
EMIGRAÇÃO

Londres é o principal destino dos milhares de portugueses que todos os aios procuram trabalho no Reino Unido

Portugueses querem
passaporte britânico
CIDADANIA © Pedidos são explicados por receio de impactos negativos por permanência como
estrangeiros no Reino Unido, após saída da UE EUROPEUS O Britânicos disseram não à UE em 2016

JOÃO SARAM AGO

O
anúncio da saída do Rei-

no Unido da União Euro-
peia levou a uma corrida

ao passaporte britânico por
parte dos emigrantes portugue-
ses. O título de cidadania foi
atribuído a 1905 no último ano,
valor que representa um au
mento de 54%
face a 2017,
quando 1234

portugueses
tornaram-se
'british' , de acordo com os da
dos divulgados pelo Ministério
do Interior Britânico.

Desde o início do século que
cerca de 300 portugueses pe-
diam, por ano, a nacionalidade
britânica. Contudo, desde 2016,
ano em que os britânicos res-
ponderam em referendo que
queriam sair da União Euro-
peia, que ocorre uma subida si-

gnificativa dos pedidos para a

dupla nacionalidade. Em 2016
foi concedida a cidadania a 672

portugueses, em 2017 foi atri-
buída a 1234, o que traduz uma
subida de 84%. Já em 2018 foi
alcançado o valor recorde, de

1905. A evo-
lução das au-
torizações por
Londres con-
firma que após

o referendo há 3811 portugueses



que passaram a ser súbditos da
Rainha Isabel 11.

A maior parte requer a na-
cionalidade britânica com base
no estatuto de residente. O re-
gisto de filhos menores é o se-
gundo requerimento mais utili-
zado e, por fim, a obtenção da
nacionalidade por casamento
com um britânico.

Jorge Malheiros, investigador
no Centro de Estudos Geográfi-
cos do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa, enten-
de que o aumento da concessão
da cidadania britânica está rela-
cionado com os receios surgidos
com o Brexit. "O pedido de na-
cionalidade é uma salvaguarda
perante eventuais impactos ne-
gativos." O investigador portu-
guês acrescenta que também
associado ao Brexit está o receio
de "algumas pessoas de encon-
trarem dificuldades de circula-
ção" , decidindo não ir trabalhar
ou viver para o Reino Unido
(maisnapág.3o).*

APÔS REFERENDO, 3811

PORTUGUESES PASSARAM
A SÚBDITOS DE ISABEL II

Brexit leva menos a

procurarem trabalho

no Reino Unido

? Em 2018 houve 18 871 por-
tugueses que obtiveram tra-
balho no território britânico,
o que traduz uma quebra de
16,6% por comparação cornos
22 622 portugueses, registados
em 2017. 0 último ano repre-
senta a terceira descida con-
secutiva de entrada de portu-
gueses, revelam os dados do
Departamento de Trabalho e
Pensões do Reino Unido. Se-
gundo o último relatório do
Observatório da Emigração "a
redução da emigração parece
pois explicar-se pelos receios
induzidos pelo Brexit". •

Comércio e serviços atraem mais

Terceira maior

comunidade vive

nas ilhas britânicas

? O Reino Unido é, desde
2011, o país que maior número
de portugueses acolhe todos
os anos. Possui a terceira
maior comunidade no estran-
geiro: 235 mil. O segundo
posto é ocupado pela Suíça,
com 266 mil. França lidera
com 541 mil. Nas remessas
provenientes da emigração
foi também esta a ordem em
2018: França (1133 milhões de
euros), Suíça (899 milhões) e
Reino Unido (343 milhões) . •

Reino Unido ocupa 32 lugar


