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O acesso ao Ensino Superior em Portugal dos Emigrantes e 
Lusodescendentes na Alemanha inclui dois momentos:  
(I) a apresentação de candidaturas e (II) a realização de Provas 
de Ingresso para acesso ao Ensino Superior. 
 
(I) Apresentação de candidaturas 
 
Prazo – 25 de julho a 8 de agosto 
 
É necessário apresentar os seguintes documentos: 
 
1) Documento comprovativo da situação de emigrante ou de seu 
familiar, emitido pelo Posto Consular português da respetiva 
área de residência. Para esse efeito, é necessário comprovativo 
(Meldebestätigung), emitido pela autoridade competente do 
local de residência, sem o qual não é possível a emissão deste 
documento. 
 
2) Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino 
secundário obtido no país de emigração e da respetiva 
classificação (em substituição da ficha ENES – Exames 
Nacionais do Ensino Secundário).  
 
Quando concorre com a titularidade do diploma estrangeiro de 
curso de ensino secundário emitido ou obtido na Alemanha, 
caso esteja em língua alemã, este documento pode ser 
apresentado das seguintes formas:  
 
- Devidamente autenticado pelos serviços oficiais de educação 
do respetivo Estado Federado; 
- Depois de autenticado, deverá ser traduzido por um tradutor 
ajuramentado na Alemanha;  
- Posteriormente a tradução deverá ser legalizada (i.e. 
reconhecida a assinatura da tradução) por qualquer um dos 
Postos Consulares ou Secção Consular portugueses na 
Alemanha, dentro do respetivo horário de atendimento ao 
público, disponível aqui. 
 
O emolumento consular devido por cada reconhecimento de 
assinatura é de 20,00€ e por cada fotocópia de 23,00€. 
(Se pretender ficar na posse dos originais, poderá solicitar 
fotocópias autenticadas em qualquer um dos Postos 
Consulares). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: a legalização de fotocópias do original da tradução 
poderá também ser feita nos serviços administrativos 
municipais (Rathaus, Bürgerbüro, Meldeamt). 
 
OU  
 
- Legalizado pela aposição da Apostilha da Haia, que poderá ser 
obtida junto da entidade competente da cidade onde foram 
emitidos, cujos contactos poderá obter no estabelecimento de 
ensino que frequentou; 
 
3) Declaração emitida pelos serviços oficiais de educação do 
país de emigração (declaração de congénere), atestando que a 
habilitação secundária de que é titular, obtida nesse país 
(Alemanha), é suficiente para aí ingressar no ensino superior 
oficial em cursos congéneres daqueles a que se pretendem 
candidatar 
 
Se em língua alemã, este documento pode ser apresentado das 
seguintes formas:  
 
- Devidamente autenticado pelos serviços oficiais de educação 
do respetivo Estado Federado; 
- Depois de autenticado, deverá ser traduzido por um tradutor 
ajuramentado na Alemanha;  
- Posteriormente a tradução deverá ser legalizada (i.e. 
reconhecida a assinatura da tradução) por qualquer um dos 
Postos Consulares ou Secção Consular portugueses na 
Alemanha, dentro do respetivo horário de atendimento ao 
público, disponível aqui. 
 
OU 
 
- Legalizado pela aposição da Apostilha da Haia, que poderá ser 
obtida junto à entidade competente da cidade onde foram 
emitidos, cujos contactos poderá obter no estabelecimento de 
ensino que frequentou; 

 
Poderá encontrar mais informações sobre os documentos a 
apresentar nas páginas do Governo de Portugal e da  Direção-
Geral do Ensino Superior. 
 
 

 
  

https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/
https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/
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
https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/
https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/
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
https://eportugal.gov.pt/servicos/pedir-equivalencia-de-habilitacoes-estrangeiras-do-ensino-basico-e-secundario
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/contingente-especial-para-candidatos-emigrantes-portugueses-e-familiares-que-com-eles-residam
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/contingente-especial-para-candidatos-emigrantes-portugueses-e-familiares-que-com-eles-residam
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(II) Provas de ingresso no ensino superior 
 
Relativamente às provas de ingresso há duas possibilidades: 
 
1) Realizar os exames finais do ensino secundário português 
para efeitos de comprovação das provas de ingresso. 
 
OU 
 
2) No caso de ser titular de um curso de ensino secundário 
estrangeiro, requerer a substituição das provas de ingresso 
portuguesas pelos exames finais estrangeiros daqueles cursos 
através da aplicação do artigo 20.º -A do decreto-Lei n.º 296-
A/98, de 25 de setembro. 
 
Nota: Se, para o curso universitário para o qual quer concorrer, 
necessitar de uma prova de ingresso diferente das que realizou 
no Abitur, terá de se inscrever numa escola secundária em 
Portugal para poder realizar essa mesma prova de ingresso. 
Caso contrário, não poderá candidatar-se ao curso que 
pretende. 
 
Para quaisquer esclarecimentos relacionados com a 
apresentação da sua candidatura, consultar o site da Direção-
Geral do Ensino Superior, ou contactar a Coordenação do Ensino 
Português na Alemanha através do email 
cepe.alemanha@camoes.mne.pt . 
 

 
 

 
  

  
A Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf, Lídia Nabais, reuniu-
se, no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, em Hagen, com o Presidente do Grupo 
Parlamentar de Amizade Alemanha-Portugal no Bundestag, 
Timo Schisanowski. Acompanhada do jovem membro do 
Conselho Consultivo de Düsseldorf, Philipp Lourenço, a Cônsul 
testemunhou o carinho que o deputado federal nutre pela nossa 
comunidade, com a qual frequentemente interagiu na 
juventude, na sua cidade natal de Hagen, em que residem cerca 
de mil portugueses. 
 

 
 

Philipp Lourenço, Lídia Nabais e Timo Schisanowski 
 

O deputado Schisanowski fez ainda questão de estar presente, 
no dia seguinte, no 2.º Encontro de Concertinas e Cantares ao 
Desafio, organizado pela União Desportiva e Cultural de Hagen, 
então acompanhado do Vice-Presidente da Câmara local, 
Dietmar Thieser. Na ocasião, teve oportunidade de debater com 
o Presidente da Associação, Luís Martins, os desafios com que 
se defronta o movimento associativo português e o potencial 
das renovadas instalações da União de Hagen para acolher 
também eventos municipais. 
 

 
 

Timo Schisanowski, Luís Martins, Lídia Nabais e Dietmar 
Thieser 

 

 

 
O Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado, 
participou na Receção de Verão ao Corpo Consular do Estado 
Federado do Hesse (Sommerempfang für das Hessische 
Consular Corps), que se realizou no Schloss Biebrich, em 
Wiesbaden, no passado dia 13 de junho.  
 
Na ocasião, o Cônsul-Geral apresentou os seus cumprimentos 
ao novo Ministro-Presidente do Hesse, Boris Rhein (CDU), que 
assumiu funções a 31 de maio de 2022, na sequência do cargo 
de Presidente do Parlamento Estadual, que desempenhava 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/contingente-especial-para-candidatos-emigrantes-portugueses-e-familiares-que-com-eles-residam#condicoes
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/contingente-especial-para-candidatos-emigrantes-portugueses-e-familiares-que-com-eles-residam#condicoes
mailto:cepe.alemanha@camoes.mne.pt
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desde 2019, bem como à nova Ministra para a Europa, Lucia 
Puttrich. 
 
No seu discurso, Boris Rhein sublinhou o interesse do Estado 
Federado em aprofundar as relações do Hesse com a 
comunidade internacional, designadamente através do Corpo 
Consular. 
 
O Cônsul-Geral agradeceu o convite do Protocolo do Hesse. 
Nesse âmbito, aproveitou para desejar ao Ministro-Presidente 
do Hesse muito sucesso no desempenho das novas funções, 
disponibilizando-se para trabalhar em conjunto no 
aprofundamento das já sólidas relações luso-alemãs. 
 

 
 

Leandro Amado com a Ministra para a Europa, Lucia Puttrich e 
com o Ministro Presidente do Hesse, Boris Rhein 

 

 

O Cônsul-Geral de Portugal em Hamburgo, Vasco Seruya, 
realizou uma visita à cidade de Osnabrück no passado dia 14 de 
junho, para um encontro com a Presidente da Câmara Katharina 
Pötter e para uma visita ao Centro Português de Osnabrück 
(C.P.O).  
 

 
 

Vasco Seruya e a Presidente da Câmara Katharina Pötter 
 

 
No C.P.O, que comemora este ano 50 anos de existência, foi 
recebido pela nova Direção, presidida por António Pereira, e os 
membros Manuel Louro, Ventura e Catarina Costa.  

 

 
 

Vasco Seruya com o Presidente do C.P.O, António Pereira (à 
direita na foto) 

 
Estiveram também presentes no encontro, Jens Koopmann da 
Rathaus de Osnabrück, Cristina Godinho, tradutora, e 
Conceição Pinto, funcionária da Antena Consular no Centro. 
 

 
 

 
 

 

 
Após 3 anos de interrupção, o restaurante “Frango Português” 
voltou a organizar, nos dias 4 e 5 de junho as conhecidas 
comemorações do Dia de Portugal em Düsseldorf. As 
festividades foram animadas pelo apresentador da SIC José 
Figueiras e contaram com diversos artistas locais e outros 
vindos de Portugal que, durante os dois dias, apresentaram 
danças tradicionais e música popular aos cerca de 2 mil 
visitantes que passaram pelo recinto.  
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Intervenção da Cônsul-Geral, Lídia Nabais, nas comemorações 
do Dia 10 de Junho  

 
Estiveram presentes, nesta ocasião, a Cônsul-Geral de Portugal 
em Düsseldorf, Lídia Nabais, a Diretora das Relações Europeias 
e Internacionais da Câmara daquela cidade e ex-deputada do 
Landtag de origem portuguesa, Susana dos Santos Herrmann, 
e os deputados ao Bundestag Timo Schisanowski e Catarina dos 
Santos Firnhabei, eleitos na Renânia do Norte-Vestefália, 
respetivamente Presidente e Vice-Presidente, do Grupo 
Parlamentar de Amizade Alemanha-Portugal. 
 

 
 

Atuação do rancho folclórico “Portugal de Hagen” 
 

 

 
Por ocasião das comemorações do Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas decorreu, a 11 de junho, a 
Festa “Nem tudo é Saudade”, concebida para a Comunidade 
Portuguesa na região desta capital pela “2314 - Associação 
Cultural Portuguesa em Berlim” (Portugiesischer Kulturverein in 
Berlin) e que contou com apoio financeiro do MNE/ DGACCP. 
 
 A programação cultural foi bastante variada e completa e 
contou com mais de três dezenas de artistas nacionais, 
residentes em Berlim, na maioria jovens.  
 

 
 

Inês Pinto (soprano), Sónia Grané (soprano), Erica Bianca 
(soprano), Margarida Pinheiro (soprano) Pedro Matos (tenor), e 

Maria João Maia (pianista) 
 

A parte gastronómica ficou a cargo de estabelecimentos de 
restauração portugueses e provou ser um dos pontos mais 
atrativos do evento. 
 
Compareceram à festa, ao longo do dia, mais de 2500 pessoas 
(maioritariamente portugueses, mas também muitos alemães), 
com evidente satisfação por participar num evento 
diversificado, aberto e presencial. Um sucesso para os 
organizadores, portanto, que já anunciaram a intenção de 
ampliar o modelo a partir do próximo ano.  
 

 
 

Atuação do rancho folclórico “Impulso de Berlim”  
 

No âmbito do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, o Embaixador de Portugal dirigiu-se à assistência 
fazendo um ponto de situação sobre as relações entre Portugal 
e a Alemanha, lembrando a importância da nossa ação cultural 
em Leipzig e da nossa participação na Feira de Hannover 
enquanto País-Parceiro. Tratou-se de momentos relevantes no 
desenvolvimento do diálogo bilateral, que constituíram motivo 
de orgulho para os portugueses residentes na Alemanha. 
Abordou, ainda, alguns aspetos do funcionamento da rede 
consular e matérias – como o voto dos portugueses residentes 
no estrangeiro – que se revestem do maior significado para os 
nossos compatriotas.  
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Intervenção do Embaixador Ribeiro de Menezes nas 
comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas 

 

 
Foi lançado, no passado dia 17 de junho, o núcleo de Hamburgo 
da ASPPA. O evento contou com a participação do Cônsul-Geral 
de Portugal naquela cidade, Vasco Seruya, do Deputado Paulo 
Pisco, eleito pelo Círculo da Europa, e Conselheiro das 
Comunidades Alfredo Stoffel. 
 

 
 

Vasco Seruya com Paulo Pisco, Alfredo Stoffel, e membros da 
ASPPA 

 
O Deputado reuniu previamente com o Cônsul-Geral, a Docente 
de Apoio Pedagógico, Cristina Santos, e o responsável do 
projeto da ASPPA em Hamburgo, Flávio Ramos. 

 
 

 

O Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado, 
deslocou-se, no dia 3 de julho, a Ulm (Bade-Vurtemberga), para 
participar nas comemorações do 50.º Aniversário da 
Comunidade Católica de Língua Portuguesa São Francisco de 
Assis.  
 
Assistiram às comemorações: o Presidente da Câmara de Ulm, 
Gunter Czisch (CDU), a deputada à Assembleia da República, 
Nathalie de Oliveira (PS), o Deputado ao Parlamento do Bade-
Vurtemberga, August Schuler (CDU), a Representante da 
Diocese de Rothemburgo-Estugarda, Thereza Kucher. O Cônsul-
Geral, além de outras considerações, apresentou os 
cumprimentos do Embaixador. 
 
Estiveram também presentes os Conselheiros das 
Comunidades, Maria do Céu Campos e José Loureiro, a 
Presidente da CCLP Ulm, Judite Sousa, e o Representante da 
Caixa Geral de Depósitos, André Mealha. 
 
 

 
 

August Schuler, Maria do Céu Campos, Leandro Amado, 
Nathalie de Oliveira, e José Loureiro 

 
 

 

O programa anual de Presenças Consulares consiste na 
deslocação de trabalhadores dos serviços consulares a 
localidades mais distantes, por forma a prestar diferentes 
serviços às comunidades portuguesas (Cartões de Cidadão, 
Procurações, Passaportes, etc.). Na Alemanha, fazem-se 
presenças consulares nas áreas consulares de Estugarda 
(Kaiserslautern, Munique, Nuremberga, Singen), Düsseldorf 
(Bonn, Meschede, Munster /Emsdetten, Gütersloh) e Hamburgo 
(Braunschweig, Bremerhaven, Cuxhaven, Osnabrück). As 
marcações podem ser feitas feita por e-mail ou telefone. 
Consulte aqui os locais e os horários. 

 

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/permanencias-consulares
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Vive no estrangeiro e precisa de renovar o seu Cartão de 
Cidadão? 

 

No serviço online pode renovar o cartão e atualizar dados como 
a morada e os contactos. Pode fazê-lo a partir dos 25 anos e 
desde que o cartão não esteja caducado há mais de 30 dias.  

Para saber mais sobre a renovação online do Cartão de Cidadão 
clique aqui. 

Para outras situações contacte o posto consular da sua área de 
residência. 

 

Se tirou a carta antes de 2 de janeiro de 2013, o título deve ser 
revalidado aos 50 anos, aos 60 e depois de 5 em 5 anos até aos 
70. 

Para os cidadãos com mais de 70 anos, a renovação é feita de 2 
em 2 anos. 

Faça aqui o agendamento online.  

O que acontece se não revalidar a minha carta de condução nos 
prazos legais? 

A revalidação deve ser requisitada nos 6 meses anteriores à 
caducidade, para não incorrer nas seguintes situações: 

Se deixar passar o prazo e conduzir com a carta de condução 
caducada, está a cometer uma infração rodoviária. 

Se deixar passar mais do que 2 anos (e até um limite de 5 anos) 
sem renovar a carta, terá de realizar um exame especial, 
composto por prova prática. 

Se deixar passar mais do que 5 anos (até um limite de 10 anos) 
sem renovar a carta, terá de completar com aproveitamento um 
curso específico de formação e realizar um exame especial, 
composto por prova prática. 

Aceda à página do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres e consulte a última carta emitida. 

 

De acordo com a legislação alemã, a assistência jurídica 
gratuita é um procedimento através do qual é concedida uma 
série de benefícios que consistem principalmente na isenção do 
pagamento de honorários jurídicos (Beratungshilfe) e/ou taxas 
processuais (Prozesskostenhilfe), como os custos decorrentes 
de pareceres de peritos, fianças, custas judiciais, etc.  A 
assistência gratuita é apenas para as pessoas que comprovem 
a inexistência de meios financeiros para os devidos efeitos.  

Tudo o que necessita de saber pode ser consultado aqui. 

 

 

 

 

https://justica.gov.pt/Servicos/Renovar-online-o-Cartao-de-Cidadao
https://siga.marcacaodeatendimento.pt/
https://www.imtonline.pt/
https://www.imtonline.pt/
https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Beratungs_PKH.pdf

