas exceções, por exemplo, para pessoas que são titulares de Residência 
Permanente (RP) ou Autorização Indefinitiva de Residência (ILR) o que é explicado no 
tópico ‘E se eu já tiver Autorização de Residência por Tempo Indeterminado (ILR) ou 
Autorização de Entrada por Tempo Indeterminado (ILE)? abaixo. 
 

Porque você precisa requerer Estatuto de Residente ou Estatuto pré–  
Residente? 
O Estatuto de Residente garante seu direito de residir no RU depois de 30 de Junho de 
2021. Esta é data do término do prazo de tolerância de seis meses a partir de 31 de 
dezembro de 2020 para submeter seu requerimento. Se você é um cidadão britânico na 
UE e quer continuar a residir e trabalhar no RU, acessar os mesmos benefícios, serviços 
públicos, de saúde, direito a estudo e acomodação de aluguer depois de 31 de Dezembro 
de 2020, você precisará deste estatuto. Se você for um membro da família de um cidadão 
da UE, ou um cidadão da Noruega, Liechtenstein, ou um cidadão da Islândia ou Suíça 
também precisará solicitar um requerimento, mesmo que você próprio não seja cidadão 
de nenhum destes países.    
 

Quem precisa solicitar o requerimento? 
Se você e os membros de sua familia são cidadãos de algum dos 27UE estados-
membros e moram no RU, vocês todos terão que solicitar requerimento. Isto também se 
aplica aos nacionais de países terceiros cuja estatuto de imigrante é dependente de um 
membro de família de um dos 27UE. 
 



 

 

Isto não se aplica aos cidadãos irlandeses, ou cidadãos da UE titulares de Autorização de 
Residência por Tempo Indeterminado (ILR) ou Autorização de Entrada por Tempo 
Indeterminado (ILE), embora possam também solicitar se assim desejarem. Pessoas com 
documento de Autorizaçã de Residência (PR) válido precisarāo trocar este para o 
Estatuto de Residente, visto que o documento PR tornar-se-á inválido após dia 31 de 
Dezembro de 2020. Encontre mais informações sobre isto na secção de Elegibilidade.  
 
Se você já possui nacionalidade britânica, além de fazer parte de algum país da UE, ou 
seja, tem Dupla Nacionalidade, não precisará solicitar requerimento para o Estatuto de 
Residente, entretanto, talvez ainda existam circunstâncias em que isto possa lhe ser 
vantajoso, contudo a posição do Governo sobre este assunto ainda não está clara . 
Atualizaremos esta secção assim que tivermos mais informações. 
 

Quais são seus direitos como cidadão de Estatuto de Residente depois do 
Brexit? 
Com o Estatuto de Residente você manterá, na sua maioria, os mesmos direitos que tem 
agora. Poderá ficar no RU por quanto tempo quiser. Se for qualificado para este estatuto, 
poderá trabalhar, usufruir do sistema de saúde, estudar e ter acesso aos fundos públicos, 
como benefícios. Membros da família que moram fora deu RU poderão juntar-se à você 
aqui no futuro da mesma maneira como o fazem agora, mas em se tratando de um futuro 
cônjuge isto já não seria possível, por exemplo, uma vez que estes teriam que submeter-
se ao novo sistema de imigração quando este for implantado. 
 

Alguns direitos, como o direito de votar e candidatar-se às eleições regionais, ainda não 
estão confirmadas. Futuros cônjuges e membros da família, com exceção de filhos 
próprios ou adotado, terão que submeter-se à lei de imigração do RU. 
 
Com o Estatuto de Residente você também poderá afastar-se do RU por longos períodos 
de tempo, mas se ausentar-se por mais de cinco anos você perderá seu Estatuto de 
Residente e só poderá retornar como novo imigrante e sujeito às novas leis de imigração. 
 

O Estatuto de Residente também permite que você solicite requerimento para cidadania 

britânica, contanto que você se enquadre nos critérios estabelecidos para isso. A maneira 

de fazê-lo através da Residência Permanente também encontra-se aberta durante o 

Período de Transição. 

  



 

 

Estatuto de Residente: o processo de 

requerimento 

O plano do Estatuto de Residente do governo ainda está em fase de desenvolvimento, 
sendo que alguns detalhes ainda possam ser modificados. 

O processo de pedido estará aberto para todos requerentes no final de Março de 2019  
até o final do prazo de tolerância (seis meses após 31 de Dezembro de 2020) ou seja, dia 
30 de Junho de 2021. 

Requerimentos solicitados após 30 de Junho de 2021 talvez ainda sejam considerados, 
por exemplo, no caso de você estar agregando-se a um membro da família que possui 
Estatuto de Residente ou pré- Estatuto de Residente. 

O guia abaixo o ajudará definir seu estatuto e o que você e os membros de sua familia 
precisarão para completar um requerimento. 

Atualizaremos este portal regularmente com novas informações assim que soubermos de 
qualquer alteração. 

 
Posso requerer o Estatuto de Residente ou o Estatuto pré- Residente? 
Se você viveu no RU continuamente por cinco anos ou mais (pelo menos seis meses em 
cada um dos cinco anos) poderá solicitar Estatuto deResidente. No processo de 
solicitação você terá que apresentar evidência de sua identidade, seu tempo de 
residência no RU e declarar qualquer condenação criminal. 
 
Se você tiver residido no RU por menos de cinco anos até Dezembro de 2020, você 
poderá solicitar pré- Estatuto de Residente. Uma vez alcançado cinco anos de residência 
contínua, poderá então solicitar Estatuto de Residente, sem precisar pagar uma taxa. 
 

E se eu já tiver Autorização de Residência por Tempo Indeterminado (ILR) ou 
Autorização de Entrada por Tempo Indeterminado (ILE)? 
O Estatuto de Residente é efetivamente a Autorização de Residência por Tempo 
Indeterminado (ILR). Pessoas titulares de ILR e ILE já possuem o direito de ficar no RU. 
Contudo, talvez ainda desejem solicitar o Estatuto de Residente para obter direitos 
adicionais acordados sob o Acordo de Retirada, como o direito de afastar-se do RU por 
cinco anos e o direito de agregar outros membros da família que sejam elegíveis. É mais 
fácil demonstrar seu direito de residência com o Estatuto de Residente do que com o ILR. 
 



 

 

As pessoas titulares de Residência Permanente válido terão que solicitar Estatuto de 
Residente, uma vez que o Estatuto de Residência Permanente tornar-se-á inválido no dia 
31 de Dezembro de 2020, contudo devem manter este documento já que este talvez 
ainda possa ser relevante como evidência da nacionalidade de filhos nascidos na Grã-
Bretanha, por exemplo. Durante o processo de requerimento, se indicar que tem ILR ou 
Residência Permanente não precisará provar sua residência no RU ou pagar a taxa 
vigente. 
 
Se for titular do ILR e não tem como provar, digamos por perda ou danificação de 
documentos por algum motivo, e tenha chegado no RU antes de 31 de Dezembro de 
1988, você talvez possa solocitar requerimento sob o esquema Windrush (Windrush 
Scheme).  
 
Nos dois casos, o pedido de requerimento será gratuito e você precisará declarar que não 
ausentou-se do RU por mais de dois anos (ILR ou ILE) ou cinco anos (Residência 
Permanente) mas não precisará apresentar evidência de todo seu tempo de estada no 
RU. 
 
Em caso de dúvidas sobre seus direitos, procure sempre por consultoria  
jurídica independente. Recursos em Londres disponíveis à sua disposiçã podem ser 
encontrados na nossa página de serviços de apoio. 
 

Isto aplica-se aos cidadãos irlandese? 
Cidadãos irlandeses tem o direito de residência no RU que não é dependente da filiação 
do RU na UE e são considerados ‘estabelecidos' a partir do momento que consolidaram 
residência no RU. Portanto, não precisarão requerer o novo estatuto deste esquema, 
embora não estão excluídos se desejarem fazê-lo. Membros da família de cidadãos 
irlandeses que são cidadãos da UE ou não nacionais do EEE precisarão solicitar 
requerimento para o Estatuto de Residente. 
 
Membros elegíveis da família de Cidadãos Irlandeses que vivem no RU de países fora da 
UE poderão obter Estatuto de Residente dentro deste esquema sem o cidadão irlandês 
precisar fazê-lo. 
 

E quanto aos filhos? 
Todos membros da família terão que solicitar requerimento individualmente, embora pais 
ou responsáveis precisarão preencher os requerimentos em nome dos filhos que estão 
aos seus cuidados. Filhos menores de 21 anos de pais com Estatuto de Residente serão 
elegíveis ao Estatuto de Residente sob requerimento, mesmo que tenham residido no RU 
por menos de cinco anos. O pagamento de uma taxa ainda aplica-se neste caso e um 
requerimento completo será solicitado, contudo, se os pais tiverem provas de residência 
contínua, será assumido que os filhos dependentes também as terão. Isto aplica-se 
também às crianças que chegam no RU depois de 31 de Dezembro de 2020.   
 
Solicitação de requerimentos para crianças que estão sob cuidados especiais serão 
submetidas pelas autoridades nas quais estas estão incumbidas. Neste caso o 
requerimento é gratuito. 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

No caso de filhos nascidos no RU cujo pai ou mãe que já é cidadã(o) britânica(o), ou tem 
Residência Permanente ou Estatuto de Residente quando a criança nasceu, estes serão 
considerados automaticamente cidadãos britânicos e não precisarão ser naturalizados ou 
registados. Algumas exceções talvez se apliquem. Você pode encontrar mais informações 
sobre se a criança talvez já seja britânica. 
 
Para crianças adotadas, será preciso fornecer um documento legal de adoção 
reconhecido no RU. Crianças nascidas ou adotadas depois de 31 de Dezembro de 2020 
também serão incluídas. 

 
Leia exemplos de como Estatuto de Residente e Estatuto pré- Residente aplicam-se à 
diferente famílias.  
 

E quanto às pessoas que necessitam de ajuda especial? 
O Serviço de Imigração e Fronteiras o RU (Home Office) está ciente dos motivos pelos 
quais algumas pessoas não podem acessar informações facilmente e não são capazes de 
entender ou navegar no sistema sem apoio. Talvez não tenham acesso a computadores 
ou conhecimento de como usá-los, ou seu conhecimento da língua inglesa é limitado, ou 
tenham uma deficiência ou outros problemas de saúde que os impeçam de lidar 
facilmente com o processo de solicitação de requerimento sem assistência.  
 
O Serviço de Imigração e Fronteiras do RU (Home Office) tem consultado outros grupos 
que representam comunidades variadas e tem estudado a aplicação de processos de 
maneira prática. Entretanto, esta é uma área de especial de atenção, sendo que as 
condições e circunstâncias de cada indivíduo requer uma ajuda específica. A ideia é 
trabalhar com relevantes organizações que possam ajudar a identificar e atender pessoas 
elegíveis ao Estatuto de Residente, ajudando-as a efetuar seus requerimentos. Isto incluir 
pessoas em cuidados especiais, pessoas hospitalizadas a longo termo e idosos, como 
também as comunidades itinerantes (Roma) e aqueles sem morada fixa. O Presidente da 
Câmara já proveu fundos financeiros à organizações para efetuarem assistência em 
Londres. 
 
Para as pessoas que não tem como acessar os serviços online ou acham isto difícil, um 
Serviço de Assistência Digital será oferecido. Este serviço digital assessorado inclui apoio 
telefónico, personalizado em determinadas bibliotecas, ou domicilar para qualquer pessoa 
que seja incapaz de acessar algum destes serviços oferecidos. 
 
Atualizaremos estas páginas quando tivermos mais detalhes disponíveis. Identificamos 
aqui serviços independentes de assistência e aconselhamento em Londres que também 
possam ser de ajudar. 
 

E se já tenho Dupla Cidadania? 
Para os nacionais dos 27UE, que também são titulares de passaportes britânicos, nada 
mudará. Você poderá continuar a acessar os mesmos direitos como agora e não 
precisará requerer o Estatuto de Residente. e mesmo assim manterá os direito 
concordados no Acordo de Retirada, apesar do Governo do RU ainda não ter fornecido 
detalhes de como os cidadãos de cidadania dupla virão a provar suas elegibilidades. Veja 
mais detalhes na próxima secção. 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Posso candidatar-me à cidadania britânica? 
Se você é titular do documento de Autorização de Residência (RP) ou (ILR) poderá 
solicitar cidadania britânica. Só poderá fazê-lo depois que receber Estatuto de Residente 
e tenha que esperar 12 meses para entrar com o requerimento. Contudo, nem todas 
nações da 27UE permitem que seus cidadãos tenham passaporte de outra nação, 
somente sob circunstâncias específicas, sendo assim, você talvez tenha que abdicar de 
sua nacionalidade atual. 
 
Se você for habilitado para solicitar cidadania britânica e quiser submeter requerimento 
para tal, sugerimos que consulte sua embaixada e verifique se poderá manter o 
passaporte de seu país natal e quais seriam as condições impostas. Saiba como solicitar 
cidadania britânica e encontre detalhes das embaixadas dos países da 27UE. 

 

E quanto aos membros de família/dependents que não pertencem à UE? 
Prova de seu relacionamento com um membro da família cidadã(o) da UE (por exemplo, 
certidão de nascimento, casamento ou união civil) pode ser digitalizada e submetida 
online juntamente com o documento de requerimento. Terá também que fornecer 
evidência de suas identidades e estatutos de imigração, se ainda não tiverem obtido o 
Estatuto de Residente para si próprios. Adicionalmente, você terá que submeter as suas 
impressões digitais e uma fotografia de seu rosto numa central de requerimento no RU, a 
não ser que você já tenha um cartão biométrico de residência (CC). 
 
Cidadãos da UE que são residentes no RU até 31 de Dezembro de 2020 podem agregar 
membros da família, mesmo que estes não sejam eles mesmos cidadãos da UE. Isto 
também vale para os que obteram cidadania britânica adicionalmente a da sua de país de 
origem. Eles manterão os direitos que os permitem juntar-se automaticamente ao atual 
membro da família que não pertence à UE depois de 31 de Dezembro de 2020. 
Familiares membros do núcleo familiar são, neste caso, pais e avós dependentes, como 
também filhos menores de 21 anos ou filhos dependentes com mais de 21 anos. Isto 
baseia-se o julgamento do chamado caso Lounes. Cidadãos britânicos talvez não tenham 
este direito automaticamente. 
 
Isto não se aplica a cidadãos britânicos que obteram um passaporte da 27UE (incluindo 
irlandês), para manter seus direitos de Liberdade de Circulação na UE, mas ainda moram 
no RU. Como eles não imigraram para o RU e não terem usufruido de seus direitos do 
tratado e serão tratados como cidadãos britânicos para este fim. 
 
Se você não está certo sobre o estatuto dos membros dependentes de família, talvez 
deseje solicitar aconselhamento independente.  
 
Encontre aqui organizações em Londres que talvez queira pedir aconselhamento 
independente. 
 

Cidadãos da UE que residem temporariamente fora do RU 
Atualmente você pode viver fora do RU por no máximo dois anos antes de perder seu 
(ILR) ou (RP). Sob o Acordo de Retirada firmado entre a UE e o RU, este prazo de dois 
anos passará a cinco anos dentro do Estatuto de Residente.  
 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Se você atualmente vive no estrangeiro e pretende retornar, talvez deva considerar fazê-
lo antes do dia 31 de Dezembro de 2010, data final para para requerer o Estatuto de 
Residente ou Estatuto pré- Residente. 
 
Talvez haja alguma possibilidade de você ainda poder submeter um requerrimento, 
mesmo que por alguma circnstância você não possa ounecessite retornar até esta data. 
Atualizaremos esta página quando tivermos mais informações disponíveis. 
 

Cidadãos da UE que chegam depois da data definitiva – as normas da 
imigração após o Brexit 
De modo geral, se você chegar depois da data final de 31 de Dezembro de 2020, seu 
direito de ficar no RU será considerado de acordo o novo regulamento de imigração 
estabelecido pós Brexit. Portanto, a não ser que nada mais seja acordado entre a UE e o 
RU e você não seja um membro próximo de um familiar com Estatuto de Residente ou 
Estatuto pré- Residente no RU, você será tratado como qualquer outro nacional que aqui 
chega e estará sob a legislação vigente do momento. Uma exceção aplica-se às pessoas 
que são habilitadas a solicitar o Estatuto pre-S mas não retornou antes da data. 
 

Nada do que li até aqui aplica-se às circunstâncias particulares de minha 
família. Onde posso encontrar mais informações? 
Existem alguns casos nos quais, por exemplo, crianças e cuidadores podem obter direitos 
derivados de cidadãos da UE que residem ou residiram no RU, ou onde cuidadores de 
cidadaos nao pertencents da UE no RU podem obter direitos derivados daqueles que 
cuidam, A Lei de Circulacao tem mais informacao sobre ambos os casos. 
 
Se nada disso aplica-se a voce ou encontra-se preocupado a respeito de seus direitos ou 
dos membros de sua familia, sugere-se que procure aconselhamento independente. 
Encontre aqui uma de lista compilada de organizacoes reconhecidas e outros recursos 
em Londres que talvez possam ajudar. 
 

Como posso submeter o requerimento (aplicativo móvel, online, carta, 
biblioteca)? 
Requerimentos podem ser feitos online e o e Serviço de Imigração e Fronteiras (Home 
Office) disponibilizará um aplicativo para o telemóvel para ajudar durante o processo de 
requerimento. Este poderá ser usado tanto em telefones inteligentes ou androides. Você 
poderá digitalizar seu passaporte e o chip com sua informação biométrica será lida. O 
aplicativo do Iphone não poderá digitalizar seu passaporte ou identidade biométrica, mas 
o Serviço de Imigração e Fronteiras (Home Office) oferecerá um serviço de verificação de 
chip disponível em diversos centros. 
 
Atualmente não há nenhuma orientação sobre se é possível submeter o requerimento em 
papel.  
 
Para as pessoas que não podem acessar serviços online, ou acham difícil fazê-lo, um 
serviço Digital de Assistência será oferecido. Este inclui ajuda telefónica, personalizado 
em algumas bibliotecas ou domiciliary, para qualquer pessoa que não consiga aceder 
nenhum destes serviços. O Serviço de Imigração e Fronteiras (Home Office) pretende 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service


 

 

usar vários locais como as bibliotecas centrais da cidade e outros centros. Detalhes serão 
publicados mais adiante no ano. Atualizaremos este portal o mais rápido possível. 
 

Quais documentos e informações extras eu preciso? 
Você precisará de um passaporte dentro do prazo de validade ou de um documento 
nacional de identidade biométrico. Um documento biométric tem um chip (como um cartão 
de banco tem um chip) que contém informação sobre você. 
 
Você precisará prova de residência no RU, a não ser que já possua um documento de 
Residência Permanente válido, ou document (ILR) ou (ILE) britânico . Se tem pago taxas 
de trabalho ou recebe benefícios, poderá usar seu número do seguro social (National 
Insurance Number) para ajudar na confirmação de sua residência no RU. 
 
Se não houver suficiente informação suas no banco de dados nacional, como na 
Administracao Fiscal e Aduaneira do RU (HMRC) ou Ministério do Trabalho e das 
Pensõoes (DWP), você será solicitado a apresentar mais evidências para provar sua 
residencia contínua no RU. Isto pode incluir: 
 

• recibos de vencimentos  (P60s or P45)  

• folhas de faturas 

• extrato bancário 

• contas de encargos domésticos, IMI (Council Tax bill), contas de telefone  

• contas empresariais anuais 

• carta ou contrato de trabalho ou de confirmação de trabalho 

• cartas, recibos ou certificados de organizações educacionais acreditadas 
letters 

• carimbos de passaporte comfirmando entrada na fronteira do RU 

• bilhete de companhia aérea ou de comboio confirmando  

• viagens ao RU 
 

Você poderá submeter documentos digitalizados através do formulário de pedido online.  
Não precisará fornecer evidência de seu período completo de residência no RU, somente 
para o período que evidência que é elegível para o Estatuto de Residente ou Estatuto pré-
S Residente. 
 
Se você não faz parte da UE, ou de qualquer um dos outros três países do EEA ou da 
Suíça, terá que mostrar evidência de seu relacionamento com um membro de família da 
UE que mora no RU. 
 
Se não conseguir mostrar nenhuma outra informação para provar sua residência, o 
Serviço de Imigração e Fronteiras (Home Office) afirma que irá ajudá-lo a determinar sua 
residência no RU. 
 
Encontre aqui disponível uma lista de verificação de documentos e informações para sua 
referência quando seu processo de requerimento iniciar.     
 
 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.the3million.org.uk/checklist


 

 

Verificação de registo criminal  
Você será solicitado a declarar qualquer condenação penal em UK ou no estrangeiro, ou 
de qualquer criança com idade acima de10 anos para a qual está fazendo o requerimento. 
Isto será verificado na banco de dados criminal do RU. Mesmo que você tenha sido preso 
ou condenado por uma ofensa menor, ainda será considerado elegí 
vel para solicitar o Estatuto de Residente ou Estatuto pré- Residente. Infracções por 
excesso de velocidade, por exemplo, não serão consideradas. 
 
Crimes e condenações serão avaliadas caso por caso e, se já você teve mais de uma 
condenação ou pena de prisão de mais de 12 meses, sugere-se que procure 
acoselhamento jurídico antes de solicitar seu requerimento. Aqui está uma lista de 
acoselhamento jurídico independente. 
 
Há encargos e como efetuo pagamentos? 
Cada requerimento custará £65 para adultos com mais de 16 anos, e £32.50 para 
crianças £32.50 menores de 16 anos. No entanto, será gratuito se for: 
 

-  portador do document (IRL) ou (ILE) do RU 
-  portador do document Autorização de Residência (RP) 

-  uma criança aos cuidados do governo local 
                                ou 

- está a trocar de Estatuto de pré- Residente para Estatuto de pré- 
Residente 

 

Você será solicitado a pagar com cartão no final do processo do requerimento, mas pode 

pedir que alguém o faça para você. 

 

  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Informação adicional 

Solicitar requerimento quando no estrangeiro 

No momento, a entrada de requerimentos terá que ser feita no Reino Unido e o processo 

de solicitação estará aberto para as pessoas consideradas ‘residentes’ antes da meia 

noite do dia 31 de dezembro de 2020. 

 

Também inclui cidadãos residentes do Reino Unido que encontram-se fora do Reino 

Unido naquela data mas que mantiveram ‘continuidade de residência’ aqui. Por exemplo, 

aqueles que são contínuos residentes no RU mas estão no estrangeiro a negócios ou 

férias ou a viver temporariamente no estrangeiro no dia 31 de dezembro de 2020, estes 

poderão fazer seus pedidos quando retornarem a UK. 

 

O Serviço de Imigração e Fronteiras (Home Office) atualmente está a considerar um ‘in 

house’ requerimento, ou seja, requerimentos feitos no estrangeiro, mas ainda não há uma 

decisão. Isto poderia ser, por exemplo, para pessoas com Autorização de Residência 

(RP) que não tenham deixado o país por mais de dois anos. 

 
Receberei comprovante do Estatuto pré- Residente ou Estatuto de 
Residente? 
Se ganhar Estatuto de Residente você não receberá um comprovante. Contudo, se em 

algum momento necessitar provar seu estatuto, por exemplo, para um novo empregador, 

senhorio ou mudança de médico, poderá oferecer-lhes um código de acesso para uma 

ligação de página web, onde poderão confirmar eletronicamente seu estatuto. Eles não 

poderão acessar nenhuma outra informação a seu respeito através deste link. 

 

The establishment of an independent authority to oversee the process has been agreed in 

the draft Withdrawal Agreement and during the Transition Period the European 

Commission continues to have oversight. We will update these pages as soon as further 

information emerges. 

 
Apelo e supervisão 
Sua carta de decisão irá definir como poderá apelar para uma revisão se não estiver 

satisfeito com o estatuto que lhe foi oferecido. Isto chama-se revisão administrativa e o 

pedido deve ser submetido dentro de 28 dias a partir da data da decisão. Uma taxa de 

£80 tem que ser paga, mas será restituida se seu apelo for bem sucedido ou se for 

rejeitado por não ser válido. A taxa não será restituida se a resposta for positiva porque 

submeteu informação adiciona.  Você pode fazer um pedido de revisão através de um 

formulário. 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

 

A autoridade competente independente para rever este processo foi estabelecida na 

versão do Acordo de Retirada e encontra-se sob supervisão durante o Período de 

Transição da Comissão Europeia. Atualizaremos estas páginas no que recebermos mais 

infomações. 

 
Premissas para manter o Estatuto de Residente, uma vez obtido 
Para manter o Estatuto de Residente você não deve deixar o RU por um período de mais 

de cinco anos consecutivos, ou ser condenado por um crime sério. Desta maneira, não há 

nada no nosso conhecimento que nos impeça de oferecer-lhe o Estatuto de Residente e o 

direito de residir no RU como no momento.  

 

Atualizaremos esta página se soubermos de mais informações.  

        
Qual o futuro destes direitos 
Muito dependerá da natureza final do acordo entre o Reino Unido e a UE e os acertos de 

supervisão que estiverem concordados, contudo, seus direitos tornar-se-ão parte da lei 

britânica. O Contrato de Retirada criará a base para qualquer desafio e acontecimento 

que vem se desenrolando. Atualizaremos esta secção quando soubermos de mais 

informações.  

 
Serviço de apoio aos Europeus Londrinos 
Este Portal oferece orientação independente para cidadãos da 27UE e cidadãos da 

Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suiça e suas famílias que residem em Londres. 

 

O objetivo é ajudá-lo na preparação de sua requisição de Estatuto de Residenteé. Se 

necessita mais informação, além da que encontra nesta página, procure nossa lista de 

serviços de apoio e acesse fontes confiáveis e acreditados e para extra apoio e 

assistência. 

 

Encontre aqui também um glossário com explicações sobre alguns termos usados neste 

Portal. Esta informação não abrange assistência jurídica e não deve ser usada como 

exclusiva. 

 

Inscreva-se aqui para o portal de informação atualizada do Home Office - Serviço de 

Imigração e Fronteiras. 

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

