
    Portuguese 

Cidadão da UE (União Europeia) / EEE (Espaço 

Económico Europeu) / Suíça ou familiar de cidadão com 

as condições acima? 
 

Se sua resposta foi SIM, tens que fazer o registo para si e seus familiares no 

EUSS (Plano de Registo de Assentamento) para assegurar a residência 

legal no Reino Unido, após o Brexit. 

 

Para mais informações sobre como fazer o registo junto ao Home Office 

(Ministério do Interior – Serviço de estrangeiros) e/ou detalhes sobre os 

benefícios para si ao fazer o registo, entre em contato com a Instituição 

abaixo para obter auxílio gratuito. 

 

The Children’s Society 

Telefone: 0191 349 9481 

Email : euss@childrenssociety.org.uk 

 

 

Visite os sítios abaixo para consultas (não é necessário marcar hora): 

 

- Segundas-feiras (exceto feriados), entre 13 e 16h, na Bruswick Methodist 

Church. 

Morada: Brunswick Place, Newcastle upon Tyne NE1 7BJ 

 

- Terças-feiras, entre 13 e 16h, no Sunderland Bangladesh International 

Centre. 

Morada: 30 Tatham St, Sunderland SR1 2QD 

  

- Quintas-feiras, entre 13 e 16h no The Hub (Family Church). 

Morada: Swan Street, Gateshead NE8 1BQ 

 

Visitas fora desses horários também podem ser agendadas. 

 

Não espere!!! Obtenha esclarecimento de dúvidas para o seu registo 

ainda hoje.  
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