
(EU SETTLEMENT SCHEME) 

Um guia para acessar seu status online para vê-lo, prová-lo ou
atualizar seus dados pessoais.

COMO USAR O STATUS DIGITAL



Pode ser útil ler este guia com alguém com confiança no uso de
computadores e ‘smartphones’. Um membro da família ou
amigo pode ajudá-l@ a navegar no processo.

Lembre-se de não compartilhar informações confidenciais e
privadas, a menos que seja essencial.

Se você tiver dificuldade para entender este guia, consulte o
verso deste folheto para obter os detalhes de contato de
associações que podem ser úteis.



COMO USAR O STATUS
DIGITAL
VEJA E TESTE SEU STATUS

você não pode usar a própria carta para
provar seu status
normalmente você não receberá um
documento físico - seu status é digital

ver o seu "Pre-Settled Status" ou "Settled
Status"
solicitar o "Settled Status" se você tem
"Pre-Settled Status"
atualizar seus dados pessoais
verificar quais direitos você tem no Reino
Unido
obter um "share code” (código para
compartilhar) para mostrar seu status a
outras pessoas

Este guia explica como acessar seu status
online para visualizar, testar ou atualizar
suas informações pessoais.
Inclui uma breve introdução e um guia passo
a passo.
 
O que devo fazer após enviar a
solicitação?

Se sua solicitação for bem-sucedida, você
receberá uma carta por e-mail do Home
Office (Ministério do Interior) confirmando
seu “Pre-Settled Status” ou “Settled Status”.
Verifique sua caixa de entrada de e-mail
regularmente e verifique sua pasta de
"spam" também, pois ela pode acabar lá.

Lembra que:

Por que preciso ver ou provar meu
status?

Pode ser necessário acessar seu status
online para:

 

Você deve atualizar suas informações
pessoais, como número do passaporte,
endereço de e-mail ou número de telefone.
Caso contrário, você pode ter sérios
problemas para acessar e provar seu status.
Você ainda pode provar seus direitos no
Reino Unido até 30 de junho de 2021 com seu
passaporte ou documento de identidade
nacional (se você for um cidadão da UE, EEE
ou Suíça) ou com seu documento de
residência biométrico.

Para acessar seu status online, você
precisa:

O documento utilizado para a solicitação
(passaporte ou DNI, documento biométrico).
Anote o número e guarde-o em local seguro,

caso perca o documento ou não consiga
acessá-lo.

Endereço de e-mail ou número de telefone
usado para a solicitação.

Sua data de nascimento.



COMO ACESSO MEU STATUS
ONLINE?
GUIA PASSO A PASSO

1. ABRA SEU NAVEGADOR DA WEB

Para acessar seu status online,
abra seu navegador (no seu
telefone, computador, etc.) e vá
para www.gov.uk/view-prove-
immigration-status.

Clique em “Start now”.

2. SELECIONE SEU ID

Selecione o documento que você
usou quando enviou a solicitação.

3. INSIRA OS SEUS DETALHES

Insira os detalhes do seu
documento (por exemplo, número
do passaporte).



4. INSIRA A SUA DATA DE
NASCIMENTO

Como aparece em seu
documento.

5. DIGITE O SEU NÚMERO DE
TELEFONE OU ENDEREÇO DE E-
MAIL

Digite o número de telefone ou
endereço de e-mail que você usou
para solicitar (escolha aquele que
você pode acessar facilmente).

Você receberá um código de
acesso de seis dígitos.

6. DIGITE O CÓDIGO

Verifique seu telefone ou endereço
de e-mail e digite o código de
segurança. O código é válido por
tempo limitado e você não precisa
salvá-lo.

AGORA VOCÊ ACESSOU SEU
STATUS!

Veja a imagem na próxima página.
Você verá sua foto, seu nome e seu
status ("pre-settled" ou "settled").



7. VERIFIQUE SEU STATUS
 
Esta página informa qual status
você recebeu e fornece alguns
detalhes. No entanto, isso não prova
seu status. Nessa página, você pode
"Provar seu status" ("Prove your
status", canto inferior esquerdo) ou
"atualizar seus dados" ("update your
details", canto inferior direito).

Prove seu status

8. CLIQUE EM "PROVE YOUR
STATUS"

Selecione o motivo pelo qual está
provando o seu status (por
exemplo, para trabalhar no Reino
Unido).

9. CLIQUE EM "CONTINUE"

Você acessará uma página com
informação sobre seus direitos no
Reino Unido. Para provar seu direito
a alguém (por exemplo, um
empregador), clique em "continue".



10. OBTER UM CÓDIGO PARA
COMPARTILHAR

Você receberá um código para
compartilhar ("share code"). Você
pode enviar o código por e-mail.

Atualize seus dados

11. VOLTE PARA A PÁGINA "YOUR
STATUS"

Para atualizar seus dados, você
deve retornar à página chamada
"YOUR STATUS" (ver 7). Clique em
"update your details" e selecione o
dado que deseja atualizar (por
exemplo, número de telefone).

12. ALTERE SEUS DADOS

Adicione seu novo número de
telefone e siga as instruções.

FEITO! AGORA FAZ LOGOUT

Quando terminar, lembre-se de
fazer logout, especialmente se
estiver usando um dispositivo
compartilhado.



Se você tiver qualquer problema ou dúvida, entre em contato:

EU Settlement Scheme Resolution Centre 
Telefone: 0300 123 7379
Desde fora do Reino Unido: +44 203 080 0100
De segunda a sexta, das 8h às 20h
Sábado e domingo, das 9h30 às 16h30

We Are Digital
visa@we-are-digital.co.uk
Telefone: 03333 445 675
De segunda a sexta, das 9h às 18h

mailto:visa@we-are-digital.co.uk

