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Pre-Settled Status 
 
O Pre-Settled Status é o estatuto de imigração concedido ao abrigo do EU Settlement 
Scheme (EUSS) aos cidadãos europeus (ou seja, cidadãos da UE, do EEE ou suíços) e 
aos seus familiares não europeus que ainda não tenham vivido no Reino Unido durante 
um período contínuo de 5 anos, em algum momento no passado. Este é o estatuto que 
permite a esses indivíduos trabalhar no sentido de satisfazer os requisitos para o Settled 
Status.  
 
Para que o pre-Settled Status seja concedido, deve demonstrar que a sua residência no 
Reino Unido preenche 2 condições:  
 

1. A residência ter começado antes das 23:00 horas do dia 31 de dezembro de 2020 

(o fim do período de transição); e 

2. Conseguir provar que residiu no Reino Unido nos últimos 6 meses. 

 
A exceção a estas condições é se o candidato se mudar para o Reino Unido após o fim 
do período de transição para se juntar ao seu promotor europeu com estatuto ao abrigo 
do EUSS.  
 
Pode haver circunstâncias em que não possa demonstrar que viveu no Reino Unido 
durante 5 anos, mas possa demonstrar residência no Reino Unido nos últimos 6 meses, 
nesse caso, o Home Office (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) concederá o pre-Settled 
Status. 
 

Quem se qualifica para o pre-Settled Status? 
 
Pode candidatar-se ao pre-Settled Status mesmo que não se encontre no Reino Unido 
neste momento, mas ser-lhe-á pedido que comprove residência no Reino Unido antes de 
31 de dezembro de 2020. Mesmo que lhe seja concedido o pre-Settled Status enquanto 
estiver fora do Reino Unido, terá de manter o seu período contínuo de residência no 
Reino Unido.  
 
Os membros da família não europeus que já sejam residentes no Reino Unido também 
receberão o pre-Settled Status se o seu promotor europeu tiver, ou receber, o pre-Settled 
Status. Os membros adultos da família que se juntem ao seu promotor europeu após 31 
de dezembro de 2020 receberão o pre-Settled Status, independentemente de o promotor 
europeu ter o pre-Settled Status ou o Settled Status. Os membros da família que sejam 
crianças e se juntem ao seu promotor europeu após 31 de dezembro de 2020 receberão o 
Settled Status se um dos seus pais tiver o Settled Status. Os membros da família que 
possam juntar-se ao seu promotor europeu no Reino Unido podem fazê-lo a qualquer 
momento no futuro, não têm prazo a cumprir.  
 

Por quanto tempo é concedido o pre-Settled Status? 
 
O pre-Settled Status é concedido por um período de 5 anos, independentemente do 
tempo que tenha residido no Reino Unido. Se estiver no Reino Unido há apenas 1 dia 



 
 

 

 

receberá uma concessão de 5 anos do pre-Settled Status, tal como alguém que aí tenha 
residido durante 4 anos. 
 

O pre-Settled Status converte-se automaticamente no Settled Status? 
 
Não, é importante salientar que, atualmente, o pre-Settled Status não se torna 
automaticamente Settled Status após 5 anos de residência contínua no Reino Unido. A 
concessão do pre-Settled Status contém uma data de expiração, expirará após 5 anos 
decorridos desde a sua concessão. É necessário tomar nota da data de expiração. É vital 
fazer um pedido de obtenção do Settled Status antes da expiração do visto do pre-Settled 
Status. Isto significa repetir o mesmo pedido que preencheu para o pre-Settled Status, 
mas desta vez para o Settled Status. Terá de incluir provas de que residiu continuamente 
no Reino Unido durante um período de 5 anos antes da data de expiração do pre-Settled 
Status. 
 

Será que o Home Office me vai lembrar de solicitar o Settled Status? 
 
O Home Office (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) comprometeu-se a enviar 
notificações aos titulares do pre-Settled Status recordando-lhes que devem solicitar o 
Settled Status. Não confirmaram o método de entrega para essas notificações nem o 
calendário e a frequência com que o fariam. Embora seja útil para o Home Office lembrar 
aos titulares do pre-Settled Status que devem solicitar o Settled Status, não deve contar 
com isso. Em última análise, é da responsabilidade do titular do pre-Settled Status 
candidatar-se ao Settled Status antes de o seu pre-Settled Status expirar. 
 

Quando é o momento certo para converter o pre-Settled Status em Settled 
Status? 
 
Pode solicitar a conversão do seu pre-Settled Status para o Settled Status assim que 
completar 5 anos de residência contínua no Reino Unido. Não precisa de esperar até 
perto da data de expiração do visto de pre-Settled Status, pode fazer o requerimento mais 
cedo se conseguir 5 anos de residência contínua no Reino Unido antes da data de 
expiração. Se for possível candidatar-se mais cedo, recomendamos que o faça. 
 

O que preciso de fazer para converter o meu pre-Settled Status em Settled 
Status? 
 
Para converter o pre-Settled Status em Settled Status, terá de voltar a candidatar-se ao 
EUSS. O processo de candidatura ao Settled Status é muito semelhante ao processo pelo 
qual passou para se candidatar ao pre-Settled Status. Terá de confirmar a sua identidade, 
utilizando a aplicação EU Exit: ID Document Check, se possível, e preencher o formulário 
de candidatura online. Dentro do formulário de candidatura online, terá de confirmar que 
reside no Reino Unido continuamente há 5 anos ou mais, e que está agora a tentar obter 
o Settled Status. Terá também de apresentar provas de 5 anos de residência, se as 
verificações automáticas do Número de Segurança Social (National Insurance Number) 
não lho confirmarem. 
 

 



 
 

 

 

Que estatuto de residência tenho de fornecer para converter o meu estatuto? 
 
Para que lhe seja concedido o Settled Status, tem de provar que reside continuamente no 
Reino Unido há 5 anos. Se for um membro da família não europeu, também precisa, na 
maioria dos casos, de demonstrar que foi membro da família de um cidadão europeu 
durante um período de 5 anos.  
 
Deve estar a preparar-se para a sua candidatura ao Settled Status neste momento. 
Deveria estar a pensar nas provas que tem para provar a sua residência no Reino Unido. 
O seu Número de Segurança Social, se o tiver, será automaticamente verificado 
novamente quando solicitar o Settled Status, mas poderá não provar o seu período de 
residência contínua de 5 anos. Por isso, poderá necessitar de documentação para 
fundamentar a sua candidatura.  
 
Se tem muito poucas provas da sua residência agora, então comece a criar provas da sua 
residência. Por exemplo, pode abrir uma conta bancária no Reino Unido e começar a 
utilizá-la para pagar as suas despesas diárias. Se for um membro da família, pode alterar 
as contas de serviços públicos da família para incluir o seu nome. Se receber correio não 
solicitado através do correio, comece a guardá-lo numa pasta para que o tenha facilmente 
disponível caso precise dele ao solicitar o Settled Status.  
 
Para cada período de 12 meses dentro dos 5 anos com que conta, terá de fornecer pelo 
menos 6 meses de documentação. É fácil de conseguir para a maioria das pessoas, 
desde que comece a pensar nisso a partir de agora. Por favor, arquive a documentação à 
medida que for avançando, para que esteja pronta quando precisar.  
 

Preciso de alguma prova das minhas ausências do Reino Unido quando 
voltar a candidatar-me ao Settled Status? 
 
Se nos seus 5 anos de residência qualificada não tiver tido ausências do Reino Unido que 
excedam 6 meses num período de 12 meses, pode autodeclarar na sua candidatura que 
preenche as condições para lhe ser concedido o Settled Status. Como regra geral, não 
lhe será pedida na sua candidatura qualquer prova do tempo passado fora do Reino 
Unido. 
 
Se passar um único período fora do Reino Unido superior a 6 meses, mas menos de 12 
meses durante o seu período de residência de 5 anos, precisa de manter um registo 
dessa ausência, incluindo o número de dias em que esteve ausente e a razão da sua 
longa ausência. Também precisa de manter provas da razão pela qual foi importante estar 
ausente durante tanto tempo, porque precisa de o demonstrar na sua candidatura. Por 
exemplo, se se deveu a uma doença grave, deverá apresentar os registos médicos como 
prova de que estava demasiado doente para regressar mais cedo ao Reino Unido.  
 
Por favor, tome nota dos problemas com a regra dos 2 anos de ausência que lhe permite 
manter o seu pre-Settled Status se estiver fora do Reino Unido por um período máximo de 
2 anos. É verdade que pode manter o seu pre-Settled Status com base em ausências 
prolongadas até 2 anos, mas quebrará a sua residência contínua de 5 anos no Reino 
Unido e o Settled Status ser-lhe-á recusado quando se candidatar. Por favor, mantenha 



 
 

 

 

um registo contínuo das suas ausências, para que se mantenha dentro dos limites 
permitidos para o Settled Status. Consulte a nossa secção de residência contínua. 
 

E se eu tiver passado demasiado tempo fora do Reino Unido e tiver 
interrompido a minha residência contínua?  
 
Se não cumprir as regras de residência contínua explicadas acima porque passou muito 
tempo fora do Reino Unido, deverá ainda assim considerar a possibilidade de se 
candidatar ao Settled Status. Ao solicitar o Settled Status, deve explicar as razões da sua 
longa ausência e fornecer provas de apoio. Deve também explicar os seus laços 
familiares e de vida privada com o Reino Unido, fundamentado por provas, e por que 
razão, com base nestes laços, deve ainda ser-lhe concedido o Settled Status. Desta 
forma, pode dar ao Home Office (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)  a oportunidade de 
considerar as suas circunstâncias particulares e decidir se é ou não proporcional 
conceder-lhe o Settled Status.  
 
Por favor, note que, no momento de escrever esta orientação, há processos legais em 
curso que desafiam a orientação contínua de residência e ausência, particularmente à luz 
do Covid-19. Por conseguinte, as regras podem estar sujeitas a alterações e deverá falar 
com um conselheiro de imigração antes de apresentar o seu pedido de Settled Status.  
 

E se eu voltar a receber o pre-Settled Status ou o meu pedido for recusado? 
 
Se viveu no Reino Unido durante 5 ou mais anos contínuos, é elegível para o Settled 
Status. No entanto, por vezes os requerentes recebem o pre-Settled Status devido à falta 
de provas de residência. Se isto lhe acontecer, há formas de contestar este resultado.  
 
Se o seu pedido for recusado após 30 de junho de 2021, e não lhe tiver sido concedido o 
pre-Settled Status ou o Settled Status, não poderá voltar a candidatar-se ao EUSS. As 
opções disponíveis são recorrer da decisão para a Câmara de Imigração e Asilo 
independente do Tribunal de Primeira Instância (Asylum Chamber of the First-tier 
Tribunal) ou solicitar ao Home Office que reveja administrativamente a sua decisão.  
 
A melhor opção para si depende das suas circunstâncias no momento em que receber a 
decisão do Home Office e do que o Ministério da AdministraçãoHome Office Interna tiver 
dito nessa decisão. Desafiar decisões de imigração pode ser complexo, se não for algo 
óbvio e fácil de remediar por si mesmo, pode encontrar um conselheiro de imigração para 
o ajudar com o processo. 
 

Posso perder o meu pre-Settled Status ou o Settled Status?  
 
É possível perder o pre-Settled Status ou o Settled Status de várias maneiras. O estatuto 
pode ser perdido devido a longas ausências do Reino Unido. Para o pre-Settled Status, se 
estiver fora do Reino Unido durante 2 anos ou mais, perde automaticamente o estatuto. 
Recomendamos que ignore completamente esta regra se desejar candidatar-se ao 
Settled Status, pois tem de cumprir as regras de residência contínua para o Settled Status 
lhe ser concedido (ver a secção de residência contínua). Para o Settled Status, se estiver 
fora do Reino Unido durante 5 anos ou mais, perderá automaticamente o estatuto.  

https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/continuous-residence-and-euss
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/continuous-residence-and-euss


 
 

 

 

O estatuto EUSS também pode ser perdido por razões de carácter ou infração criminal. O 
pre-Settled Status pode, por vezes, perder-se se já não cumprir os requisitos do estatuto. 
Assim, é possível que o Home Office  retire o pre-Settled Status e o Settled Status em 
algumas circunstâncias, mas não esperamos que esta situação surja com muita 
frequência. As situações em que isto pode ocorrer são complexas e, se lhe acontecerem, 
recomendamos que procure aconselhamento jurídico junto de um advogado.  
 

Recursos 
 

● Encontre um conselheiro de imigração para o ajudar 

● Home Office Settlement Scheme: Settled Status e pre-Settled Status 

● Home Office: Candidate-se ao Sistema de Registo de Cidadãos da UE 

● Home Office Settlement Scheme: prova de residência no Reino Unido 

● Home Office Settlement Scheme : orientação de casos 

● EU Settlement Scheme: solicitar uma revisão administrativa 

● Recurso contra um visto ou decisão de imigração 

 
 
 
. 

 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/european-londoners-hub/advice-and-support-services
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/euss?qitq=bc54496e-b281-471e-9743-95847788fc79&qitp=a5791809-9995-4530-89e5-1f9207925cbf&qitts=1623158171&qitc=homeoffice&qite=prodoct2019&qitrt=Safetynet&qith=405776d7a1babff88508d8a5b42b62b5
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-caseworker-guidance
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-apply-for-an-administrative-review
https://www.gov.uk/immigration-asylum-tribunal/appeal-from-within-the-uk
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Other formats and languages 

For a large print, Braille, disc, sign language video or audio-tape 

version of this document, please contact us at the address below: 

 

Greater London Authority  

City Hall      

The Queen’s Walk  

More London  

London SE1 2AA 

Telephone 020 7983 4000 

www.london.gov.uk 

You will need to supply your name, your postal address and state 

the format and title of the publication you require. 

If you would like a summary of this document in your language, 

please phone the number or contact us at the address above. 

 


