CIDADÃOS DA
UNIÃO EUROPEIA:
COMO DEMONSTRAR MEU
STATUS APÓS BREXIT
Guia passo a passo

Brexit e EU Settlement Scheme
O Reino Unido saiu da União Europeia em dezembro de 2020. Se você é cidadão/ã da
UE ou dependente de cidadão/ã da UE e veio para o Reino Unido antes de 31 de
dezembro de 2020, você ainda tem direito de morar, trabalhar e estudar neste país
após o Brexit.
No entanto, para manter esses direitos após 30 de junho de 2021, você deve se
cadastrar no Sistema de Registro da de Cidadãos/ãs da UE (EU Settlement Scheme)
antes dessa data.
O cadastro é gratuito e pode ser feito online pelo seu celular. Para se inscrever, acesse:
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
Aqueles/as que se tiverem seu registro aprovado receberão o status estabelecido
(settled status) ou pré-estabelecido (pre-settled status). As pessoas que estão no
Reino Unido há cinco anos contínuos ou mais receberão o settled status e terão que
se inscrever apenas uma vez no Sistema de Registro da de Cidadãos/ãs da UE. O settled
status concederá a uma pessoa os mesmos direitos à saúde, educação, benefícios e
pensões que um/a cidadão/ã britânico/a.
Se você não esteve no Reino Unido pelo período de cinco anos exigidos pelo sistema,
receberá o pre-settled status, que permitirá que você permaneça no Reino Unido
por 5 anos contínuos. Em seguida, você deverá pedir o status settled através do
Registro de Cidadãos/ãs da UE.
Se você não se inscrever antes do dia 31 de junho de 2021, você perderá o seu direito
de redir legalmente no país.

Por que preciso provar meu status?
Depois de preencher a seu cadastro no Sistema de Registro da de Cidadãos/ãs da UE,
você não receberá quaisquer documentos físicos que comprovem o seu status a menos
que seja um membro da família de um cidadão europeu e se cadastrar sem passaporte
europeu. Nesse caso, você receberá um cartão biométrico confirmando sua autorização
de residência ou status de imigração.
Talvez você precise comprovar seu status, como quando você quiser alugar um quarto
ou apartamento ou quando procurar um emprego. Este guia explicará como você pode
comprovar seu status.

Como provo meu status? Um guia passo a passo.
Por não possuir um documento físico que prove que você tem o direito de residir no
país, e no entanto ter o direito de alugar, estudar e trabalhar, você deverá provar seu
status online, através do site do Governo: www.gov.uk/view-prove-immigrationstatus
Neste site, você poderá gerar um código para compartilhar com o/a proprietário/a da
moradia alugada ou empregador/a, para que possam visualizar seu settled status ou
pre-settled status online.
Se precisar de ajuda para traduzir o site do governo, você pode usar o Google Translate.
Esta ferramenta permite traduzir uma página web inteira, basta copiar o link no
tradutor e usar o link que aparecerá na área traduzida. https://translate.google.co.uk/

PASSO 1
Você deve selecionar a tipo de documento de identidade que utilizou ao
enviar sua solicitação (passaporte, documento de identidade nacional ou
cartão de residência biométrico ou autorização). O número será solicitado
mais tarde.

PASSO 2
Insira sua data de nascimento em números. Por exemplo, se você nasceu
em 1º de agosto de 1965, deverá inserir 08-01-1965.

PASSO 3
Selecione sua opção preferida para receber um código de segurança.
Você pode recebê-lo por meio de mensagens de texto (SMS) ou e-mail.

PASSO 4
Após receber o código de segurança por mensagem de texto ou e-mail,
insira-o e selecione a opção “Prove your status” (Prove seu status).

Em seguida, você poderá ver uma página sua fotografia, sua informação
pessoal, seu status de imigração (settled ou pre-settled) e a data até a
qual o status é válido.

PASSO 5
Se você rolar a tela para baixo, verá a opção de obter um código para
provar seu status. Este é o código que você pode compartilhar com
empregadores/as ou proprietários/as. Clique em "Get share code” (Obter
código de compartilhamento).

PASSO 6
Você terá a opção de selecionar com quem deseja compartilhar o código.
Você pode escolher se é para demonstrar seu direito de trabalhar ou
alugar, ou outra finalidade.

Você verá o seguinte em qualquer caso:
Seu direito de trabalhar

Seu direito de alugar

PASSO 7
Clique em 'Continuar' para gerar o código.

PASSO 8
Você obterá o código. Role para baixo e selecione a opção "Send code by
email” (Enviar código por e-mail).

PASSO 9
Por fim, insira o endereço de e-mail do/a proprietário/a da moradia ou
do/a empregador/a. Eles/as receberão um e-mail com o código e
poderão ver seu status online. Você também deverá informá-los/as da
sua data de nascimento. Com esses dados – o código e a sua data de
nascimento – eles/as poderão verificar online a sua permissão de
residência ou status de imigração.

Para mais informações visite
www.lawrs.org.uk
ou entre em contato com
nossa equipe.

