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O que acontece depois que minha candidatura ao EU Settlement Scheme é enviada ? 

Depois de enviar sua candidatura para o settled status, receberá um email de confirmação 
de que a candidatura foi recebida. Esta confirmação definirá o número da candidatura e 
incluirá um link para visualizar a candidatura e alterar seus detalhes de contato. 

Quanto tempo leva para tomar uma decisão? 

Os resultados das candidaturas geralmente são bastante rápidos e, geralmente, receberá a 
decisão dentro de alguns dias após a candidatura. Se a candidatura for mais complexa (por 
exemplo, falta de documentação completa), pode levar algumas semanas até que uma 
decisão seja tomada. Os tempos atuais de processamento de candidaturas podem ser 
verificados no seguinte site do governo - https://www.gov.uk/government/publications/eu-
settlement-scheme-application-processing-times . 

Como serei informado de que minha candidatura foi bem-sucedida? 

Receberá um email do Home Office anexando o resultado da candidatura. Isso confirmará 
que obteve o settled status (estatuto de residência permanente) ou pre-settled status 
(estatuto de residência temporária) se ainda não teve um período de residência suficiente 
no Reino Unido. 

Nenhum documento físico será emitido ao solicitante, a menos que não seja um cidadão 
do EEE e ainda não tenha um cartão de residência biométrico, ou tenha feito a candidatura 
em papel e não tenha endereço de e-mail. 

Se precisar provar que possui o settled status (por exemplo, para um empregador), 
precisará acessar sua candidatura online. As informações sobre como fazer isso serão 
incluídas na carta de decisão que recebeu por email. No entanto, o governo do Reino Unido 
confirmou que até 1 de janeiro de 2021 os cidadãos do EEE (independentemente de quando 
eles entraram no Reino Unido) poderão comprovar seus direitos apresentando seu 
passaporte e seu cartão de cidadão. 

E se minha candidatura não for bem-sucedida? 

Antes de tomar uma decisão, o Home Office pode entrar em contato consigo para corrigir 
quaisquer erros na candidatura ou solicitar mais evidências. 

Se a candidatura for recusada, terá as seguintes opções: 

(A) fazer upload de evidências adicionais para reverter o 
resultado;                                         

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-application-processing-times
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-application-processing-times
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(B) submeter uma nova candidatura até 30 de junho de 2021 (ou 31 de dezembro de 
2020, no caso de um 'não acordo') ; ou                                         

(C) solicitar a revisão administrativa da decisão, usando a atual online dentro de 28 
dias a partir da data do email da decisão (uma taxa de £ 80 por pessoa será aplicada 
e será reembolsada se o pedido de revisão administrativa for bem-sucedido ou 
inválido) .                                         

Por favor, observar que, se o Reino Unido deixar a UE sem acordo, não será possível 
recorrer da decisão para o Tribunal de Imigração de Primeira Instância (First Tier 
Immigration Tribunal), mas apenas para interpor recurso judicial nos tribunais, o que se 
limita a rever um erro de lei. 

Minha candidatura foi recusada - você pode me ajudar ? 

O AIRE Centre fornece aconselhamento jurídico gratuito aos cidadãos do EEE, seus 
familiares e pessoas voluntárias que os estão ajudando. O AIRE Centre possui recursos 
limitados e não pode ajudar a todos. Mais importante, geralmente não podemos responder 
a solicitações urgentes. Se você deseja obter orientação do AIRE Centre, a melhor maneira 
de entrar em contato conosco é pelo e-mail: info@airecentre.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


