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Eu era trabalhador independente/ trabalhava por conta própria, mas não por cinco anos 
consecutivos - o que eu preciso submeter ao EU Settlement Scheme? 

Se for/é cidadão do EEE e era trabalhador independente ou trabalhava por conta própria no 
Reino Unido no passado, mas parou de trabalhar devido à pensão de velhice / incapacidade 
/ trabalho no exterior, e gostaria de permanecer no Reino Unido depois de dezembro de 
2020, deverá candidatar-se ao settled status através do EU Settlement Scheme. 

Quais são os critérios para a candidatura? 

Além dos critérios gerais, de antecedentes criminais e nenhum evento superveniente 
(consulte nossa nota informativa em [Quem pode candidatar-se ao EU Settlement Scheme] 
deverá atender UM dos seguintes critérios: 

● Ter residido no Reino Unido há mais de 3 anos e ter sido trabalhador 
independente ou trabalhado por conta própria por pelo menos 12 meses 
imediatamente antes de encerrar sua atividade como trabalhador 
independente ou por conta própria porque se reformou (seja qual for a idade 
de seu direito a uma pensão de velhice ou pensão antecipada); 

● Ter residido no Reino Unido por mais de 2 anos e ter sido trabalhador 
independente ou trabalhado por conta própria, mas interrompido sua 
atividade devido a um acidente de trabalho ou doença ocupacional que lhe dá 
direito a uma pensão paga na totalidade ou em parte por uma instituição no 
Reino Unido; ou 

● Ter residido no Reino Unido há mais de 3 anos e ter sido trabalhador 
independente ou trabalhado por conta própria antes de se tornar trabalhador 
independente ou trabalhador por conta própria em outro país da UE, mas 
mantido um local de residência no Reino Unido ao qual regressa pelo menos 
uma vez por semana. 

Qual evidência terei que fornecer? 

Como em qualquer outra candidatura ao EU Settlement Scheme, você deverá fornecer uma 
prova de identidade (passaporte ou cartão de cidadão) . 

Se estiver candidatando-se como reformado, deverá providenciar evidência de trabalho por 
pelo menos 12 meses até a concessão da pensão de velhice (por exemplo, 
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formulários P60 / P45 e holerites) e comprovante da pensão (por exemplo, 
formulário HMRC, carta do empregador e extratos de pensão). 

Se estiver candidatando-se como uma pessoa incapacitada, deverá providenciar evidência 
de que está permanentemente incapacitado e que isso foi causado por um acidente de 
trabalho ou doença ocupacional (por exemplo, uma carta de um consultor hospitalar). Além 
disso, deverá comprovar que está recebendo uma pensão de uma instituição no Reino 
Unido (por exemplo, extratos de pensão). 

Se estiver candidatando-se como pessoa que agora trabalha em outro país da UE, terá de 
fornecer evidências de seu emprego anterior no Reino Unido por mais de 3 anos (por 
exemplo, formulários P60 / P45 e holerites) e evidências de seu emprego atual em outro 
país da UE (por exemplo, holerites ou carta do seu empregador). Além disso, deverá 
comprovar a manutenção de um local de residência no Reino Unido (por exemplo, contas de 
serviços públicos e passagens aéreas). 

 

 

 

 

 


