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No dia 1 de janeiro Portugal assumiu a Presidência rotativa do 
Conselho da União Europeia (UE), que desempenhará durante 
o primeiro semestre de 2021. Portugal foi precedido nesta 
responsabilidade pela Alemanha, cuja Presidencia alcançou 
decisões tão fundamentais quanto a aquisição conjunta das 
vacinas pela UE e a aprovação de uma resposta robusta às 
consequências económicas e sociais da pandemia.   
 
O programa da nossa Presidência foi desenvolvido 
conjuntamente com a Alemanha e a Eslovénia - país que irá 
suceder-nos nesta missão - para garantir a coerência e 
seguimento dos assuntos ao longo dos três semestres.  
 
Sob o lema «Tempo de Agir: por uma recuperação justa, verde 
e digital», a nossa Presidência assenta em três grandes 
prioridades para a UE: 
 
• Promover uma recuperação económica e social 
alavancada pelas transições climática e digital; 
• Concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais da 
União Europeia como elemento essencial para assegurar uma 
transição climática e digital justa e inclusiva; 
• Reforçar a autonomia de uma Europa que se deve 
manter aberta ao mundo. 
 
Num momento em que a pandemia de COVID-19 apresenta 
desafios socioeconómicos difíceis e importantes para a UE, a 
Presidência Portuguesa tudo fará para que o seu semestre 
constitua o início de um novo ciclo na Europa. 
 
A execução do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027 e 
do Instrumento Próxima Geração UE (Next Generation EU), que 

 
 
 
 
 
integram um conjunto de instrumentos financeiros inovadores 
que vão apoiar a retoma da Europa, designadamente através 
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, é uma das 
principais prioridades. A aprovação e a execução dos Planos 
Nacionais de Recuperação e Resiliência serão também 
prioritárias.  
  
A resiliência da UE assenta, também, na defesa dos seus 
valores fundamentais. Nesse sentido, promoveremos a defesa 
e consolidação do Estado de Direito, o combate a todas as 
formas de discriminação, o pluralismo dos media e o combate 
à desinformação. 
  
O reforço do modelo social europeu para transmitir confiança 
aos cidadãos será tema central da Presidência Portuguesa. O 
objetivo será o de garantir que a dupla transição, climática e 
digital, se realiza de forma inclusiva e sem deixar ninguém 
para trás, acautelando a dimensão social da pandemia. Em 
maio, o Porto acolhe a Cimeira Social, que se irá repartir em 
dois momentos-chave: uma Conferência de Alto Nível no dia 7 
de maio, com ampla participação das instituições europeias, 
dos Estados-Membros, dos parceiros sociais e da sociedade 
civil; uma Reunião Informal de Líderes europeus, no dia 8 de 
maio. O objetivo é dar impulso político à concretização do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais na vida dos cidadãos europeus, 
onde os temas centrais serão o emprego, as qualificações e a 
proteção social. 
  
A Presidência Portuguesa apoiará a criação de uma União 
Europeia para a Saúde, que fortaleça a capacidade de resposta 
a crises de saúde pública e de produção e distribuição de 
vacinas seguras, dentro e fora da Europa. Contribuiremos para 
que o processo de vacinação contra a COVID-19 aconteça em 
paralelo em todos os Estados-Membros e para que a vacina 
seja um bem universal, público e gratuito. 
  
No âmbito da ação externa, a Presidência Portuguesa investirá 
no reforço do multilateralismo e na afirmação da União 
Europeia como ator global, cujo protagonismo é necessário em 
todas as áreas e temas da agenda internacional. Um dos 
destaques nesta área será a Reunião Informal dos Líderes 
europeus com o Primeiro-Ministro da Índia, com o objetivo de 
dar impulso a um diálogo político e económico reforçado. A 
Presidência Portuguesa dará também particular atenção aos 
países da vizinhança, às relações da União Europeia com África 
e também com a América Latina. As relações transatlânticas e 
uma agenda renovada com a nova Administração norte-
americana serão igualmente prioridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Portal das Comunidades – aceda aqui a toda a informação relevante para as 
deslocações a Portugal no período estival 

 

 

https://www.dgae.gov.pt/comunicacao/destaques/quadro-financeiro-plurianual-2021-2027.aspx
https://eurocid.mne.gov.pt/proxima-geracao-ue#:~:text=Trata-se%2520de%2520um%2520novo%2520instrumento%252Ffundo%2520para%2520recupera%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520da,verba%2520ser%25C3%25A1%2520distribu%25C3%25ADda%2520aos%2520Estados-Membros%2520de%2520duas%2520formas%253A
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_pt
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Finalmente, Portugal será a primeira Presidência rotativa a 
lidar com a saída definitiva do Reino Unido da UE. Conseguido 
um acordo provisório sobre a relação futura entre as duas 
partes, a Presidência Portuguesa empenhar-se-á na sua 
aprovação definitiva e, depois, na sua aplicação, de modo a 
que Reino Unido e União Europeia consolidem uma parceria 
forte, nos domínios económico, geopolítico e de segurança. 
 
O programa, os eventos e as demais dimensões da Presidência 
Portuguesa do Conselho da UE no primeiro semestre de 2021 
podem ser acompanhados através do website 
https://www.2021portugal.eu e das redes sociais. Na 
Alemanha, a Embaixada e Consulados-Gerais de Portugal 
divulgarão igualmente as atividades e notícias relacionadas 
com a Presidência através do website e redes sociais, que 
convidamos todas as portuguesas e portugueses a seguir.  
 

 

 
No dia 24 de janeiro de 2021 serão realizadas eleições para o 
cargo de Presidente da República, conforme Decreto de Sua 
Excelência o Presidente da República nº 60-A/2020, publicado 
no Diário da República nº 229, 1ª Série, de 24 de novembro de 
2020. Os cidadãos portugueses maiores de idade residentes 
na Alemanha poderão assim exercer o seu direito de voto 
presencialmente, nos próximos dias 23 e 24 de janeiro de 2021, 
deslocando-se para o efeito ao posto consular da sua área de 
residência. 
 
Lista dos locais de voto na Alemanha: 

• Consulado-Geral em Hamburgo – Chancelaria consular - 
Amelungstrasse 8, 20354 Hamburg  

• Consulado-Geral em Dusseldorf – Chancelaria consular 
- Friedrichstrasse 20, 40217 Düsseldorf  

• Consulado-Geral em Estugarda – Chancelaria consular - 
Königstrasse 20, 70173 Stuttgart  

• Secção Consular da Embaixada em Berlim – Chancelaria 
consular - Zimmerstrasse 56, 1. Etage, 10117 Berlim 
 
A circulação dos cidadãos eleitores dos seus locais de 
residência habitual até aos locais de funcionamento das 
mesas de voto é permitida na medida em que constitui uma 
razão válida de deslocação, e, por conseguinte, não abrangida 
pela eventual aplicação de regras restritivas da circulação 
pública, emitidas ao abrigo das competências que cada Estado 
federado dispõe nesta matéria. Todavia, aconselham-se 
vivamente os eleitores a informarem-se sobre quais estas 
sejam no momento em que se deslocam. 

 A declaração da Embaixada de Portugal em Berlim relativa às 
deslocações dos eleitores para exercício do direito de voto 
junto dos postos consulares portugueses na Alemanha pode 
ser descarregada em: 
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/images/Besch
einigung_Elei%C3%A7%C3%B5es.pdf 

 

 

Para mais informações relativas à eleição presidencial e 
temáticas associadas, consulte o portal da Embaixada:  

https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/a-
embaixada/noticias/eleicoes-para-a-presidencia-da-
republica-24-de-janeiro-2021-informacoes-alemanha 
 

 

A edição 2020/2021 do conhecido “Programa de Prémios de 
Mérito” registou o maior número de prémios atribuídos a 
alunos portugueses e lusodescendentes, ao longo de mais 10 

http://www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt/
http://www.facebook.com/EmbaixadaPortugalBerlim
mailto:boletiminformativo.comunidade@mne.pt
https://www.2021portugal.eu/
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/images/Bescheinigung_Elei%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/images/Bescheinigung_Elei%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/a-embaixada/noticias/eleicoes-para-a-presidencia-da-republica-24-de-janeiro-2021-informacoes-alemanha
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/a-embaixada/noticias/eleicoes-para-a-presidencia-da-republica-24-de-janeiro-2021-informacoes-alemanha
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/a-embaixada/noticias/eleicoes-para-a-presidencia-da-republica-24-de-janeiro-2021-informacoes-alemanha
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anos de sucessivas edições, que reconheceram e estimularam 
a continuidade dos estudos superiores dos jovens 
portugueses e luso-alemães na Alemanha. Uma vez mais, a 
Embaixada congratula-se com a recetividade que a iniciativa 
recebeu junto das instituições e empresas patrocinadoras, às 
quais exprime o seu agradecimento. 
 
No passado dia 25 de novembro, o júri do concurso selecionou 
os candidatos pela sua média final de Abitur e sorteou os 
prémios correspondentes a cada um, que respetivamente se 
divulgaram publicamente nas redes sociais da Embaixada, 
com mensagens do Embaixador de Portugal e dos candidatos 
premiados com 1000€ cada: 
 
Prémio 𝗕𝗜𝗔𝗟: David Manuel Ribeiro da Silva 
Prémio 𝗦𝗔𝗡𝗔 𝗛𝗼혁𝗲𝗹혀: Marly de Fatima Meireles Pimenta  
Prémio 𝗖𝗮𝗶𝘅𝗮 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗽ó혀𝗶혁𝗼혀: Ricardo Rodrigues Erl 
Prémio 𝗕𝗮혂혀𝗽𝗮𝗿𝗸𝗮혀혀𝗲 𝗠𝗮𝗶𝗻𝘇: Jana Morawe  
Prémio 𝗠𝗼𝗻혁𝗲𝗽𝗶𝗼 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗹: Jenny Lissa Amaral Costa 
Prémio 𝗦𝗮𝗻혁𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿: Mariana dos Santos Coimbra  
 

 
 
O nosso obrigado aos patrocinadores e parabéns aos 
premiados. 
 

 

Para informações  importantes e avisos consulte o portal infra 
da Embaixada de Portugal em Berlim que atualiza 
periodicamente as informações relativas ao Covid-19 ( Viagens 
de Portugal para a Alemanha e deste país para Portugal). 
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/a-
embaixada/noticias/coronavirus-informacao-aos-cidadaos-
portugueses-residentes-em-viagem-ou-estada-temporaria-na-
republica-federal-da-alemanha-28-02-2020  

 

 
 

A Agência para a Modernização Administrativa, AMA I.P., 
disponibiliza a nova plataforma autenticação.gov.pt 
 
Este novo site, mais simples, intuitivo e funcional, passa 
também a agrupar, num único ponto, toda a informação e 
serviços de Identificação Eletrónica, nomeadamente do Cartão 
de Cidadão e da Chave Móvel Digital. 
 
Entre as muitas novidades, destaca-se o processo de 
autenticação com o Cartão de Cidadão, mais claro e simples, 
independentemente do browser utilizado. 
  
Também a autenticação através da Chave Móvel Digital foi 
simplificada. Recorde-se que a Chave Móvel Digital (CMD) é um 
meio simples e seguro de autenticação dos cidadãos em 
portais e sítios da administração pública na internet com dois 
fatores de segurança: palavra-chave e código enviado por SMS 
ou e-mail. 
 
Trata-se de um método mais simples (uma senha para todos os 
sítios), mais seguro (código enviado por SMS ou e-mail) e mais 
cómodo (sem deslocações e tempos de espera). 

 

Mais informações em www.autenticacao.gov.pt 

 

A partir de agora vai poder receber as notificações das 
entidades do Estado em formato digital. Ao aderir às 
Notificações Eletrónicas deixa de receber as notificações em 
papel e passa a recebê-las através do portal ePortugal ou da 
aplicação móvel criada para o efeito e no e-mail que definir 
como Morada Única Digital. 

Esta plataforma, prevista nos programas Simplex+ 2017 e 2018, 
permite o acesso dos cidadãos e dos representantes das 
empresas às notificações enviadas pelas entidades públicas 
aderentes a este novo serviço. A vantagem é a receção 
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imediata, sem necessidade de deslocações, sendo que a 
informação disponibilizada tem o mesmo valor legal que a 
remetida por correio. 
 
Para aderir via internet terá de se registar e entrar na sua área 
pessoal, ou da empresa, do portal ePortugal, através da 
autenticação com o Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital. 
Pode também aceder às Notificações Eletrónicas nas 
aplicações móveis para Android e iOS. 
 
Ao aderir às Notificações Eletrónicas tem de indicar um 
endereço de e-mail para definir como Morada Única Digital. 
Pode alterar o e-mail a qualquer momento. 
 
Na fase inicial, as duas entidades pioneiras que vão começar a 
emitir notificações de serviços públicos são o Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC) e a 
Polícia de Segurança Pública (PSP). Futuramente, o projeto irá 
incluir a adesão de mais entidades ao serviço público de 
Notificações eletrónicas. 
 
Para mais informações consulte a página Aderir às 
Notificações Eletrónicas: 
https://eportugal.gov.pt/servicos/aderir-as-notificacoes-
eletronicas 

 

 

 
 
 
Destacamos, entre outras medidas, que marcam o novo ano de 
2021, no plano da legislação laboral e social: o aumento do 
salário mínimo, o fim da taxa de solidariedade para a maior 
parte dos contribuintes, as vantagens fiscais para os 
trabalhadores em teletrabalho, a entrada em vigor da pensão 
básica, 0 aumento do subsídio do Arbeitslosengeld II  para 
solteiros, o aumento das ajudas familiares (Kindergeld, 
Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag e Unterhaltsvorschuss), etc. 
 
Pode consultar no portal do Ministério Federal do Trabalho e 
dos Assuntos Sociais  
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/d
as-aendert-sich-2021.html as principais novidades legislativas 
que entraram em vigor , em especial para os assuntos de 
carácter laboral e social nos seguintes domínios:  
 
1. Política de mercado de trabalho, seguro-desemprego 
e segurança básica para quem procura emprego; 

2. Direito do trabalho, segurança e saúde ocupacional, 
negociação coletiva, salário mínimo; 
3. Seguro social, seguro de pensão e código social; 
4. Participação, assuntos relativos a pessoas portadoras 
de  deficiência, compensação e  assistência social, Lei de 
Benefícios para Requerentes de Asilo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

No final de Dezembro ultimo foi tornado público o Relatório 
estatístico da emigração onde se analisam os dados e 
estimativas referentes a 2019, último ano disponível. Em regra, 
esses dados foram ficando disponíveis ao longo de 2020, 
embora haja países de destino para os quais essa 
disponibilidade só se concretizará em 2021 (ou depois de 17 de 
novembro de 2020, data final de atualização dos valores agora 
divulgados e analisados). Por isso, ao longo deste relatório é 
sempre devidamente assinalado o ano de referência de cada 
valor usado. 
 
O referido relatório pode ser consultado em: 
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/images/GADG/Rel
at%C3%B3rio_da_Emigra%C3%A7%C3%A3o_2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O M E   N O T A: 
 

Esteja atento aos alertas  

sobre o Covid-19 divulgados pelas 

entidades oficiais. 
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