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Um visto para reagrupamento familiar / acompanhamento de cônjuge pode ser requerido  

 se o cônjuge já é residente na Alemanha ou 
 se pretendem viajar para a Alemanha juntamente com o cônjuge 

e se é pretendida uma convivência matrimonial na Alemanha. É preciso haver um casamento legal nos 
termos da Lei alemã. Parceiros de uma união civil entre pessoas do mesmo sexo também podem 
requerer um visto, se existir uma união civil legal nos termos da Lei alemã (eingetragene 
Lebenspartnerschaft gem. LPartG). As informações abaixo valem também para estes parceiros do 
mesmo sexo. O mesmo aplica-se se tiverem nacionalidade ou residência na Alemanha crianças menores 
das quais o requerente exerce o poder parental ou a tutela. 

A presente ficha informativa destina-se à obrigação de fornecer um comprovante de conhecimentos 
básicos da língua alemã, que deve ser um dos seguintes diplomas: 

 “Start Deutsch 1” do Instituto Goethe ou 
 „Start Deutsch 1“ da Telec GmbH ou 
 „Grundstufe Deutsch 1“ des Österrreichischen Sprachdiploms ou 
 „TestDaF“ do Instituto TestDaF-Institut e.V.  
 Diploma do nível A1 de um outro instituto certificado pelos padrões da ALTE (Association of 

Language Testers of Europe) que possua uma filial com professores enviados da Alemanha, 
desde que o diploma não seja obtido na Alemanha. 

Atenção: Em Angola, actualmente só os diplomas do Instituto Goethe atendem ao padrão exigido. 

É preciso comprovar o conhecimento básico da língua alemã com um diploma como acima descrito 
antes da viagem para Alemanha nos seguintes casos: 

 O cônjuge é cidadão alemão 
 O cônjuge é cidadão estrangeiro residente na Alemanha 
 O requerente é criança menor solteira com pessoa na Alemanha, a qual exerce o poder parental 

/ a tutela 

Se o cônjuge estrangeiro a requerer o visto pretende reagrupar-se com o seu cônjuge alemão, aplica-se 
o seguinte: 

Segundo a sentença do Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de Administração) do dia 04 de 
Setembro de 2012 (BVerwG 10 C 12.12), se o requerente não puder aprender o alemão de maneira  
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exigível ou se esforços exigíveis do requerente não forem bem sucedidos dentro do prazo de um ano, 
não é preciso comprovar conhecimentos básicos da língua alemã antes da deslocação à Alemanha. É 
obrigado o requerente fornecer toda a informação e todas as razões de maneira plausível e 
compreensível que provarem que não pude aprender o alemão de maneira exigível ou que não foram 
bem sucedidos os seus esforços exigíveis dentro do prazo de um ano. Para obter a permanência na 
Alemanha, deve adquirir o cônjuge estrangeiro os conhecimentos exigidos depois da sua deslocação à 
Alemanha. 


