Candidaturas ao EUSS com o Cartão de Cidadão caducado
atualizado a 16/06/2021
Pode pedir o estatuto de residente (pre-settled ou settled status) no Reino Unido, ao
abrigo do EU Settlement Scheme, utilizando o seu Cartão de Cidadão caducado,
devendo seguir um dos seguintes procedimentos conforme a sua situação.
•

Cartões de Cidadão caducados após 24 de fevereiro de 2020:

(Os Cartões de Cidadão portugueses não são compatíveis com a aplicação “EU Exit: ID
Document Check App”)
1. Aceda à página oficial do Home Office e iniciar a candidatura;
2. Selecione "Prove your Identity" e escolher "Enter my document details online and
send my identity document by post";
3. Introduza os dados do seu Cartão de Cidadão, introduzindo a data de validade
31.12.2021;
4. Faça o upload de uma fotografia digital recente, completar a sua candidatura e
enviar o Cartão de Cidadão pelo correio para o Home Office para verificação.
Nota: É recomendável que descarregue e imprima a declaração do Consulado que atesta
esta medida legislativa e enviá-la, juntamente com o seu Cartão de Cidadão, para o
Home Office.

•

Cartões de Cidadão caducados antes 24 de fevereiro de 2020 (ou falta de
documentos de identificação):

1. Aceda ao formulário de candidatura em papel, aqui acessível; descarregue-o e
preencha-o eletronicamente, ou imprima-o e preencha-o manualmente;

2. Envie formulário por email para o endereço:
approvedeusspaperform@homeoffice.gov.uk ou, pelo correio, para a morada
indicada no formulário, juntamente com os comprovativos solicitados.
Notas:
É recomendável o envio do formulário de candidatura por email. Os restantes
documentos solicitados devem ser enviados por correio.
Todos os documentos enviados por via postal devem seguir por correio registado.
Guarde o comprovativo do envio e o código de localização da correspondência
(“tracking number”).

Apoio com a sua candidatura
Poderá obter mais esclarecimentos junto do EU Settlement Resolution Centre,
do Home Office, através do contacto telefónico 0300 123 7379 ou através
do formulário de contacto.
Cidadãos com mais dificuldades podem solicitar apoio junto de uma rede de
organizações devidamente acreditadas e do serviço de apoio jurídico da Delegação
da União Europeia no Reino Unido.

