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BREXIT NEWS
As últimas atualizações
para europeus e seus familiares

O BREXIT ESTÁ PRÓXIMO
A pandemia global ultrapassou o Brexit como a
questão principal em nossos tempos. No entanto,
conforme nos aproximamos de 31 de dezembro de
2020, a importância do Brexit está retornando às

BREXIT E IMIGRAÇÃO
EU SETTLEMENT SCHEME
COMO APLICAR

manchetes, já que muitos europeus e seus
familiares se perguntam o que vai acontecer

O QUE FAZER DEPOIS

quando a legislação da União Europeia deixar de
existir.
Como o Brexit afeta minha família e meus filhos?
O que eu preciso fazer? Existe um prazo?

COMO PROVAR SEUS
DIREITOS

Neste artigo você encontrará as últimas atualizações sobre datas importantes, o que elas
significam para você e quais são os passos que você deve seguir para proteger seus direitos e os
de seus familiares que já moram no Reino Unido. Também é importante notar que haverá
mudanças em relação àqueles que desejam entrar no Reino Unido. Como você verá, certos
familiares têm o prazo limite de 31 de dezembro de 2020.
Informação legítima é essencial para que todos os europeus e seus familiares mantenham
seu status no Reino Unido. Mantenha-se atualizado e compartilhe essas informações com
outras pessoas.

BREXIT E IMIGRAÇÃO
O Reino Unido deixou a União Europeia em 31 de janeiro de 2020,
conhecido como "Brexit Day". A partir desde dia, o Reino Unido está em
um período de transição durante o qual o país permanece na união
aduaneira e no mercado único e precisa negociar um acordo comercial
com a UE. O período de transição termina em 31 de dezembro de
2020.
Do ponto de vista da imigração, o Acordo de Retirada UE-Reino Unido, que entrou em vigor em 1
de fevereiro de 2020, protegia os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido e dos cidadãos do
Reino Unido nos países da UE. As regras de liberdade de movimento continuaram a ser aplicadas
desde o "Brexit Day" e até 31 de dezembro de 2020. Até esta data, todos os cidadãos da UE e seus
familiares estão autorizados a entrar no Reino Unido como de costume, de acordo com a
Immigration (EEA) Regulations 2016.
BREXIT DAY

FIM DA LIVRE
CIRCULAÇÃO

31/01/2020

31/12/2020

Período de transição:
Liberdade de movimento ainda se aplica
EU Settlement Scheme já disponível

FIM DO PERÍODO
DE CARÊNCIA

30/06/2021

Período de carência para aplicar ao EUSS:
Para europeus e familiares que vivam no
Reino Unido antes de 31/12/2020

O requisito para aqueles que desejam permanecer no Reino Unido
além dessa data é aplicar para o EU Settlement Scheme. O prazo para
completar a aplicação é o término do período de carência no dia 30
de junho de 2021.
Cidadãos da UE que desejam entrar no Reino Unido após 31 de
dezembro de 2020 poderão entrar como visitantes sem visto para
viagens de curta duração. Se desejam entrar no país para trabalhar ou
estudar, deverão seguir as regras da legislação britânica.

APLICAR, ATUALIZAR E PROTEGER SEUS DIREITOS.
Seu status de imigração determina seu acesso ao trabalho, educação, assistência
médica, benefícios, moradia e outros.
NÃO SE ARRISQUE.

EU SETTLEMENT SCHEME
O Immigration (EEA) Regulations 2016 é o instrumento legal que regula o direito de entrada e
residência de cidadãos da UE no Reino Unido. Lamentavelmente, diremos adeus a essas
regulamentações em 31 de dezembro de 2020, quando a livre circulação terminará.
A partir desse momento, todas as questões de imigração serão decididas de acordo com a
legislação britânica interna: o EU Settlement Scheme e outras regras. Já não se aplicará nenhuma
legislação europeia. As consequências disso são:
1. Todos os cidadãos da UE e seus familiares que entraram no Reino Unido antes de 31 de
dezembro de 2020 e desejam permanecer no país DEVEM se inscrever no EU Settlement
Scheme antes de 30 de junho de 2021.
Isso inclui CRIANÇAS de todas as idades.
2. Alguns familiares de europeus serão capazes de entrar no Reino Unido após 31 de
dezembro de 2020, mas a nova legislação em vigor é mais restritiva do que as Immigration (EEA)
Regulations 2016, o que significa que:
Os familiares diretos (cais casados, filhos e pais), quando a relação começou antes de 31 de
dezembro de 2020, poderão juntar-se ao seu familiar europeu no Reino Unido, como de
costume.
Membros da família extensa, como irmãos, primos, tios e tias não são mais considerados sob
as regras do EU Settlement Scheme, a menos que estas pessoas tenham obtido anteriorment
um cartão de residência perante as Immigration (EEA) Regulations 2016. Isso significa que
esses familiares distantes têm o prazo de 31 de dezembro de 2020 para aplicar nos termos da
legislação europeia. Se essa solicitação for aprovada, necesitarão aplicar para o EU Settlement
Scheme quando estiver no Reino Unido.

Todos os europeus e seus familiares DEVEM

Se os cidadãos da UE e membros da família

solicitar o EUSS independentemente de suas

não se inscreverem no EU Settlement

conexões com o UK em relação ao:

Scheme ou seus pedidos forem recusados:

tempo de permanência no país
laços familiares ou outros.
ter um documento emitido de acordo com
as Immigration (EEA) Regulations 2016 (ou
seja, cartão azul, carimbo no passaporte,
BRP), pois eles não serão mais reconhecidos
a partir de 31 de dezembro de 2020.

ELES ESTARÃO INDOCUMENTADOS
E NÃO TERÃO DIREITO DE PERMANECER
NO REINO UNIDO
É importante procurar aconselhamento
jurídico se você estiver preocupado com seu
status de imigração.

COMO APLICAR PARA O EUSS
Europeus e seus familiares portadores de um
cartão de residência biométrico

podem

se

inscrever usando o aplicativo EU Exit: ID Document
Check.
Aprenda a usar o aplicativo aqui.
Outros familiares devem aplicar online e marcar
uma consulta para fornecer dados biométricos
(impressões digitais e foto).
Encontre mais informações aqui.
Se precisar de ajuda para se inscrever, entre em
contato com as seguintes

organizações

que

podem ajudá-lo gratuitamente:
IRMO
Latin American House
Latin American Disable's People Project

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SE INSCREVER
IDENTIDADE

RESIDÊNCIA

MEMBROS DA FAMÍLIA

4. Comprovante de
5.Cartão de residência
residência pelo tempo
biométrico
2. National Insurance que você viveu no UK.
6. Certidão de
Por exemplo: Council Tax,
Number (NIN)
casamento
extratos bancários,
3. E-mail e número
7. Certidão de
contrato de aluguel,
de telefone
nascimento
contracheques, P60, P45,
contas.
OTRO 8. Se você possui um cartão azul de residência permanente
1.Passaporte original
/ I.D

Se sua inscrição for bem-sucedida:
Você receberá uma carta por e-mail confirmando seu pre-settled ou settled status.
Você pode visualizar seu status e provar seus direitos através do seu perfil online.
Os Cartões de Residência Biométricos serão enviadas aos familiares que não os possuírem.

O QUE FAZER DEPOIS DE TER RECEBIDO SEU STATUS
Se você obteve Pre-settled Status

Se você obteve Settled Status

(limited leave to remain):

(indefinite leave to remain):

1. Atualize seu perfil online

1. Atualize seu perfil online

2. Não deixe o Reino Unido por mais de 2

2. Não deixe o Reino Unido por mais de 5 anos

anos consecutivos. Caso contrário, o status

consecutivos. Caso contrário, o status liquidado

pre-settled expirará.

caducará.

3. Aplique para obter o settled status após

Após um ano de obtenção do settled status, é

ter vivido no Reino Unido por 5 anos e antes

possível solicitar a cidadania britânica.

que o status pre-settled expire.
Procure aconselhamento jurídico se:

Ausências do Reino Unido

Se você saiu do Reino Unido por mais de 6

para aqueles com Pre-settled Status.

meses
Se você tem uma autorização de residência

Se você estiver fora do UK por mais de 6 meses

biométrica como membro da família de um

em qualquer período de 12 meses durante os

cidadão da UE e ela está expirando

5 anos necessários para se qualificar para o
settled status, geralmente você terá que começar
os 5 anos novamente.

PROVE SEUS DIREITOS

Seu direito de trabalhar, ter acesso a educação e assistência médica, receber benefícios e outros,
dependem de seu status de imigração. Você ainda pode provar seus direitos no Reino Unido até
30 de junho de 2021 com seu passaporte ou carteira de identidade nacional (se você for um
cidadão da UE, EEA ou suíço) ou com seu documento de residência biométrico.

APLIQUE

ATUALIZAR

PROTEJA OS SEUS DIREITOS

Posteriormente, seus direitos serão comprovados por meio de seu perfil online. Nesse
sentido, é imprescindível que seu perfil esteja sempre atualizado com seu e-mail, telefone e
endereço atuais. Você também precisa atualizá-lo após renovar seu passaporte.
Confira nosso vídeo para saber como acessar seu perfil, atualizá-lo e comprovar seus direitos.
Confira nossa FAQ para mais informações sobre o Brexit.
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