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RELAÇÕES ENTRE A UE E O REINO UNIDO:
principais mudanças em relação às vantagens
dos Estados‑Membros
QUADRO COMPARATIVO

Acordo
de Comércio
e Cooperação
UE‑Reino
Unido

Estados‑
-Membros
da UE

LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

‣

Supressão dos controlos nas fronteiras

‣

Passaporte para os animais de companhia

‣

Isenção de visto (90 dias num período de 180 dias)

‣

Isenção de visto (mais de 90 dias)

‣

Direito de trabalhar, de estudar e de viver noutro país da UE

‣

Supressão das tarifas de roaming

TROCAS DE MERCADORIAS

‣

Fluidez do comércio

‣

Direitos aduaneiros nulos e ausência de contingentes
pautais

‣

Isenção de formalidades aduaneiras

‣

Isenção de controlos sanitários e fitossanitários

‣

Ausência de procedimentos aduaneiros em matéria
de regras de origem

‣

Acordo de pesca

‣

Benefícios decorrentes dos acordos internacionais da UE
Condições específicas relacionadas com o Acordo de Comércio e Cooperação
entre a UE e o Reino Unido

QUADRO COMPARATIVO

Acordo
de Comércio
e Cooperação
UE‑Reino
Unido

Estados‑
-Membros
da UE

‣

Passaporte para a prestação de serviços financeiros

‣

Reconhecimento simplificado das qualificações profissionais

TRANSPORTES AÉREOS

‣

Espaço aéreo único e benefício integral de todas
as liberdades

‣

Benefícios bilaterais no âmbito da quinta liberdade
no que respeita à carga aérea extra-UE

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

‣

Mercado interno único dos transportes
para os transportadores rodoviários

‣

Operações de tráfego terceiro

ENERGIA

‣

Mercado interno único da energia

‣

Plataformas de negociação no setor da energia

PROGRAMAS EUROPEUS

‣

Acesso ao Erasmus

‣

Acesso aos instrumentos NextGenerationEU e SURE

‣

Sinal militar encriptado Galileo

‣

Acesso ao Horizonte Europa

Condições específicas relacionadas com o Acordo de Comércio e Cooperação
entre a UE e o Reino Unido
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