
 

 
Boletim Informativo Comunidade Portuguesa na Alemanha - Nr.09 / junho 2017 - Periodicidade mensal - Embaixada de Portugal na Alemanha 

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

 

     

 

Nos últimos anos muitos cidadãos portugueses fixaram-se na 
Alemanha por motivos profissionais e outros estão ainda à 
procura de emprego, mas a maior parte deparou-se com a 
pergunta, quando não exigência, de falar alemão. Enquanto 
que nalgumas profissões a comunicação se realiza em língua 
inglesa ou até nalguns empregos se faz em português, como 
por exemplo em call-centers de empresas atuando a nível 
europeu ou mesmo mundial, noutras isso não é possível. As 
entidades patronais alemãs dão grande importância ao facto 
de os seus trabalhadores estrangeiros compreenderem bem as 
indicações que lhes dão em alemão, assim como saberem 
expressar-se nesta língua, o que as leva a ter mais confiança 
neles. 

Alemão na vida profissional: em profissões da saúde 
(médicos/as, enfermeiros/as, prestadores/as de cuidados de 
terceira idade) nas quais há uma responsabilidade acrescida 
pelo bem-estar, saúde e vida das pessoas, ter bons 
conhecimentos de alemão é fundamental e constitui uma 
garantia de trabalho, pois há grande procura destes 
profissionais na Alemanha.  

Mas também noutras profissões saber alemão abre as portas 
para postos de trabalho mais qualificados, com melhor 
remuneração e melhores perspetivas.  

Alemão na vida particular: isto para não falar da importância 
que o saber exprimir-se na língua alemã tem no dia-a-dia de 
cada um: pedir uma informação, fazer compras, entender o 
contrato de arrendamento, o contrato de trabalho, fazer valer 
os seus direitos, requerer subsídios e abono de família, tratar 
dos seus assuntos no Centro de Emprego, Jobcenter e 
Familienkasse, no banco, dialogar com os professores dos 
filhos e saber como os apoiar, expor problemas de saúde ao 
médico, etc. – tudo isto são momentos em que está patente o 
valor dos conhecimentos de alemão. Investir tempo e dinheiro 
num curso de alemão será certamente compensador. 

Onde aprender alemão: os cidadãos portugueses que queiram 
aprender alemão têm vários caminhos à sua escolha, conforme 
as suas posses e urgência na aquisição de conhecimentos. 
Desde cursos gratuitos na Internet (por exemplo, 
www.goethe.de, www.dw/com/de/deutsch-lernen/s-2055, 
etc.) e em associações, a cursos pagos em escolas de línguas 
ou na Volkshochschule (VHS) do local de residência  – a 
escolha é grande.  

    

    

 

 

Curso de integração: outra hipótese é frequentar um curso de 
integração (Integrationskurs). Estes cursos destinam-se, em 
primeiro lugar, a pessoas de terceiros países e refugiados, 
mas os cidadãos portugueses, na qualidade de cidadãos da 
União Europeia, podem solicitar autorização ao Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) para a sua frequência. Desde 
que os seus conhecimentos de alemão sejam insuficientes, 
mas necessários para facilitar a sua integração na Alemanha, e 
ainda desde que haja lugares vagos nos cursos, esta entidade 
pode abrir este caminho. Para tal é necessário preencher um 
requerimento (em língua alemã), que se pode obter nas 
escolas de línguas, na Internet e nos serviços do Bundesamt. 
As escolas podem ajudar a preencher o requerimento. A 
autorização deverá ser entregue posteriormente na escola 
escolhida pelo interessado ou que tem cursos disponíveis. 

Esta autorização não significa que o curso é gratuito. O preço 
por cada hora de aula é de 1,95€, tendo que ser sempre pago 
adiantadamente o correspondente a um bloco de 100 horas de 
aulas (195€). Quem concluir a totalidade do curso com êxito no 
decurso de 2 anos (600 horas de língua e 100 horas de 
orientação sobre a vida na Alemanha) poderá requerer e 
receber o reembolso de 50% dos custos pagos. 

Condições especiais: no caso dos beneficiários de subsídio 
social de desemprego II (Arbeitslosengeld II = Hartz IV) ou 
subsídio de assistência social (Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Sozialhilfe) a frequência do curso pode ser obrigatória 
(verpflichtend) e os custos poderão ser assumidos pelas 
entidades alemãs (Jobcenter).  

O subsídio de desemprego Arbeitslosengeld I não dá direito a 
cursos gratuitos, a menos que o Jobcenter considere 
comprovada a necessidade de apoio financeiro do beneficiário. 

Onde obter informações: na página da Internet do Bundesamt 
(www.bamf.de) está disponível um folheto explicativo sobre os 
cursos de integração (Merkblatt zum Antrag auf Zulassung) em 
português. Por outro lado, para  saber qual o serviço 
competente do BAMF para a zona de residência dos 
interessados, bem como endereços de escolas de línguas com 
estes cursos, aconselha-se a consulta da página 
webgis.bamf.de.  

Vocabulário especial para determinadas profissões: depois 
dos primeiros passos na língua alemã, é necessário 
aperfeiçoar os conhecimentos. Mesmo para quem já se 
encontra na Alemanha há mais tempo, mas ainda não dispõe 
de vocabulário especializado, existe agora a possibilidade de 

http://www.goethe.de/
http://www.dw/com/de/deutsch-lernen/s-2055
http://www.bamf.de/
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frequentar cursos com ensino de vocabulário específico para 
determinadas profissões (Berufssprachkurse), com o apoio do 
BAMF e do Fundo Social Europeu, através do Centro de 
Emprego (Agentur für Arbeit) ou Jobcenter. A condição para 
frequentar um curso de alemão profissional é estar disponível 
para entrar no mercado de trabalho e receber subsídio de 
desemprego (neste caso Arbeitslosengeld I ou II). 

Reconhecimento dos cursos superiores e profissionais 
concluídos em Portugal: no que diz respeito a determinados 
cursos, superiores ou profissionais, concluídos em Portugal é 
necessário solicitar o seu reconhecimento na Alemanha. É o 
caso das profissões regulamentadas neste país (por exemplo, 
médicos, dentistas, veterinários, farmacêuticos, enfermeiros, 
parteiras).  

No caso das profissões não regulamentadas isso é dispensável 
(por exemplo, gestor de empresa, informático, padeiro), mas 
aconselhável, pois pode melhorar as hipóteses de obter um 
emprego. Para ter a certeza do que é necessário fazer 
aconselha-se a consulta da página www.anerkennung-in-
deutschland.de, bem estruturada e disponível em várias 
línguas, bem como da página www.make-it-in-germany.pt.  

Contudo, por vezes não é fácil estabelecer a correspondência 
da designação de uma profissão noutra língua, por os 
conteúdos da formação serem diferentes. Para obter 
informações concretas os interessados deverão procurar os 
contactos da rede IQ (IQ-Netzwerk) mais próximos do seu local 
de residência.  

Portais informativos: além do já mencionado portal 
Anerkennung in Deutschland, as informações sobre o 
reconhecimento de qualificações estrangeiras são 
complementadas nos portais Anabin (http://anabin.kmk.org)   
e BQ-Portal (www.bq-portal.de/en). 

Subsídio para o reconhecimento: as pessoas que residam há 
mais de 3 meses na Alemanha e exerçam funções inferiores à 
sua qualificação profissional poderão requerer um subsídio 
para as despesas do processo de reconhecimento 
(Anerkennungszuschuss). Condição é que não disponham de 
meios financeiros para suportar as despesas do 
reconhecimento ou tenham um rendimento anual tributável 
inferior a 26.000 euros (casados: 40.000 euros). Também aqui 
os centros de aconselhamento da IQ-Netzwerk podem dar 
informações mais detalhadas. 

Experiência profissional: o facto de não possuir um diploma de 
conclusão de um curso não significa que a experiência obtida 
em atividades profissionais em Portugal ou noutro país não 
tem valor. Pelo contrário, essa experiência deverá ser sempre 
indicada, porque poderá ser tida em conta para a concessão 
de uma equivalência parcial. 

Formação profissional na Alemanha: em função da sua idade, a 
alguns dos recém-chegados poderá ser oferecida a 
possibilidade de fazer uma formação profissional neste país 
numa profissão em que há mais falta de pessoal. Também aqui 
é importante saber alemão e mostrar boa vontade em adquirir 
conhecimentos. Uma vantagem da formação profissional é 

que, ao mesmo tempo que se vai aprendendo, vai-se 
recebendo uma remuneração.  

Muitas vezes as empresas, que investiram esforço e tempo na 
formação de um formando, preferem dar emprego a essa 
pessoa, porque já a conhecem e apreciam o seu trabalho. Ter 
uma formação profissional é quase sempre uma garantia de 
lugar de trabalho.  

Informações sobre formações profissionais: os interessados 
em formações profissionais poderão entrar em contacto com a 
Câmara de Indústria e Comércio (IHK, isto é, Industrie- und 
Handelskammer) ou a Câmara de Artesãos 
(Handwerkskammer) local, que conhecem as necessidades das 
empresas na zona em questão. 

Formação contínua: há muitas profissões em que é possível 
fazer posteriormente cursos para atingir um nível superior no 
posto de trabalho. A isto chama-se Weiterbildung. Nalguns 
casos é a própria entidade patronal que sugere ao trabalhador 
essa possibilidade, por nele ver capacidades que podem ser 
úteis a ambos. De qualquer modo, hoje em dia é importante na 
vida profissional estar-se aberto às mudanças e ter vontade de 
progredir.  

Aviso legal: Estas informações gerais devem servir aos interessados como 
uma primeira orientação. No entanto, não fornecem qualquer garantia. 
Desse modo, está excluída a garantia ou responsabilidade de qualquer 
tipo, por exemplo, de precisão, confiabilidade, completude e atualidade 
das informações. Para informações detalhadas e adequadas ao caso 
concreto deverão ser consultadas as entidades alemãs acima referidas. 

Teve lugar a visita oficial do Embaixador João Mira Gomes ao 
Estado Federado da Renânia do Palatinado onde se realizaram 
contactos ao mais alto nível com membros do governo daquele 
Estado Federado, bem como encontros na Câmara de Comércio 
e Indústria local e na Universidade Johannes Gutenberg.

Nesta visita destacou-se ainda a deslocação à Missão Católica 
Portuguesa de Mainz onde presentemente se encontra 
instalada a Antena Consular que cobre a antiga área consular 
de Frankfurt, para avaliar as condições de funcionamento e os 
serviços prestados à comunidade. 

Em termos gerais, a visita permitiu reforçar os contactos e 
relações entre Portugal e o Estado Federado da Renânia do 
Palatinado, tanto no domínio da promoção da língua e cultura 
portuguesas como no âmbito do desenvolvimento das relações 
económicas e comerciais entre ambas as partes, assim como 
possibilitou fazer a avaliação do funcionamento da Antena 
Consular. 

Realizou-se a 17 de maio uma reunião do Conselho Consultivo 
da Área Consular de Berlim contando com a participação ativa 
dos membros que o compõem. 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.make-it-in-germany.pt/
http://anabin.kmk.org/
http://www.bq-portal.de/en
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Na ocasião foi efetuada uma troca de impressões e 
apresentadas propostas de ação que muito contribuem para os 
objetivos deste Conselho Consultivo de apoio e defesa dos 
interesses da Comunidade Portuguesa na área de jurisdição 
consular de Berlim. De destacar, os assuntos nas áreas social, 
ensino de português na Alemanha, assuntos consulares, 
associativismo e promoção económica e cultural. Foi dada 
particular ênfase à relevância do Boletim Informativo como 
ferramenta de informação aos portugueses residentes na 
Alemanha relativamente a assuntos de trabalho e sociais e 
serviços prestados pela Embaixada.  

Num espírito de diálogo aberto com os membros 
representantes da Comunidade Portuguesa, a reunião permitiu 
identificar sinergias destinadas a reforçar a atuação da 
Embaixada junto dos cidadãos nacionais. 

 

Membros do Conselho Consultivo da área consular de Berlim 

 
Foi um êxito a participação do Consulado Geral de Portugal em 
Hamburgo na “Noite Longa dos Consulados” no passado dia 
16 de Maio, no âmbito de uma iniciativa anual do Senado de 
Hamburgo em que os consulados de numerosos países abrem 
as suas portas ao público, ao serão, para darem a conhecer 
aos habitantes e visitantes de Hamburgo um pouco da sua 
cultura e gastronomia. Com o apoio do Camões, Instituto da 
Língua e da Cooperação, I.P., assim como do restaurante Nau, 
de Hamburgo, e da Missão Católica de Língua Portuguesa de 
Hamburgo, aquele Consulado proporcionou aos seus 
visitantes um evento interessante e multifacetado, em que se 
destacou a exposição “Histórias Portuguesas/”Portugiesische 
Geschichten” sobre a história da Comunidade Portuguesa de 
Hamburgo, e um programa musical variado, do jazz à música 
tradicional portuguesa, com a participação do saxofonista 
português Paulo Pereira, residente em Hamburgo, e do Grupo 
Musical MICAPO, da Missão Católica de Língua Portuguesa de 
Hamburgo. Os convivas tiveram também a oportunidade de 
provar uma excelente oferta de gastronomia e vinhos 
portugueses, e apreciaram a projeção de vídeos promocionais 
do Turismo de Portugal. 

Estima-se que cerca de 300 pessoas tenham visitado o 
Consulado Geral em Hamburgo nesse serão, na sua maioria 
alemães conhecedores de Portugal ou interessados no nosso 
país. Presentes também numerosos representantes da 
comunidade portuguesa da vasta área consular de Hamburgo e 

também dos círculos políticos e económicos da cidade, com 
relevo para o Ministro de Estado no Senado de Hamburgo e 
representante de Hamburgo junto da Federação em Berlim e 
junto da União Europeia, Wolfgang Schmidt, e para o Vice-
Presidente do parlamento de Hamburgo e líder do grupo 
parlamentar da CDU, Dietrich Wersig. 

No quadro de uma iniciativa inédita promovida pelo 
Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf, decorre, desde 
dia 27 de maio até 1 de julho, o “Mês de Portugal na NRW”. O 
calendário de todos os eventos a realizar foi sendo elaborado 
por aquele Consulado-Geral, desde Novembro passado, e 
começou a ser distribuído há um mês, através de centenas de 
cartazes e milhares de brochuras, por todo o território da 
Renânia do Norte-Vestefália, sendo seus destinatários a
generalidade do movimento associativo, missões católicas, 
câmaras de comércio e indústria, entidades públicas e 
privadas e empresários com interesse no nosso país, corpo 
consular aí acreditado. Foi, assim, dada publicidade aos vários 
espetáculos, apresentações de livros, palestras, celebrações 
religiosas, provas de vinhos, arraiais, entre vários outros 
acontecimentos, organizados por todos aqueles que se 
quiseram associar ao projeto, sob o mote de comemorar o Dia 
de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Foi, 
também, criada uma página de Facebook para o efeito: 
Portugalemnrw-junho2017. 

 

 
 

Caros Compatriotas da área consular de Hamburgo, queridos 
Amigos, 
Após mais de quatro anos ao serviço dos Portugueses na vasta 
área de jurisdição consular de Hamburgo, esperam-me novos 
desafios em Lisboa e chegou a altura de me despedir de todos 
vós. Estou feliz por regressar a Portugal, mas a tudo e todos 
levo no coração, assim como a certeza serena de que a tudo e 
a todos dei o meu melhor. 

Foram anos de grandes desafios, em que as minhas máximas 
prioridades se centraram - com resultados visíveis e com o 
contributo da equipa renovada e muito válida do Consulado 
Geral, a quem dirijo um grato reconhecimento, assim como da 
Embaixada de Portugal em Berlim e do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros - na prestação mais eficiente e moderna de 
serviços consulares, num apoio mais focado e eficaz aos 
nossos utentes e na maior proximidade aos Portugueses em 
cidades e regiões situadas a longa distância de Hamburgo, 
através de Permanências Consulares regulares e da realização 
de numerosos encontros, eventos e iniciativas, em cooperação 
estreita com as comunidades portuguesas locais, que me 
apoiaram de forma decisiva e afetuosa. Essencial foi, também, 
o diálogo constante e a boa cooperação mantida com as 
autoridades alemãs estaduais e locais dos Estados de 
Hamburgo, Bremen, Baixa Saxónia e Schleswig-Holstein, a 
quem muito agradeço o apoio recebido. Não menos 
importante, logrou-se ainda aprofundar o trabalho, ao nível 
regional, em áreas tão vitais como a promoção da cultura e da 
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língua portuguesas e, em apoio à Embaixada de Portugal em 
Berlim, das relações económicas, comerciais, culturais e 
científicas entre Portugal e Alemanha. 

Nestes anos passados no norte da Alemanha adquiri um 
enorme enriquecimento profissional e humano, e pude 
confirmar que é possível alcançar resultados e prestar um 
melhor serviço com trabalho e dedicação incessantes, uma 
abordagem moderna, realista e desassombrada e uma 
comunicação e diálogo constantes. Mas cabe a vós, caros 
compatriotas, a validação desta metodologia; afinal, a 
principal razão de ser e de servir de um Cônsul é a 
Comunidade Portuguesa da sua área de jurisdição e a resposta 
às suas necessidades e aspirações. 

Permitam-me que agradeça o grande apoio e carinho recebidos 
de todos vós e que dirija uma homenagem sentida e profunda 
à grande Comunidade da área consular de Hamburgo, bem 
integrada e bem sucedida, por todos admirada e respeitada, e 
que todos os dias nos orgulha e enobrece. 

Até já e muito obrigada! 

Luísa Pais Lowe 
Cônsul-Geral de Portugal em Hamburgo 

 
A Cônsul-Geral de Portugal em Hamburgo, Luísa Pais Lowe 

   (©Glyn Lowe Photoworks) 

 

Estimados Compatriotas, queridos Amigos,

Em breve irei cessar as minhas funções de Cônsul-Geral de 
Portugal em Estugarda, cargo que exerci durante quase cinco 
anos.  

Parto com a consciência de que estive ao serviço de uma 
Comunidade que merece todos os elogios pela forma como 
sempre soube exaltar as suas qualidades e virtudes de bons 
portugueses, uma Comunidade que ao longo das décadas tem 
primado por representar e honrar o bom nome de Portugal.  

Como Cônsul-Geral, procurei sempre dar o meu melhor para 
servir e defender os interesses de todos vós tendo a minha 
maior satisfação sido a de ter podido estabelecer uma relação 
de proximidade e de amizade com toda a Comunidade.  

Agradeço assim todo o apoio e carinho que me foi dado por 
todos vós, assim como toda a boa cooperação que recebi dos 
vários dirigentes das coletividades portuguesas, dos 
representantes das Missões Católicas de Língua Portuguesa, 

dos Conselheiros das Comunidades, dos professores do 
ensino do português no estrangeiro e dos elementos do 
Conselho Consultivo deste Consulado-Geral.   

Aos funcionários do Consulado-Geral, gostaria de expressar o 
meu enorme elogio pela forma como ao longo dos anos 
souberam fazer face aos diversos desafios que se 
interpuseram no dia-a-dia. Graças ao seu elevado 
profissionalismo, inexcedível dedicação e firme sentido de 
Estado, hoje temos um Consulado-Geral em Estugarda que 
persiste na sua missão de representar e servir os portugueses.   

Os meus agradecimentos vão igualmente para os Senhores 
Embaixadores e demais colegas da Embaixada de Portugal em 
Berlim, e dos Consulados-Gerais de Düsseldorf e Hamburgo, 
os quais sempre me brindaram com o seu apoio em todas as 
ocasiões.  

Em relação à Alemanha, que foi para mim e para a minha 
família a nossa casa nestes últimos anos, guardarei, para 
sempre, as mais gratas recordações deste admirável país com 
quem Portugal mantém relações estreitas e de amizade. Não 
esquecerei o bom relacionamento e amizade que recebi, tanto 
a nível oficial como a nível privado, por parte dos alemães. 

Partirei em breve para terras de África onde irei assumir o 
cargo de Cônsul-Geral de Portugal na Cidade do Cabo – África 
do Sul. Partirei com tristeza e saudade mas também com a 
felicidade de ter tido a oportunidade de conhecer e conviver 
com aquela que irei sempre intitular de “Honrosa Comunidade 
Portuguesa do Sul da Alemanha”.   

Um bem-haja a todos, 

José Carlos Reis Arsénio 
Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda 

 

 

  
O Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, José Carlos Reis 
Arsénio 

 
 

 

 

T O M E   N O T A: 
Nos meses de julho e agosto não haverá 

edição do Boletim Informativo. A todos os 
nossos leitores desejamos um ótimo 

verão. 


