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À atenção de: António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal 

16 de novembro de 2017 

Ex.mo Senhor Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. António Costa, 

Em abril, enviámos a V. Ex.ª uma carta em nome da the3million, uma organização de base que representa os cidadãos da UE no 

Reino Unido, e da British in Europe, uma coligação de grupos que representa os cidadãos do Reino Unido que residem na UE a 

27. Nessa carta, solicitámos ao governo de V. Ex.ª que se assegurasse de que as diretrizes de negociação da UE dão, antes de 

mais, a prioridade aos direitos dos cidadãos e de que qualquer que todo e qualquer acordo sobre os direitos dos cidadãos seja 

vinculativo para ambas as partes, independentemente do resultado final das negociações. Numa primeira leitura, as diretrizes 

de negociação preservavam todos os nossos direitos atuais, mas tudo indica que o mandato está a ser interpretado de forma 

restritiva, levando a crer que muitos dos nossos direitos atuais deixarão de ser salvaguardados. 

Desde que enviámos a nossa carta, em abril, a British in Europe e a the3million têm acompanhado atentamente as negociações 

sobre os direitos dos cidadãos. Apresentámos propostas pormenorizadas depois de cada ronda de negociações e congratulamo-

nos com o balanço final e as consultas empreendidas por ambas as partes após cada ronda. 

Encontramo-nos agora numa fase crítica das negociações antes do Conselho Europeu de dezembro, no qual terá de decidir-se se 

houve «progressos suficientes» na fase 1 para poder dar início aos debates da fase 2. 

Foi afirmado que está iminente um acordo sobre os direitos dos cidadãos. No entanto, a the3million e a British in Europe 

consideram que obstáculos fundamentais impedem a conclusão de um acordo que reflita verdadeiramente o objetivo expresso 

por ambas as partes, nomeadamente, que «o Brexit não altere fundamentalmente o dia-a-dia das pessoas». Apresentamos de 

seguida o nosso roteiro para ultrapassar esses obstáculos e chegar a um acordo abrangente sobre os direitos dos cidadãos que 

preserve os direitos de que atualmente usufruímos ao abrigo da legislação da UE. 

A garantia de «progressos suficientes» e a proteção inequívoca dos direitos são redes de segurança eficazes para os cidadãos 

É nossa determinação que não se declare que foram alcançados «progressos suficientes» em relação aos direitos dos cidadãos 

meramente para passar à fase seguinte das negociações, não obstante não se ter efetivamente chegado a acordo sobre todas as 

questões fundamentais. Se assim fosse, estaríamos perante um verdadeiro «regateio» de posições, em que cada uma das partes 

negoceia alguns dos nossos direitos fundamentais em troca do futuro acesso ao comércio. Nenhuma das questões que a seguir 

referimos deverá ser adiada para a fase 2, pois se corre o risco real de que se percam num debate cada vez mais aceso sobre as 

futuras relações entre a UE e o Reino Unido. Além do mais, qualquer que seja o acordo alcançado sobre os direitos dos cidadãos, 

deve ser salvaguardado para evitar que possa ser ulteriormente reaberto e utilizado como vantagem para obter outros 

proveitos. O estado atual das negociações mostra que há um risco claro de que poderá não haver acordo sobre todas as 

questões da Fase 1. 

Roteiro para um acordo que preserve os nossos direitos 

Das negociações ainda não saiu uma solução viável para os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido que englobe o princípio 

da cidadania da UE. Na sua forma atual, a proposta relativa ao «estatuto de residente permanente» do Reino Unido implicaria a 

perda de direitos da UE já adquiridos, nomeadamente os relativos ao reagrupamento familiar, e a não proteção contra futuras 

alterações legislativas por parte do governo, a eventual perda de estatuto no futuro, direitos de recurso limitados e muitas 

outras consequências potencialmente catastróficas para os cidadãos da UE residentes no Reino Unido. A the3million rejeitou 

inequivocamente o «estatuto de residente permanente» e apresentou uma alternativa satisfatória e viável, que deveria ser 

aprovada pelas partes envolvidas na negociação.1 

Esta proposta evita a tentativa falaciosa do Reino Unido de encaixar os cidadãos da UE nas atuais regras britânicas em matéria 

de imigração e no seu reconhecido «ambiente hostil». Em vez disso, contém um plano fundamentado para proteger todos os 

atuais direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido. De acordo com esta proposta, só será possível proteger os direitos dos 

cidadãos da UE que residem no Reino Unido através de um Tratado entre o Reino Unido e a UE, posteriormente transposto para 

o Reino Unido através de uma Lei dos Direitos dos Cidadãos após a saída da União, que defina um estatuto independente da 
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legislação do Reino Unido em matéria de imigração, de molde a abranger este grupo finito de pessoa. Esta lei deverá prever a 

aplicabilidade imediata e o recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Subscrevemos totalmente a exigência da UE de 

que os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido abrangidos pelo acordo sobre a saída do Reino Unido da União sejam sujeitos 

à decisão final do TJCE, para garantir a coerência do processo de tomada de decisões, a fim de que estes cidadãos beneficiem da 

mesma proteção que os cidadãos do Reino Unido na UE.  

A livre circulação dos cidadãos britânicos na UE deve continuar a ser assegurada, do mesmo modo que os direitos laborais 

transfronteiras, o reconhecimento das qualificações profissionais e os direitos económicos. Não basta que os cidadãos 

britânicos na UE conservem os seus direitos a residir no país de residência aquando do Brexit; é indispensável que também 

conservem o seu direito à livre circulação, que é um direito conferido pelo artigo 21.º do TFUE. Estes cidadãos passaram a residir 

na UE, um território sem fronteiras internas, e não é aceitável que sejam agora erigidas vedações ao longo destas fronteiras só 

para os limitar a um Estado. As pessoas que tenham exercido o seu direito de livre circulação devem conservar todos os direitos 

que atualmente lhes assistem ao abrigo da legislação da UE. Reunimos alguns exemplos concretos de cidadãos que vivem e 

trabalham em vários países, cujas vidas mudarão radicalmente se deixarem de poder deslocar-se para outros países da UE27.2 

Deve aceitar-se a proposta do Reino Unido relativa a um direito vitalício de regresso em troca da livre circulação. Tal garantirá 

uma reciprocidade equilibrada entre os dois grupos de cidadãos. Os cidadãos da UE no Reino Unido conservarão a livre 

circulação na UE27 e devem ter o direito de regressar ao Reino Unido para preservar a totalidade dos seus atuais direitos, 

mesmo que tenham estado fora do país por um período superior a 2 anos. O direito à livre circulação dos cidadãos do Reino 

Unido na UE, se concedida a título vitalício para que não percam todos os direitos (p. ex., voltando ao Reino Unido), por um 

período superior a 2 anos, garantiria o mesmo. 

Garantia de todos os direitos atuais ao reagrupamento familiar no Reino Unido, o que, a perder-se, afetaria não só os cidadãos 

da UE no Reino Unido ao impedi-los de, no futuro, levar para o Reino Unido um dos cônjuges ou progenitores idosos que 

necessitem de cuidados, como também os cidadãos do Reino Unido na UE, que poderiam precisar de regressar ao Reino Unido 

após o Brexit, acompanhados dos seus familiares não britânicos. 

Após o Brexit, os filhos de cidadãos abrangidos pelo acordo de saída da UE deveriam gozar de direitos vitalícios, embora 

aceitemos que estes direitos não possam ser transferidos para as gerações futuras. 

A exportação de prestações foi aprovada para as pensões e as prestações de saúde, mas deve ser alargada a outras prestações 

que o Reino Unido se propõe excluir, não obstante receber os impostos e as contribuições para a segurança social que os 

financiam. 

Devem ser mantidos os direitos de voto para os cidadãos britânicos na UE, tanto a nível local, como nas eleições para o 

Parlamento Europeu, que são uma componente essencial do direito a viver num país democrático. 

Agora que V. Ex.ª se prepara para se reunir com os seus homólogos europeus na Cimeira Social, a realizar em Gotemburgo, 

pedimos que o Governo de V. Ex.ª dê provas do seu apego aos direitos sociais, políticos e laborais de 5 milhões de cidadãos da 

UE que depositaram a sua confiança no projeto europeu. Solicitamos que V. Ex.ª contribua para alcançar um consenso 

construtivo sobre todas as questões pendentes do lado da UE durante o período de negociação que resta até à cimeira do 

Conselho Europeu de dezembro. Como afirmou Jean Claude Juncker perante o Parlamento Europeu em 24 de outubro de 2017, 

«Temos de velar por que a dimensão social da Europa não seja apenas uma expressão piedosa, mas esteja carregada de 

substância». A conservação os direitos dos nossos cidadãos após o Brexit contribuirá para assegurar que assim seja. 

De ambos os lados do Canal da Mancha, os cidadãos precisam de poder planear as próximas etapas das suas vidas, no que 

respeita quer à educação e às qualificações dos seus filhos, quer às suas próprias vidas profissionais ou ao futuro dos seus 

familiares. Para os quase 5 milhões de cidadãos diretamente afetados pelo Brexit, a maioria dos quais não pôde votar no 

referendo de 2016, apelamos a V. Ex.ª para que ponha as pessoas antes da política e vele por que os nossos direitos sejam 

efetivamente salvaguardados o mais rapidamente possível. 

Queira aceitar os protestos da nossa mais elevada consideração. 

 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million  Chair - British in Europe 

 

                                                 
2 https://britishineurope.org/wp-content/uploads/2017/08/British-in-Europe_Free-Movement_Master-Case-Studies_EC.pdf 

https://britishineurope.org/wp-content/uploads/2017/08/British-in-Europe_Free-Movement_Master-Case-Studies_EC.pdf


 


