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Como candidatar-se ao EU Settlement Scheme? 

Se for cidadão da UE, ou da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, ou membro da família 
de algum cidadão desses países, reside no Reino Unido e acredita que cumpre os critérios 
para candidatar-se ao EU Settlement Scheme, pode submeter sua candidatura online. 

Qual é o prazo para a candidatura? 

O processo de candidatura está aberto e o prazo geral para candidaturas de residentes no 
Reino Unido até o final de 2020 será 30 de junho de 2021 . 

Os familiares próximos (cônjuges, parceiros civis, parceiros estáveis, filhos ou netos 
dependentes e pais ou avós dependentes) que ingressarem ao Reino Unido com cidadãos da 
UE, Islândia, Liechtenstein, noruegueses ou suíços após 31 de dezembro de 2020 terão três 
meses a partir da data de chegada para se candidatarem ao EU Settlement Scheme. 

Quais informações precisarei submeter com a candidatura? 

Todo candidato precisará de: 

(A) um endereço de email;                                                             

(B) prova de identidade (ou seja, passaporte válido ou Cartão de 

cidadão);                                                             

(C) prova relevante de que se enquadram em uma das categorias acima (por exemplo, 
documento de residência permanente); e                                                             

(D) prova de parentesco com um membro da família (se 
relevante).                                                             

Não precisará escolher para qual estatuto está se candidatando - o Home Office considerará 
automaticamente o pedido como se tivesse sido feito para o settled status e, se for 
recusado devido ao tempo de residência insuficiente, será concedido o pre-settled status. 

Como posso me candidatar? 

A candidatura é dividida em duas etapas - (1) comprovando sua identidade e (2) 
completando os detalhes da candidatura. 

Ambos os passos estão definidos no Apply for Settled Status’ website . 

https://apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/
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Comprovando sua identidade 

Precisará usar um dispositivo Android para concluir esta etapa online. Se não 
possuir um dispositivo Android, é recomendável pedir emprestado a um amigo, 
membro da família ou colega. Caso contrário, terá que enviar seu documento 
de identidade para o Home Office por correio ou comparecer a um local de 
digitalização de documento de identificação (veja abaixo). 

No dispositivo Android, precisará baixar o aplicativo ‘EU Exit: ID Document 
Check’. Após o download, será solicitado o fornecimento do endereço de e-mail 
e número de telefone e concluir as seguintes etapas: 

(A) digitalizar / tirar uma fotografia da página do passaporte com os dados 
pessoas e com fotografia;                                              

(B) colocar o dispositivo sobre o passaporte para ler o chip incorporado no 
passaporte;                                               

(C) enquadrar o rosto; e                                               

(D) tirar uma foto do rosto.                                              

O aplicativo orienta em cada etapa e confirma quando o processo é concluído; 
nesse estágio, prosseguirá com a segunda etapa - preenchendo os detalhes da 
candidatura. 

Se não conseguir usar um dispositivo Android para provar sua identidade, 
poderá enviar o documento de identidade por correio para o Home Office 
(após concluir a candidatura online) ou digitalizar o documento de identidade 
em um local de digitalização de documento de identificação (ID document 
scanner location) antes de concluir a candidatura online. 

A lista de locais que oferecem digitalização de documentos de identificação é 
fornecida no seguinte site: https://www.gov.uk/government/publications/eu-
settlement-scheme-id-document-scanner-locations . Note que pode ser 
necessário agendar um horário e pagar uma taxa. 

O AIRE Centre em colaboração com o New Europeans também organizam 
sessões de esclarecimento sobre a candidatura em vários locais e qualquer 
pessoa interessada pode se registrar para participar gratuitamente. Detalhes 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
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para eventos futuros podem ser encontrados 
em: https://www.airecentre.org/euss-workshops . 

  

Completando os detalhes da candidatura 

Esta etapa pode ser executada em qualquer dispositivo - computador, laptop, 
telemóvel ou tablet (seja Android ou outro). 

Deverá voltar para o 'Apply for Settled Status’ website e entrar (fornecendo o 
número do seu documento de identidade e sua data de nascimento) para 
continuar com a candidatura. 

Será solicitado o fornecimento dos detalhes do seu documento de residência 
permanente ou temporário. Se não possuir um documento de residência 
permanente ou temporário, será solicitado que confirme o endereço atual no 
Reino Unido e seu número de segurança social nacional. Esses detalhes serão 
usados pelo Home Office para verificar se é residente no Reino Unido e se é 
residente há mais de 5 anos. 

Será solicitado o preenchimento de uma declaração de condenação criminal. 

Depois de concluir todos os detalhes e confirmar que as informações 
fornecidas estão corretas, aparecerá uma tela que: 

(A) confirma que “será concedido o settled status” - se concordar com esta 
decisão preliminar, poderá clicar em “Submit Application” (Enviar Candidatura) 
e a candidatura estará concluída; ou                                              

(B) declara que os registros mostram que “reside há menos de 5 anos 
consecutivos” - se concordar com esta decisão preliminar, poderá clicar em 
'“Submit Application” (Enviar Candidatura) e a candidatura será concluída. Se 
não concordar com esta decisão preliminar, poderá fazer o upload de provas 
para provar a residência ao longo dos 5 anos (poderá ver em quais anos precisa 
fornecer provas). Depois de enviar todas as evidências relevantes, poderá clicar 
em 'Finish and Submit' (Finalizar e Enviar) e a candidatura será concluída.         

 

                                       

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://www.airecentre.org/euss-workshops
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/


 

 

Advice Line: +44 20 7831 4276          Fax: +44 20 7862 5765 

       e-mail: info@airecentre.org 

Institute of Advanced Legal Studies, Room 505 

Charles Clore House, 17 Russell Square, London WC1B 5DR 

    Company Limited by Guarantee, Reg. No. 2824400 Charity Registered No. 1090336 

 

 
 

 
Participatory Status 

Organisation No. 
N200600055 

Existe uma taxa para a candidatura? 

Não, a candidatura é gratuita. 

O que acontece depois que minha candidatura é enviada? 

Informações sobre o que acontece após o envio da candidatura podem ser encontradas na 
nossa nota informativa em [O que acontece depois que minha candidatura ao EU Settlement 
Scheme é enviada ?] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


