
Esquema de Acordo da UE: Inscreva-se agora para proteger os seus direitos e 
de seus filhos 
 
Gostaríamos de lembrá-lo de que, se você é um cidadão da UE, do EEE ou da Suíça, você e seus 
familiares (incluindo membros de fora do EEE) podem se candidatar aoda Esquema de LiquidaçãoUE 
(EUSS). O prazo de inscrição, para aqueles que moravam no Reino Unido até o final do período de 
transição às 23:00 GMT em 31 de dezembro de 2020, é 30 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Qual é o processo de inscrição?  
 
As inscrições para o EUSS são gratuitas. O aplicativo exige que você forneça prova de sua identidade 
e nacionalidade, residência no Reino Unido e declaração de criminalidade. Mais informações sobre o 
que você precisa para se inscrever podem ser encontradas aqui e as inscrições podem ser feitas 
online em GOV.UK usando um computador, tablet ou telefone celular.  
 
Se você se inscrever com sucesso no EUSS, todos vocês poderão continuar morando e trabalhando 
no Reino Unido depois de 30 de junho de 2021. Os candidatos bem-sucedidos obtêm o status 
regularizado ou pré-estabelecido . Isso significa que você pode continuar a ser elegível para acessar 
os mesmos benefícios e serviços que tem agora.  
 
As últimasdo Home Office estatísticas mensais mostram que houve mais de 5,1 milhões de inscrições 
no EUSS até agora, faltando pouco mais de 3 meses para o prazo. Portanto, se ainda não o fez, 
inscreva-se agora. 
 
Como você se inscreve em nome de uma criança? 
 
Você pode se inscrever em nome de seu filho ou eles podem se inscrever por conta própria. Uma 
criança é elegível para o status estabelecido ou pré-estabelecido se tiver menos de 21 anos e for: 

● um cidadão da UE, EEE ou suíçocidadão da 
● não umUE, EEE ou suíço, mas você é - ou seu cônjuge ou parceiro civil is 

Há muito mais informações úteis sobre isso aqui no GOV.UK. 
 
Onde você pode obter suporte?  
 
Há muita ajuda e suporte disponíveis para ajudá-lo a se inscrever. 
 
Orientação Esquema Settlement EU 
EU, do EEE e suíços cidadãos pode verificar orientação sobre como aplicar, incluindo como um pai ou 
tutor se aplicaria em nome de seu filho (s), em GOV.UK. 
 
EU Settlement Scheme Resolution Centre 
Em caso de dúvidas sobre sua inscrição, você pode ligar para 0300 123 7379 ou +44 (0) 20 3080 0010 
de fora do Reino Unido (de segunda a sexta, das 8h às 20h e de sábado a domingo, das 9h30 às 
16h30). Descubra mais sobre os custos das chamadas.  

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child
https://www.gov.uk/call-charges


 
Assisted Digital 
Este serviço gratuito está disponível por telefone e pessoalmente, se você não tiver o acesso, as 
habilidades ou a confiança certas para preencher o formulário de inscrição online. Entre em contato 
com a We Are Digital pelo telefone 03333 445 675 (de segunda a sexta, das 9h às 17h). Para mais 
informações, visiteGOV.UK. 
 
Serviço de digitalização de documentos de identidade 
Este serviço está disponível para concluir a etapa de verificação de identidade se você não tiver 
acesso ao aplicativo Saída UE: Verificação de documentos de identidade. Pode haver uma taxa 
administrativa para usar este serviço. Para obter uma lista de locais, visite GOV.UK. 
 
Organizações comunitárias 
O Home Office forneceu financiamento para 72 organizações em todo o Reino Unido para fornecer 
ajuda e apoio aos cidadãos da UE e seus familiares com sua inscrição no regime de liquidação da UE. 
Encontre uma organização da comunidade local no GOV.UK. site  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

