
Duplica número
de portugueses
em Inglaterra
que pedem
nacionalidade
Incerteza do Brexit faz
disparar processos, que
custam até três mil euros

Conselho Europeu ratifica
hoje acordo de saída do
Reino Unido da UE Páreas
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emigração A aquisição de

cidadania britânica por par-
te de portugueses nunca foi
tão alta. Motivo: o Brexit -
que hoje deverá ser ratifica-
do pelo Conselho Europeu
extraordinário - e as incer-
tezas associadas. No último
ano, quase duplicaram os

portugueses que obtiveram
a naturalização: de 672 em
2016 passaram para 1234
em 2017. Números do pri-
meiro trimestre deste ano

reforçam um aumento da

procura: foram tantos a ad-

quirir a cidadania inglesa
em três meses (616) como

os que a conseguiram em
2016.

De 2016 para 2017, verifi-
ca-se um aumento de 86%
dos processos, segundo da-

dos do Observatório da

Emigração, retirados das es-

tatísticas oficiais britânicas.
Marta Freire Rodrigues,

uma das portuguesas que
viram aprovada a candida-
tura de pedido de naciona-
lidade [ler ao lado], explica
que só não há mais portu-
gueses com cidadania britâ-
nica por causa das exigên-
cias da candidatura: são
muitos os detalhes solicita-

dos, de que é exemplo a dis-

criminação de todos os pe-

ríodos de ausência do país
durante os últimos cinco

anos.
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PODE CUSTAR 3 MIL EUROS

Em simultâneo, o preço a

pagar - no seu caso, ficou

por 1649 libras (1867 euros),
mas pode ascender a três
mil euros, se for necessário

recorrer a advogados - re-
freia as intenções de muitos

emigrantes.
A investigadora Luísa Cer-

deira, do Instituto de Edu-

cação da Universidade de

Lisboa, que estudou a últi-
ma vaga da emigração quali-
ficada, considera a procura
de cidadania a estratégia ób-
via para os emigrantes com
ensino superior. "Estão in-

tegrados, muitos constituí-
ram família. Perante o Bre-

xit, vão jogar pelo seguro."
Na altura do estudo

(2015/2016) , "mais de me-
tade dos entrevistados pre-
via manter-se no país onde
estava e não tinha intenção
de regressar". "Considera-
vam-se cidadãos do Mundo,
mais do que emigrantes",
recorda. "E como protagoni-
zavam histórias bem suce-
didas - ganham mais, são re-
conhecidos e podem pro-
gredir na carreira -, diziam

que planeavam ficar."
O que está em causa é

"uma garantia de estadia",
refere Alexandre Afonso,
professor na universidade
Kings College, em Londres,

com trabalho de investiga-
ção na área da emigração.
Afinal, "ninguém sabe mui-
to bem como vai ser tratado

depois. É difícil imaginar
que os cidadãos já estabele-
cidos possam ser expulsos,
mas pode tornar-se mais di-
fícil emigrar no futuro".

Ao JN, o secretário de Es-
tado das Comunidades, Jo-
sé Luís Carneiro, lembra
que se trata de "uma decisão
individual e que cabe na
consciência de cada um".
"Contudo, não temos ra-
zões para pensar que os ci-
dadãos comunitários resi-
dentes no Reino Unido que
não o façam devam ter algo
a temer com a saída do país
da União Europeia", afirma.

Carneiro fala em "dois fe-
nómenos interessantes".
Por um lado, um estudo da

Fundação da Associação
Empresários Portugueses
revela que na geração recen-
te de jovens emigrantes,
70% desejam voltar. "Que-
rem voltar e aplicar aqui a

experiência profissional,
científica e técnica que ad-

quiriram". Quanto aos ou-
tros 30% , "há que fazer um
trabalho de envolvimento
para que possam constituir-
-se como atores ativos e di-
nâmicos de promoção de

Portugal, continuando ater
uma ligação viva ao país". •

REGRAS

Dois "padrinhos"
têm de validar a
informação prestada
A candidatura para a cidadania

inglesa apresenta um elemento
diferenciador e um aspeto pecu-
liar. Os dados fornecidos pelo
proponente têm de ser validados

por duas testemunhas, uma es-

pécie de "padrinhos", que assu-
mem conhecer o candidato há
cinco anos e que confirmam as

informações prestadas. Caso se
venha a provar falsidade em al-

guma declaração, estes incorrem
em multas avultadas.
A candidatura exige ainda que o
dia em que se submete a propos-
ta coincida com um dia em que
se esteve há cinco anos no Reino
Unido. Para avançar com o pedi-
do, é preciso ter tido residência

permanente nos últimos 12 me-
ses, viver em solo britânico há
mais de cinco anos e apresentar
documentação diversa. Antes da

candidatura, o cidadão tem de

provar ser elegível e, para isso,

precisa de superar dois testes:
um de domínio de inglês e um
sobre cultura local, composto
por 24 questões de escolha múl-
tipla, a que terá de responder du-
rante 45 minutos, depois de
mostrar faturas dos últimos me-
ses. Existe um manual em papel
e online para os candidatos se

prepararem.


