
Boletim Informativo Nr.31/Maio 2021 - Periodicidade bimestral - Embaixada e Consulados Gerais de Portugal na Alemanha 

www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt - www.facebook.com/EmbaixadaPortugalBerlim - boletiminformativo.comunidade@mne.pt 

O Instituto Federal de Estatísticas alemão (Destatis) publicou 

recentemente os dados relativos aos imigrantes na Alemanha 

em 2020, segundo os quais a 31 de dezembro figuravam no 

Registo Central de Estrangeiros (Ausländerzentralregister – 

AZR) 138555 portugueses (76330 homens e 62225 mulheres). A 

comunidade portuguesa registou um aumento pouco 

significativo de 138410 (2019) para 138555 pessoas, 

totalizando mais 145 portugueses face a 2019. 

Recordamos, como sempre, a não contabilização de quem 

tenha um progenitor de nacionalidade alemã (essas pessoas 

são automaticamente alemãs), e a atribuição também 

automática da nacionalidade alemã aos nascidos desde o ano 

2000 cujos pais (pelo menos um progenitor) se encontrem na 

Alemanha legalmente há um mínimo de 8 anos. 

Da análise daqueles elementos informativos, haverá a 

salientar o seguinte: 

a) Proporção face ao total de imigrantes na Alemanha Com
o novo número de 138555, os portugueses representam
atualmente 1,2% do total de 11.432.460 estrangeiros na
Alemanha e 0,166% da população deste país (83.214.890 em
31.12.2020).

A comunidade portuguesa ocupa o 18º lugar entre os países 

europeus, a seguir à Turquia (1.461.910), Polónia (866690), 

Roménia (799180), Itália (648360), Croácia (426845), Bulgária 

(388700), Grécia (364285), (Rússia (263300), Kosovo (242855), 

Sérvia (242620), Hungria (211460), Bósnia-Herzegovina 

(211335), Áustria (186910), Espanha (181645), Países Baixos 

(150530), Ucrânia (145515) e França (140590). No espaço da UE 

ocupámos o 12º lugar. 

b) Saldo natural – Tendo o número de óbitos de nacionais

portugueses sido de 485 e o de nascimentos de 570, o saldo

natural é mais uma vez positivo: + 85, com mais 5 pessoas do

que em 2019 (+80).

c) Saldo migratório – Em 2020 registaram-se na Alemanha

5380 novos imigrantes portugueses (o número é inferior aos

5785 de 2019, numa redução de 7%). 4155 vieram pela primeira

vez e 1225 já aqui tinham residido. A idade média do grupo das

chegadas é de 33,8 anos (em 2016 foi de 33,2; em 2017, de

41,9; em 2018, de 32,9; e em 2019, de 33,1).

Salienta-se o facto de terem saído da Alemanha 2925 cidadãos 

nacionais, dos quais 630 residiam há menos de 1 ano e 715 há 

menos de 2 anos. A idade média do grupo das partidas é de 

38,2 anos (40,6 em 2018 e 37,1 em 2019. 

d) Distribuição geográfica pelos Estados Federados

Por Länder, a liderança continua com a Renânia do Norte-

Vestefália, com 37880 nacionais (37900 em 2019), seguindo-

se-lhe o Bade-Vurtemberga com 29070 (29225);  Hesse, 15385 

(15460); Baviera, 12600 (12385); Hamburgo, 9260 (9385); 

Baixa-Saxónia, 8700 (8740); Renânia-Platinado, 8560 (8410); 

Berlim, 6820 (6760); Schleswig-Holstein, 2925 (2865); Bremen, 

2580 (2630); Saxónia, 1620 (1595); Saxónia-Anhalt, 965 (925); 

Sarre,  915 (870); Turíngia, 565 (545); Brandemburgo, 445 (430) 

e  Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, 265 (245).   

Portal das Comunidades – aceda aqui a toda a informação relevante para as 
deslocações a Portugal no período estival
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Estabilidade das Comunidades Portuguesas no Oeste da 
Alemanha  

Nos Estados ocidentais, onde residem mais portugueses, as 

taxas de alteração dos números da população face ao ano 

transato são quase inexpressivas. Na Baviera, Renânia-

Platinado, Schleswig-Holstein e no Sarre, há respetivamente 

mais 215, 150, 60 e 45 cidadãos nacionais. As percentagens de 

descidas são igualmente marginais, em Bade-Vurtemberga 

com menos 185 pessoas, em Hamburgo (125), no Hesse (75), 

em Bremen (50), na Baixa-Saxónia (40) e na Renânia do Norte 

–Vestefália (20).

Estabilidade das Comunidades Portuguesas a Leste da 
Alemanha  

Verificaram-se aumentos percentuais sem significado do 

número de habitantes portugueses em todos os Estados do 

Leste da Alemanha: Saxónia-Anhalt com mais 40 portugueses 

do que em 2019, Saxónia (25), Meclemburgo-Pomerânia e 

Turíngia (20 cada) e Brandeburgo (15).  

Dinâmica na cidade-Estado de Berlim - A cidade-Estado de 

Berlim, com 6820 pessoas (4,9% do total) registou um 

acréscimo de 60 portugueses por comparação com 2019.  

e) Género – Dos 138 555 portugueses residentes na Alemanha,

a maioria é do sexo masculino – 76330 (55,1%) –, ao passo que

62225 são do sexo feminino (44,9%). Este relativo equilíbrio

não se verifica em 7 Estados, tal como sucedia em 2019, em

que predominam os homens: Baviera (59,2%), Berlim (62,2%),

Meclemburgo-Pomerânia Ocidental (64,1%), Brandemburgo

(65,1%), Saxónia (68,8%), Turíngia (69,9%) e Saxónia-Anhalt

(72,5%).

f) Estrutura etária – Cerca de 9,97% (13815) dos portugueses

tem menos de 20 anos, 39,76% (55095) tem entre 20 e 45 anos,

36,84% (51040) tem entre 45 e 65 anos e 13,43% (18610) mais

de 65. A média etária subiu de 43,8 anos em 2019 para 44,3

anos em 2020.

g) Estado civil – O número dos residentes portugueses 
solteiros (59000, 42,6% do total) é muito semelhante ao dos 
casados (60035, 43,3%). O número de portugueses casados(as)

com alemães (ãs) é de 5520 (3,98%). Salienta-se o facto de o 

número de portugueses casados com alemãs (2565) ser 

inferior ao de portuguesas casadas com alemães (2955). Há 

ainda 8410 divorciados (6%) e 2500 viúvos (1,8%). Registamos 

de igual modo o elevado número de viúvas portuguesas aqui 

residentes (1925) por comparação com homens viúvos (575). 

Finalmente, as autoridades alemãs dão conta de 8615 

portugueses com estado civil desconhecido (6,2%). 

h) Nascidos na Alemanha – 17,1% da totalidade dos

portugueses residentes na Alemanha, isto é, 23730 cidadãos,

são mono-nacionais. O número de cidadãos portugueses

nascidos e residentes na Alemanha tem-se mantido

relativamente constante. Se considerarmos apenas a

totalidade dos menores de 18 anos (11815), 48,9% (5785)

nasceram na Alemanha. A estatística alemã dá conta de 570

nascimentos de crianças com nacionalidade portuguesa no

ano de 2020 (contra 545 em 2019).

i) Duração média da estada na Alemanha – Este valor

subiu levemente, de 22,3 anos em 2016 para 22,4 anos em 

2017, para 22,9 anos em 2018, para 23,4 em 2019 e para 

23,9 em 2020. Sobressaem neste parâmetro seis grandes 

grupos de cidadãos portugueses que vivem neste país:

a) menos de 4 anos: 15880 (11.4%)
b) entre 4 a 8 anos: 19305 (13,9%)
c) entre 8 e 15 anos: 15445 (11,1%)
d) entre 15 a 25 anos: 22850 (16,4%)
e) entre 25 a 40 anos: 33020 (23,8%)
f) há mais de 40 anos: 32060 (23,1%)

Referindo em particular o grupo dos nacionais residentes há 

menos de 1 ano na Alemanha, em 2020 o número tornou a cair 

(-11%), cifrando-se em 3825 cidadãos. O pico foi atingido em 

2013, com 7602 portugueses.  

j) Portugueses por área Consular:

 Consulado-Geral em Estugarda com 66530 pessoas,

representando 48% dos portugueses residentes neste país;

 Consulado-Geral em Düsseldorf com 37880 pessoas,

27,3%;

http://www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt/
http://www.facebook.com/EmbaixadaPortugalBerlim
mailto:boletiminformativo.comunidade@mne.pt
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 Consulado-Geral em Hamburgo com 23465 pessoas,

16,9%;

 Secção Consular em Berlim com 10680 pessoas, 7,7%.

Resumindo as características da comunidade portuguesa na 

Alemanha, e repetindo exercícios anteriores, poder-se-ia fazer 

o seguinte “retrato robot” a 31 de dezembro do ano passado –

sexo masculino, de 44,3 anos de idade, casado, vivendo na

Renânia do Norte-Vestefália há 23,9 anos.

Realizar-se-á, entre os próximos dias 3 e 19 de junho de 2021, 
o Festival Cultural Internacional de Osnabrück – MeWe -, este
ano dedicado ao mundo lusófono. O Cônsul-Geral de Portugal
em Hamburgo, Luís Filipe Cunha, saudará as entidades
municipais e o público presente, na sessão de abertura do
Festival, no dia 3 de junho de 2021.

O festival integrará 25 eventos, nas áreas da música, dança, 
literatura e cinema, bem como diversas exposições e palestras. 
Relativamente à participação portuguesa, o Grupo de Fado 
Gerações dará um concerto, no dia 4 de junho de 2021, a partir 
das 18H30, no Museu da Cultura Industrial, e o jornalista 

Miguel Szymanski, vindo de Lisboa, fará uma palestra, no dia 9 
de junho de 2021, sobre os efeitos da história colonial de 
Portugal na atualidade.  

Destaque-se ainda a leitura bilíngue da obra “A noite de 
Lisboa”, de Erich Maria Remarque, no dia 6 de junho de 2021, 
às 11H00, e a leitura “O mundo em que vivi”, no qual uma 
historiadora de arte e uma escritora examinarão a obra 
literária da escritora judia Ilse Losa, nascida em Osnabrück e 
emigrada para Portugal.   

O Gabinete Federal de Migrações e Refugiados (BAMF) 
atualizou recentemente a brochura designada “Bem-vindo à 
Alemanha”. 

Facilitar a chegada à Alemanha, orientar e apontar o caminho 
esse é o objetivo da brochura  disponível em várias línguas.  
Pode consultar o guia atualizado em: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/W
illkommenDeutschland/willkommen-in-
deutschland.html?nn=282388 

O Gabinete Federal de Migrações e Refugiados publicou 
recentemente um documento intitulado “O que deve saber 
agora sobre o Covid-19”  compilando a informação atual, em 
língua portuguesa, sobre o coronavírus na Alemanha. 

http://www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt/
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Pode consultar o referido documento em: 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-
de/staatsministerin/corona/o-que-deve-saber-agora-sobre-o-
coronav%C3%ADrus-portugiesisch--1897734 

O Covid-19 pode ser considerado, em alguns casos, como 

doença profissional (para os trabalhadores do ramo da saúde) 

ou mesmo acidente laboral de acordo com a Federação Alemã 

dos Seguros de Acidentes.  Para mais informações consulta o 

portal da DGUV:  

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/corona_

arbeitsunfall/index.jsp 

O Camões, Instituto da Cooperação e Língua I.P., através da 

Coordenação do Ensino Português na Alemanha, informa que o 

período de RENOVAÇÃO  de inscrições e NOVAS 

INSCRIÇÕES para o ano letivo de 2021/22 foi alargado até ao 

dia 31 de maio de 2021. 

Para mais informações consulte: 

https://sites.google.com/view/epe2021/abertura?authuser 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-

fazemos/aprender-portugues/presencial/no-ensino-basico-e-

secundario/inscricao-epe  

A secção de Steinfurt (distrito do Estado da Renânia do Norte e 

Vestefália) da rede cívica alemã Europa-Union elegeu Portugal 

como país de honra das comemorações deste ano da Semana 

Europeia. Numa iniciativa que se prolonga desde o início de 

abril até meados de maio, foram sendo regularmente inscritos 

no website daquela organização (https://steinfurt.europa-

union.de/projekt-solidaritaet-in-europa/ueber-das-projekt) 

diversos dados sobre Portugal, da economia à política, do 

turismo à sociedade, dos fluxos migratórios e geminações 

passando, naturalmente, pela nossa participação na 

construção europeia.  

O destaque concedido a Portugal teve por inspiração a 

Presidência Portuguesa do Conselho Europeu neste 1.º 

semestre de 2021, mas também o 25.º aniversário da 

geminação entre Leiria e Rheine que este ano se comemora. 

   Rheine 

Leiria  
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A culminar esta exaustiva cobertura do nosso país, realizou-se 

no passado dia 6 uma videoconferência sob o título “Portugal, 

o nosso vizinho na Europa” que juntou elementos da Europa-

Union Steinfurt, a Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf,  a 

diplomata da Embaixada de Portugal em Berlim, Ana Luísa

Riquito e diversos membros da nossa comunidade na

Alemanha, ativos na vida cívica e política local,

designadamente Nelson e Soledade Rodrigues, Maria do Céu

Campos, José Azevedo e Philipp Lourenço.

O debate informal e franco, conduzido pelo Presidente da 

Europa-Union Steinfurt, Bernd Weber, foi ilustrativo da 

facilidade de integração dos membros da comunidade 

portuguesa na Alemanha, que aqui se consideram em casa, 

sem prejuízo dos laços afetivos que mantêm ainda com 

Portugal, tão presentes na palavra “saudade”.  

A Coordenação do  Ensino Português na Alemanha (CEPE),  

numa ação articulada com o Embaixador de Portugal na 

Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes, e com os Cônsules-

Gerais de Portugal em Düsseldorf,  Lídia Nabais, em Estugarda, 

Carla Saragoça, e em Hamburgo, Luís Cunha, em coordenação 

com os professores dos cursos de Língua Portuguesa da rede 

EPE na Alemanha, irá realizar, no dia 12 de junho, a 5.ª edição 

das Lusitaníadas, atividade recorrente na programação da 

CEPE Alemanha, que envolve alunos e professores da rede EPE 

em colaboração com a comunidade portuguesa local e com as 

Comissões de Pais. 

O projeto foi concebido no ano letivo de 2015/2016 e nasceu 

da ideia de unir toda a comunidade escolar dos cursos de 

língua e cultura portuguesas (L.C.P.) num evento de 

confraternização que reunisse uma vertente desportiva e uma 

vertente cultural, numa primeira fase na região norte da 

Alemanha e, posteriormente, perspetivando o alargamento a 

outros estados alemães.  

Em 2016, a atividade decorreu em Hannover, em 2017 em 

Osnabrück, em 2018 em Bremen e em 2019 em Hamburgo. A 

sua 5.ª edição, inteiramente online, irá decorrer no sábado, dia 

12 de junho de 2021, em canal próprio da CEPE Alemanha no 

Youtube", em emissão pré-gravada. 

Em tempos de pandemia, a CEPE lançou o desafio 

aos professores de todas as áreas geográficas, para que 

possam selecionar, de entre os seus alunos, candidatos que 

possam participar nas categorias a concurso.  

A Abertura do evento terá intervenções de S.Exa. a Secretária 

de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, do 

Embaixador de Portugal na Alemanha,  Francisco Ribeiro de 

Menezes, e do Presidente do Conselho Diretivo do Camões I.P. 

Embaixador João Ribeiro de Almeida. 

T O M E   N O T A: 

Esteja atento aos alertas  

sobre a Covid-19 divulgados pelas 

entidades oficiais. 
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