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O percurso de instalação na Alemanha
Registo de residência – Anmeldung
Os cidadãos da União Europeia gozam do direito de livre
circulação e de residência dentro do território dos Estadosmembros da União Europeia. Assim, para estadias inferiores a
3 meses, apenas necessita do seu cartão de cidadão válido ou
bilhete de identidade. Aconselha-se igualmente a que seja
portador do cartão da segurança social e do cartão europeu de
seguro de doença. O registo de residência na Alemanha é
obrigatório para estadias superiores a 3 meses e pode ser feito
diretamente pelo próprio no Bürgeramt da Cãmara Municipal,
que abrange a zona de residência escolhida. O prazo para
efetuar o registo é de duas semanas após a data de chegada,
devendo ser efetuado no máximo até ao termo dos 60 dias
subsequentes à mesma. É necessária marcação prévia junto
dos serviços do Burgeramt competente, que pode ser
agendada no site internet ou diretamente no local. O
documento
que
titula
a
residência
designa-se
Meldebescheinigung.
Inscrição Consular
A Embaixada de Portugal em Berlim e os Postos consulares
portugueses na Alemanha recomendam que os cidadãos
portugueses residentes na Alemanha procedam à sua inscrição
consular, deslocando-se aos serviços consulares da área de
residência, no seguimento da chegada à Alemanha.
A inscrição é o ato consular gratuito pelo qual a identificação
dos cidadãos nacionais bem assim como outros elementos –
residência, contactos – são registados no posto consular em
cuja área de jurisdição fixaram residência. No acto de inscrição
é necessária a presença do cidadão nacional e a apresentação
dos seguintes documentos:
•
•

Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
1 Fotografia tipo passe, atualizada e a cores;

A inscrição consular é necessária para a prática de actos
consulares e para efeitos de recenseamento eleitoral.
Procurar habitação
A pesquisa e o arrendamento de um alojamento pode revelarse um processo demorado requerendo atenção por parte do
futuro inquilino, devendo ser iniciado com a melhor
antecedência possível, efetuando consultas ao mercado pelas
vias disponíveis – sites imobiliários, mediadores
credenciados.

Alugar uma casa na Alemanha diferencia-se da prática seguida
em Portugal, como veremos seguidamente:
O primeiro passo, muito habitual, é o Senhorio e o futuro
inquilino visitarem o alojamento identificado – casa ou
apartamento. Aconselhamos que leve consigo a documentação
normalmente exigida para preparar a celebração do contrato
de arrendamento, nomeadamente: os últimos três recibos de
vencimento; a declaração do Senhorio anterior em como se
cumpriram sempre todos os pagamentos e obrigações
emergentes do seu anterior contrato de arrendamento
(Mietschuldenfreiheitsbescheinigung); Schufa – documento
que se requer online e que atesta oficialmente a situação do
futuro inquilino em termos de créditos ou dívidas pendentes
na Alemanha; o registo de residência (Anmeldung); a
documentação estipulada livremente pelas partes.
O contrato de arrendamento (Mietvertrag) contém as habituais
informações sobre a habitação e os direitos e obrigações do
Senhorio e do Arrendatário. Juntamente com o Mietvertrag é
comum as Partes assinarem, antes da entrega da habitação,
um “Protocolo de Entrega” (Übergabeprotokoll).
Este documento visa registar com clareza e segurança o estado
no qual a habitação foi entregue ao novo inquilino, sendo
direito do arrendatário reclamar e obter a sua elaboração. O
documento pode ser acompanhado de fotografias das
divisões, acessos e equipamentos próprios da habitação, por
forma a melhor ilustrar as menções escritas e descritivas feitas
no Übergabeprotokol.
Segue o preço das rendas. Na Alemanha difere entre kalt (frio),
caso onde a renda não inclui o aquecimento, e warm (quente),
onde o preço do aquecimento já está incluído no preço final.
Ao preço base da renda acrescentam-se sempre
os
designados custos “extra” – Nebenkosten – que abrangem a
limpeza das zonas comuns, as despesas de manutenção e
eletricidade nas zonas comuns, a taxa de recolha de lixos.
Importa realçar que a todos estes custos acrescem os
contratos de electricidade, água, comunicações e
eventualmente gás, se tal energia for utilizada.
O Senhorio pode ainda exigir, o que sucede quase sempre, o
pagamento adiantado pelo inquilino de uma caução, que visa
garantir o cumprimento do pagamento das rendas contratuais.
O valor da caução não pode, no entanto, ser superior a três
meses de renda sem custos “extra” (Miete ohne Nebenkosten).
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Importante é ainda mencionar que, na Alemanha, a cozinha
pode ter um tratamento diferente do resto da habitação. Em
geral fala-se na einsam Küche, isto porque a cozinha por via de
regra não está mobilada. Perante esta situação, o arrendatário
tem duas opções: ou adquire os equipamentos de cozinha já
instalados ao proprietário anterior, o que se traduz num custo
extra, ou terá de mobilar a cozinha pelos próprios meios,
devendo então o Senhorio retirar a seu custo os bens e
equipamentos existentes.
Procurar emprego
Antes de partir – se está desempregado e a receber subsídio
de desemprego em Portugal, pode procurar trabalho na
Alemanha pelo período de 3 a 6 meses, mantendo o direito a
esse subsídio, sob certas condições. Informe-se junto do
Centro Distrital do Instituto da Segurança social da sua área de
residência. Se não está a receber subsídio de desemprego e
quer procurar trabalho, deve dispôr de recursos suficientes
para se sustentar sem necessidade de apoio financeiro e/ou
para poder em caso de não conseguir emprego durante a
estadia permitida, concretizar um regresso a Portugal.
Existem variadas possibilidades para procurar um emprego na
Alemanha. A maioria dos empregadores recorre a centros de
desemprego (Berufsinformationszentren der Agenturen für
Arbeit) a fim de recrutar novos trabalhadores. Estes centros
fornecem informação e aconselhamento útil sobre empregos
disponíveis na Alemanha assim como as qualificações
necessárias para concorrer aos mesmos. Caso não domine
ainda a língua alemã, aconselhamos a que se faça acompanhar
por pessoa que possa facilitar a comunicação com os
funcionários do centro de emprego.
Em muitas cidades e localidades alemãs funcionam serviços
de
aconselhamento
dirigidos
a
emigrantes
(Migrationsberatung), e afiliados a instituições como a Caritas,
Diakonie,
Arbeiterwohlfahrt,
Deutscher
Paritätischer
Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz. Estes serviços
podem ser consultados pelos cidadãos portugueses que se
instalem na Alemanha e busquem ofertas de emprego, em
complemento ao contacto estabelecido com os jobcenter. Uma
lista destes serviços está disponível na página - www.eugleichbehandlungsstelle.de
Por último, o Portal Europeu da Mobilidade Profissional –
EURES – e o Instituto do Emprego e Formação Profissional
português dispõem de informação útil sobre ofertas de
trabalho nos Estados-membros da União Europeia,
nomeadamente na Alemanha. Recomenda-se a consulta dos
seguintes
sites:
https://ec.europa.eu/eures/
e
https://www.iefp.pt/eures.
Antes de aceitar uma proposta de trabalho – ainda em
Portugal ou já tendo chegado à Alemanha, recomenda-se que
se informe sobre a empresa/empregador que anuncia uma
proposta de trabalho, designadamente sobre o tipo de
contrato, o valor e componentes da remuneração,
periodicidade e meio de pagamento da mesma; observância
dos valores estabelecidos para o sector de atividade em causa;
período normal de trabalho diário e semanal; horário de
trabalho; existência de seguro de acidentes de trabalho;

cobertura de segurança social prevista. Recomenda-se
consulta do site internet: https://www.arbeitsagentur.de/
(existente também em língua inglesa). Recorda-se que
constitui direito dos trabalhadores disporem de um contrato
escrito e assinado por ambas as partes antes de iniciarem a
prestação de trabalho, assim como de receberem as
remunerações acordadas nos termos previstos no contrato. O
trabalhador deve conservar sempre na sua posse um exemplar
do contrato de trabalho, todos os boletins de vencimento,
assim como os seus documento(s) de identificação – Cartão de
Cidadão e/ou Passaporte.
Segurança Social – vide Boletim Informativo nr. 2 sobre
Seguro de saúde na Alemanha
Situação fiscal – vide Boletim Informativo nr. 8, sobre
Declaração de impostos na Alemanha
Ensino – os filhos e menores a cargo têm o direito de
frequentar uma escola na Alemanha nas mesmas condições
que os cidadãos alemães. Para informações sobre o ensino na
Alemanha, assim como sobre o reconhecimento de
habilitações e equivalências, poderá contactar os serviços da
Coordenação-Geral do Ensino de português, junto da
Embaixada de Portugal em Berlim, ou os Consulados-Gerais de
Portugal em Hamburgo, Düsseldorf e Estugarda.

Recenseamento eleitoral

A Assembleia da República aprovou recentemente um conjunto
de alterações à lei do recenseamento eleitoral, de grande
siginificado para o reforço da participação cívica dos
residentes no estrangeiro nos principais actos eleitorais
nacionais. No caso da Alemanha, recorde-se que nas eleições
legislativas de 2015 estavam inscritos nos cadernos eleitorais
cerca de 14129 eleitores, tendo votado 2285. Por força da
reforma agora implementada, estima-se que o universo de
eleitores recenseados venha a aumentar de forma expressiva.
Com efeito, a Lei nº 47/2018, de 13 de agosto, introduziu
mudanças no sistema do recenseamento eleitoral português,
visando uma simplificação, modernização e facilitação do
exercício do direito de voto por parte dos portugueses
residentes no estrangeiro.
Merece particular destaque a novidade da inscrição
automática. Quer isto dizer que os cidadãos nacionais maiores
de 17 anos titulares de cartão de cidadão com menção da sua
morada no estrangeiro são doravante automaticamente
inscritos na Comissão Recenseadora da área de residência
constante do seu cartão de cidadão, que funciona junto da
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representação diplomática ou do posto consular português
correspondente à referida morada.

portuguesa, desde que não ocupem cargos políticos ou altos
cargos na administração pública do país onde residem.

Assim, a inscrição (e transferência) dos referidos cidadãos na
base de dados do recenseamento eleitoral (BDRE) será
promovida oficiosamente pelos serviços da administração
pública e automaticamente, deixando de depender de uma
manifestação de vontade expressa por parte do cidadão
eleitor. A opção pela inscrição ou cancelamento de inscrição
no recenseamento eleitoral português passa a ser parte
integrante do procedimento de pedido ou renovação do cartão
de cidadão. O texto legal contendo a republicação da Lei nº
13/99, de 22 de Março pode ser consultado em
www.sg.mai.gov.pt
No âmbito do novo sistema, o antigo número de eleitor é
eliminado, passando o número do cartão de cidadão, contendo
o nome do eleitor e a sua morada no estrangeiro, a representar
a pedra angular da reforma realizada. Com efeito, a plataforma
informática do cartão de cidadão passou a integrar um campo
novo, onde é obrigatório assinalar a vontade expressa do
cidadão quanto a ficar recenseado (ou não) no estrangeiro.
No caso dos cidadãos residentes no estrangeiro ainda
possuidores de bilhete de identidade, a inscrição no
recenseamento continua a ser promovida junto da Comissão
Recenseadora correspondente à morada que esteja
documentalmente comprovada no país onde residam. Estes
cidadãos mantêm assim o seu recenseamento onde o detêm
actualmente (Portugal ou no estrangeiro), podendo a qualquer
momento, solicitar a sua inscrição automática no estrangeiro
junto da CR da sua área de residência, designadamente
quando solicitarem a emissão pela 1ª vez ou a renovação do
seu cartão de cidadão.
A nova lei concede a faculdade a qualquer cidadão já
recenseado de solicitar junto do posto consular da sua área de
residência o cancelamento do respectivo recenseamento
automático. As alterações acima referidas irão reflectir-se na
organização dos processos eleitorais futuros, pelo que se
recomenda aos cidadãos eleitores residentes na Alemanha que
consultem com regularidade a informação pública
disponibilizada pela Embaixada e pelos serviços consulares
portugueses na Alemanha, a eles dirigindo eventuais pedidos
de esclarecimento.

L e i O r g â n i c a nº 3 / 2 0 1 8 d e
17 de agosto

Na eleição para a Assembleia da República, os portugueses
residentes no estrangeiro e aí recenseados podem optar por
continuar a votar por correspondência, modalidade em uso em
eleições passadas, ou presencialmente junto da respectiva
Comissão Recenseadora, se assim o desejarem e
manifestarem junto da CR do posto ou secção consular da área
de residência, até à data da marcação do acto eleitoral. Caso
não o manifestem, votam por via postal. O voto por via postal
passa a ser gratuito, sem encargos para o eleitor.

Dia de Portugal em Berlim
O Dia de Portugal foi este ano comemorado na capital alemã
através de iniciativas promovidas pela Embaixada de Portugal,
e que integraram a inauguração no dia 7 de Junho de uma
Exposição de obras de 9 artistas, procedente da coleção da
Fundação PMLJ, realizada no Espaço do Centro Cultural
Português de Berlim; um show-cooking dirigido a jornalistas e
operadores turísticos, organizado pela delegação do TdP em
Berlim, e uma receção oficial oferecida pelo Embaixador de
Portugal João Mira Gomes, na residência oficial de Portugal, no
passado 11 de Junho. Na receção oficial estiveram presentes
inúmeros convidados, entre membros do corpo diplomático
acreditado em Berlim, representantes das instituições
federais, personalidades dos círculos académicos, culturais e
económicos da Alemanha, e membros da cada vez mais
numerosa Comunidade portuguesa em Berlim. De Kiel
estiveram presentes na receção oficiais, sargentos e praças da
guarnição do N.R.P Tridente, submarino português em
manutenção nos estaleiros navais daquela cidade hanseática.

Em paralelo à reforma do sistema do recenseamento eleitoral
português, a Assembleia da República aprovou também a Lei
Orgânica nº 3/2018, que entrou em vigor em 17 de agosto,
introduzindo alterações às Leis eleitorais em vigor para a
eleição dos deputados à Assembleia da República.
Assembleia da República – Os cidadãos portugueses
residentes no estrangeiro e titulares de dupla nacionalidade
poderão doravante ser candidatos pelos círculos da emigração
e eleitos como deputados à Assembleia da República
Embaixador João Mira Gomes com guarnição NRP Tridente
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Visita do Embaixador de
P o r t u g a l ao B a d e - V u r t e m b e r g a
O Embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes,
realizou no passado dia 15 de Junho uma visita oficial ao
Estado do Bade-Vurtemberga (BV), tendo na ocasião presidido
também às celebrações do Dia de Portugal, Camões e das
Comunidades, que tiveram lugar na Cidade de Neuenbürg. A
visita decorreu num ambiente cordial, tendo o Embaixador
João Mira Gomes mantido diversos contactos com
representantes das autoridades locais, nomeadamente
encontros de trabalho com o Ministro da Justiça e Assuntos
Europeus, Guido Wolf, com as responsáveis pela política de
educação/ensino naquele Estado federado, e um almoço de
trabalho com a Secretária de Estado Theresa Schopper. No
decurso dos encontros foram abordados assuntos de interesse
comum e reconhecida pelos vários interlocutores alemães a
boa integração da Comunidade portuguesa no BV e a sua
elevada capacidade de trabalho e de participação na vida local.
No que respeita ao ensino da Língua portuguesa, as
autoridades alemãs mostraram-se recetivas a considerar o
reforço do ensino do português no BV. O Embaixador de
Portugal na Alemanha presidiu ainda nesse dia às
Comemorações do Dia de Portugal na Cidade de Neuenbürg, a
70km a oeste de Estugarda, no restaurante “Schloss”, gerido
por dois concidadãos nacionais - Irmãos Batista - desde 2001.

entoaram os Hinos de Portugal e da Alemanha, bem como da
fadista Eugénia Santos, acompanhada por um duo de guitarras
portuguesas.

Embaixador João Mira Gomes, Cônsul-Geral em Estugarda,
Carla Saragoça, e Deputado Carlos Gonçalves com crianças do
Curso de Língua e Cultura Portuguesas de Pforzheim

Escritório Consular
em Hattersheim
No passado 6 de Agosto, abriu ao público o novo Escritório
Consular em Hattersheim am Main, na dependência do
Consulado-Geral em Estugarda. Os serviços consulares são
prestados nas seguintes instalações: Schulstr. 43, 65795
Hattersheim am Main com o seguinte horário de atendimento
ao público: segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira
das 08:00 às 13.30 e à quarta-feira das 08:00 às 15:30. O
Escritório Consular poderá ser contactado através dos
seguintes meios: Telefone: 00 49 61 909 753 490 / Fax: 00 49
61 909 753 499 / E-mail: frankfurt@mne.pt

Embaixador João Mira Gomes com Secretária de Estado
Theresa Schopper
A receção contou com 150 convidados portugueses e alemães
destacando-se a presença do Deputado Carlos Gonçalves, do
Presidente da Câmara da Cidade de Neuenbürg, do CônsulGeral da Espanha, de membros do Conselho Consultivo de
Estugarda, de Presidentes de várias associações portuguesas
no BW, bem como da região de Frankfurt e Munique, e de
membros das Missões Católicas Portuguesas da área de
jurisdição do CG em Estugarda.
No discurso que o Embaixador de Portugal dirigiu à
Comunidade na referida ocasião, anunciou o reforço do
número de professores no BV e a abertura no início do mês de
agosto do novo Escritório Consular em Hattersheim am Main
(Frankfurt), dependente do CG em Estugarda e visando
melhorar o atendimento dos residentes portugueses nos
Estados de Hesse e Renânia – Palatinado.
A recepção teve como momento especial a atuação dos alunos
do Curso de Língua e Cultura Portuguesas de Pforzheim, que

Escritório consular em Hattersheim - Frankfurt

T O M E N O T A:
Novo endereço do CG em Hamburgo –
Amelungstrasse 8, 4.OG – 20355
Hamburg. Telefone: (0) 40 355 348 50.
Email – consul.hamburgo@mne.pt
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