BREXIT
Pedido de residência para europeus e seus familiares residentes no Reino
Unido. (EU SETTLEMENT SCHEME).
O pedido é gratuito e deve ser feito até 30 de junho de 2021.
Você vai precisar de:
•
•
•
•

•

Passaporte, Documento Nacional de Identidade ou cartão biométrico (devem ter chip
)
Número da Previdência Social, se você tiver (National Insurance Number).
Um endereço de e-mail
Telefone Android 6.0 ou superior com NFC (Near-Field Communication) e pelo menos
135MB de espaço de armazenamento para instalar o App ou telefone iPhone versão 7.0
ou superior. (Você deve ter acesso ao seu celular e ao seu e-mail na hora que fizer o
pedido)
Acesse o aplicativo em seu celular:
EU Exit: ID document check by Home Office.
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1

Verificação de identidade com o aplicativo EU Exit: ID Document Check
1. O aplicativo perguntará: qual documento você usará? Escolha o documento que tiver em
mãos (o documento deve ser atual/válido).

2. Em seguida, você deve tirar uma foto da página onde estão sua foto e seus dados
pessoais, certifique-se de incluir as informações e sua foto.

3. Insira seu e-mail e o número do seu celular.

4. Você receberá no seu celular uma mensagem de texto com um código de verificação.

5. Escaneie o chip do documento. Coloque o telefone Android sobre o seu documento quando
o aplicativo pedir que você a "revise as informações do seu documento".

Se o aplicativo não reconhecer o seu documento, você deve mover o telefone lentamente sobre o
documento até que o aplicativo o reconheça. Você ouvirá um bipe se o seu documento for
reconhecido.
6. Escaneie o seu rosto. A tela piscará enquanto escanear o seu rosto. Não feche os olhos ou abra a
boca até que a tela pare de piscar.

7. Tire uma foto do seu rosto (foto para passaporte)

8. Envie suas informações e prossiga para a próxima etapa de sua inscrição

9. Você receberá um e-mail com um link. Você deve abrir o e-mail e clicar no link para confirmar seu
e-mail.
10. Depois de usar o aplicativo para verificar sua identidade, você pode concluir o restante do
pedido no mesmo telefone ou em qualquer outro telefone, laptop ou computador com acesso à
internet.

11. A primeira pergunta é qual documento você vai usar: Passaporte, Documento Nacional de
Identidade ou cartão biométrico.

12. Insira o número do passaporte, do documento de identidade ou do cartão biométrico.

13. A próxima pergunta é se você quer iniciar um pedido novo ou inserir mais provas a um pedido já
enviado.

14.Para confirmar sua identidade, você pode optar por receber uma mensagem de texto ou um email com um código.

15.A tela seguinte mostra as seções que você deverá preencher. A de identidade já estará completa
com as etapas que foram realizadas usando o aplicativo.

16. Ao inserir "Tipo de pedido", pergunta se você tem dupla nacionalidade

Se responder SIM, perguntará o país da outra nacionalidade, (pelo passaporte já se sabe que
você é cidadã/cidadão de um país europeu). Insira o seu país de nascimento.
17.Em seguida, pergunta se já você já tem algum documento de residência permanente. Se tiver
processado anteriormente a residência permanente (o cartão azul confirmando Residência
Permanente), responda SIM e insira o número.

18. A terceira seção, “Residência no Reino Unido” pergunta se você já está no Reino Unido.

19. Em seguida, pede o seu endereço. Ao inserir o código postal, você tem a opção de encontrar
o resto do seu endereço na seção que abrirá embaixo. Se o endereço não for encontrado, você
pode inseri-lo manualmente.

20.Então pergunta se você teve outro nome (se tiver mudado o nome ou sobrenome ao casar-se, ou
entrou no Reino Unido com um passaporte que tinha o nome errado, etc.)

21.Aí pergunta se você tem o número da segurança social (NINO) e você deverá inseri-lo.

22.Na quarta seção, há duas perguntas sobre registro criminal. O primeiro, se você foi condenado/a
por algum crime,

23.A segunda pergunta, se você participou de alguma atividade terrorista

24.Quando todas as seções estiverem marcadas como "Completed" na tela, envie as respostas
clicando em "Submit answers"

25.O Home Office precisa verificar sua identidade quando você o contatar por telefone. Por este
motivo, neste pedido, você deve a escolher 3 perguntas que, juntamente com as suas respostas,
constituirão a sua senha.
O Home Office não enviará a decisão do seu pedido por correio, será tudo feito online. Portanto,
qualquer mudança nas suas circunstâncias deve ser atualizada online. As perguntas de segurança
também são importantes para fazer essas alterações.

26.Em seguida, vem a seção onde você declara que tudo o que você informou é verdade e que você
reside no Reino Unido. Há também uma pergunta se alguém ajudou você a preencher o formulário,
neste caso diga que SIM, e mencione o nome da nossa organização: LAWRS e o nome e dados da
pessoa que o está a ajudar. Se você estiver prenchendo o formulário sem ajuda, responda: NÃO

Então assegure ao Home Office que você pdoe acessar seu e-mail. (Isso é muito importante, pois
todas as comunicações enviadas pelo Home Office o são por e-mail, aquele informado no início
do pedido)

27.Em seguida, diz "Check your result". Ao clicar em continuar, o Home Office irá verificar os dados
inseridos e compará-lo com aqueles que tem online.

28. A próxima tela dirá para qual status você será considerado/a: Settled Status (residência
permanente) o Pre Settled Status (residência temporária de 5 anos). Isso dependerá do número de
anos que você vive no Reino Unido.
Se o Home Office tiver registros de voce de mais de 5 anos, dirá que você será considerado/a
para o Settled Status (residência permanente).

29. Mas se o Home Office tiver dados sobre você do menos de 5 anos, você pode escolher entre
as duas opções.
- Residência Temporária, ou
- Residência Permanente, se tiver documentos ou comprovante de residência no Reino Unido
por mais de 5 anos. Você pode apresentar as evidências para os períodos ausentes.

Depois de enviar o pedido, você visualizará um número de referência e receberá um e-mail que
dirá que o seu pedido foi recebido e que você receberá a decisão em breve.

30.A decisão do seu pedido será enviada para o seu e-mail, em cerca de uma semana ou mais. Nos
últimos meses, de agosto e setembro, os pedidos foram respondidos entre uma semana a 4
semanas. A decisão sobre os pedidos apresentados por familiares de europeus que têm de
comparecer a uma entrevista para apresentar os seus dados biométricos (impressões digitais e
fotografia) pode demorar várias semanas ou meses.
A decisão final irá confirmar que você recebeu:
1) Residência Permanente ou
2) Residência Temporária de 5 anos.
Você poderá receber um e-mail pedindo o envio de mais evidências ou provas. Você deve responder
e enviar as provas solicitadas; caso não o faça, sue pedido poderá ser cancelado.

Os cidadãos da UE que desejam vir residir no Reino Unido, de acordo com os Regulamentos
de Livre Movimento da UE, precisam chegar ao Reino Unido até 31 de Dezembro de 2020.
(Após esta data, haverá outros regulamentos e outros requisitos).
LAWRS (Serviço pelos Direitos da Mulher Latinoamericana no Reino Unido)
52 – 54 Tindlemanor, Featherstone Street, London EC1 8RT
Tel:+44 020 7336 0888

