
 

 

 

 

 
 
 

 
Aprender alemão no distrito de Düren – 
Teremos todo o prazer em aconselhá-lo! 

 
 

Facilite a vida, aprenda alemão! 

 
Se dominar a língua alemã, pode encontrar trabalho mais rapidamente, apoiar melhor os seus 
filhos e orientar-se melhor pela Alemanha. Também pode exercer melhor os seus direitos neste 
país. 
No distrito de Düren tem várias possibilidades de aprender alemão. Neste folheto, encontrará 
todos os endereços dos centros de informação e instituições, que apoiam e prestam 
aconselhamento aos imigrantes no distrito de Düren. 
Na homepage do núcleo de integração local, encontrará todos os endereços dos fornecedores 
ativos do curso de línguas. 
 
Quem pode participar num curso de integração? 
 
Desde que a Lei da imigração entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2005, os/as estrangeiros/as 
que imigram legalmente para a Alemanha e que não têm pelo menos conhecimentos básicos de 
alemão, têm de frequentar um curso de integração (a participação é voluntária para cidadãos/ãs 
da UE e repatriados/as). Além disso, pode participar voluntariamente se viver legalmente na 
Alemanha e falar pouco ou nada de alemão. 
 
O que é um curso de integração? 
 
Consiste em 600 – 900 horas de aulas de alemão e 100 horas de informações sobre política e 
sobre o sistema social na Alemanha. 
No final do curso de integração, haverá um exame linguístico, de acordo com os padrões 
europeus (Certificado de Alemão – Nível B1). 
 
Qual o valor de um curso de integração? 
 
Um curso de integração custa por hora 1,95€. 
Caso esteja desempregado ou ganhe pouco dinheiro, também poderá, eventualmente, participar 
no curso gratuitamente. Para isso, entre em contacto com um dos centros de informação abaixo 
mencionados. 
 
Que vantagens pode usar? 
 
Se concluir o exame linguístico com sucesso, já poderá obter a cidadania alemã após 7 anos de 
residência legal, não necessitando de um novo exame linguístico. 
 
Quem pode ser obrigado a frequentar um curso? 
 
A autorização de residência ou o job-com pode obrigá-lo a frequentar um curso de alemão, caso 
receba o subsídio de desemprego II e com um melhor conhecimento de alemão irá ter mais 
possibilidades de encontrar um emprego ou caso fale pouco alemão não podendo, neste caso, 
apoiar os seus filhos. 
 



Que desvantagens pode enfrentar se não frequentar um curso de integração? 
 
A sua autorização de residência pode ser emitida por períodos mais curtos. Não recebe uma 
autorização de residência, ou seja, nenhum direito de residência permanente na Alemanha, caso 
não possua um domínio suficiente da língua alemã. Mesmo que se queira naturalizar, tem de 
saber falar e ler suficiente alemão. 
 
Para mais informações visite o site www.bamf.de 
 

Aqui encontra aconselhamento e informações: 

 
Serviço de consultoria Instituição / Endereço Contacto 

Aconselhamento para quem procura 
emprego 

Agentur für Arbeit Düren Moltkestr. 49, 
(Centro de emprego de Düren) 
52351 Düren 

0241 897 1111 
Aachen-dueren.integration- 
point@arbeitsagentur.de 

Aconselhamento para refugiados e 
migração 

Caritasverband für die Region Düren-
Jülich e.V. Kurfürstenstr. 10-12 
(Associação Caritas para a região 
Düren-Jülich) 
52351 Düren 

02421 48145, 0241 48147 
bkorn@gst.caritas-dn.de 
ageerken@gst.caritas-dn.de 

Aconselhamento para refugiados para 
o distrito do Norte 

Diakonisches Werk des 
Kirchenkreises Jülich Schirmerstr. 1a 
(Trabalho diaconal do círculo de igreja 
de Jülich)  
52428 Jülich 

02461 975614 
luedeke@diakonie-juelich.de 

Café International Centro para 
aconselhamento social e de migração 

Ev. Gemeinde zu Düren Wilhelm-
Wester-Weg 1 (Comunidade evang. 
de Düren) 
52349 Düren 

02421 188187 
hava.zaimi@evangelische-
gemeinde-dueren.de 

Aconselhamento - CSS (Subsídio de 
desemprego II) 

Kreisverwaltung Düren job-com 
(Autoridade distrital de Düren) 
Bismarckstr. 10 
52351 Düren 

02421 22 17042 
c.muschenich@kreis-
dueren.de 

Direito de residência distrito de Düren Kreisverwaltung Düren Bismarckstr. 
16 (Autoridade distrital de Düren) 
52351 Düren 

02421 22 2135 
abh@kreis-dueren.de 

Orientação pedagógica 
Centro de integração local 

Kreisverwaltung Düren Bismarckstr. 
16 (Autoridade distrital de Düren) 
52351 Düren 

02421 22 1046110 
ki-sekretariat@kreis-dueren.de 

Serviço de migração jovem SKF Düren Friedrichstr. 16 (SSMC 
Düren) 
52351 Düren 

02421 28430 
spitz-venrath@skf-dueren.de 

 
A oferta completa do curso no distrito de Düren pode ser encontrada em: 
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/amt46/ki/Deutsch-lernen.php 
 
ou na página do Serviço Federal para a Migração e Refugiados (BAMF - Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge):  
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/ 
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