Como obter ajuda?
Pode aceder ao nosso
serviço através do número
0300 3309 059
Pode obter aconselhamento
pelo telefone
ou pedir uma reunião
presencial.

Aconselhamento gratuito
e confidencial. Para todos.
Ajudamos as pessoas a superar os
problemas e, para que façam ouvir as suas
vozes, fazemos campanhas sobre os
grandes temas.
Valorizamos a diversidade, defendemos a
igualdade e desafiamos a discriminação e
o assédio. Estamos aqui para todos.
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É cidadão da UE e vive no
País de Gales?
Se for cidadão da UE, do EEE
ou da Suíça, pode
candidatar-se, juntamente
com a sua família, ao
Sistema de Registo de
Cidadãos da UE, para que
possa continuar a viver no
Reino Unido após 30 de
junho de 2021 ou 31 de
dezembro de 2020 caso o
Reino Unido saia da UE sem
acordo. Se não apresentar
esta candidatura, os seus
direitos ao nível laboral, da
saúde, do ensino e das
prestações sociais serão
afetados.

Acesso a aconselhamento
independente, confidencial e
imparcial para cidadãos da UE
O nosso serviço de
aconselhamento sobre Direitos
dos Cidadãos da UE pode
oferecer-lhe informação,
orientação e aconselhamento
sobre as candidaturas ao novo
estatuto de residente (settled
status), e aconselhamento
aprofundado sobre questões de
segurança social.
Também poderemos
encaminhá-lo para outros
serviços de aconselhamento
especializado caso tenha
problemas ao nível do trabalho,
nomeadamente se tiver perdido
o seu emprego
inesperadamente, se tiver
salários em atraso ou se tiver
sofrido situações de
discriminação ou exploração.

Trabalhar com os
empregadores e
empresas
Também podemos trabalhar
com os empregadores no
sentido de ajudar a criar
locais de trabalho que
cumpram a legislação e que
beneficiem todos os
empregados, incluindo o
acesso a serviços de
mediação e tribunais.

