
Exame básico de integração no 
estrangeiro
Para os Países Baixos
Deseja morar junto com o seu parceiro nos Países Baixos. Antes de 
poder vir para os Países Baixos tem de passar o Exame Básico de 
Integração no Estrangeiro (abreviado: Exame Básico de Integração). Pode ler 
tudo sobre o Exame Básico de integração mais adiante neste folheto.

Integrar nos Países Baixos
Se quiser viver nos Países Baixos terá de preencher certas condições:
• Terá de aprender o neerlandês. Assim torna-se mais fácil para si 

participar na vida nos Países Baixos.
• Terá de aprender como é que os Países Baixos funcionam. E como 

nós aqui nos Países Baixos lidamos uns com os outros. 
• Terá de participar na sociedade. Por exemplo trabalhando, ou 

fazendo trabalho voluntário. Também poderá seguir um curso 
profissionalizante, ou tornar-se membro de uma associação ou 
simplesmente estabelecendo contacto com os vizinhos.

Nós chamamos a isso: Integrar ou Integração.

É obrigatório fazer o Exame Básico de Integração? 
Se é obrigatório fazer o Exame Básico de Integração depende por 
exemplo da sua idade ou da sua nacionalidade.
Consulte o site do Serviço de Imigração e Naturalização (IND) para 
saber se o Exame Básico de Integração é obrigatório para si.
Também pode telefonar para o Serviço de Imigração e Naturalização 
(IND).
Telefone: 088 - 0430 430 (tarifa local) 
A partir do estrangeiro ligue: +31 88 0430 430 

O que acontece se for incapaz de fazer o exame? 
Certas pessoas são incapazes de fazer o exame. Por exemplo devido 
a problemas de saúde. 
Deseja saber se não é necessário para si fazer exame? Então 
consulte: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-
antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-
inburgeringsexamen.html

Passar o Exame Básico de Integração no estrangeiro
Para poder residir nos Países Baixos as pessoas provenientes do 
exterior da UE necessitam normalmente de uma autorização. Para 
obter esta autorização têm que primeiro passar o Exame Básico de 
Integração no Estrangeiro.

Como é constituído o exame básico? 
O exame é constituído por 3 componentes: 
1. Expressão oral – tem que saber falar neerlandês.
2. Capacidade de leitura – tem que saber ler neerlandês.
3.  Conhecimento da sociedade neerlandesa – tem que saber quais são as 

normas da convivência nos Países Baixos. E quais as regras nos 
Países Baixos.

Encontra mais informações sobre o exame em 
www.naarnederland.nl.

Preparar para o Exame Básico de Integração
Pode-se preparar para o exame básico de integração com o 
programa autodidático oficial: Para os Países Baixos. Neste programa 
encontra tudo o que necessita para se preparar para as 
componentes expressão oral, capacidade de leitura e conhecimento 
da sociedade neerlandesa. Pode fazer o download gratuito deste 
programa ou encomendá-lo por € 25,00 através do site 
www.naarnederland.nl.
O programa encontra-se disponível em 33 línguas.

No site também encontra exemplos de exames para poder praticar.

Onde pode fazer o exame? 
• Numa embaixada dos Países Baixos
• Num consulado dos Países Baixos

Ao se [registar aanmelden] para o Exame Básico de Integração pode 
ver ser se no seu país há uma embaixada ou consulado. Não existe 
uma embaixada ou consulado no seu país onde poderá fazer um 
exame básico? Então terá que se deslocar para outro país. Pode 
escolher onde quer fazer o exame ao se registar.

Como registar? 
Preencha o [formulário de registo aanmeldformulier].
O exame custa para todos os componentes juntos € 150. Também 
pode fazer os vários componentes separadamente. Se por exemplo 
não tiver passado um componente. Fluência custa € 60. Habilidade para 
ler custa € 50. Conhecimento da Sociedade Neerlandesa custa € 40.

https://ind.nl/paginas/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.naarnederland.nl
http://www.naarnederland.nl
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
https://apps.duo.nl/aib-gui/#/ambassade


O que acontece após o seu registo? 
Após o seu registo para o Exame Básico de Integração, o Serviço 
Executivo de Ensino [Dienst Uitvoering Onderwijs] (DUO) envia-lhe 
uma mensagem. Esta proporciona informação sobre como efetuar 
o pagamento. O DUO recebeu o seu pagamento? Então recebe 
novamente uma mensagem do DUO. Esta informa que pode marcar 
uma data para fazer o seu exame. Então marca uma data com a 
embaixada ou consulado.
Quer saber mais sobre o Exame Básico de Integração? Então 
consulte www.naarnederland.nl. 
Tem perguntas? Então telefone com a Administração Pública através 
do número: 1400. 
A partir do estrangeiro ligue: + 31 77 4656767. 
Também pode fazer a sua pergunta através de www.rijksoverheid.nl. 

O que acontece no dia do exame? 
• Chega na data e à hora marcada. 
• Leva para o exame a confirmação que recebeu do DUO.
• Leva uma fotografia passe recente a cores que obedece às 

[exigências neerlandesas Nederlandse eisen].
• Apresenta-se ao balcão. 
• Mostra o seu passaporte. Também é permitido um outro 

documento de identificação. 
• O funcionário tira uma fotocópia. 
• São lhe tiradas as impressões digitais. 
• Todos os dados são processados no computador.

Como é que é constituído o exame se fizer todos os 
componentes seguidos? 
• Explicação sobre o componente Conhecimento da Sociedade 

Neerlandesa.
• Fazer a prova do componente Conhecimento da Sociedade Neerlandesa. 

O exame dura no máximo 30 minutos. 
• Intervalo.
• Explicação sobre o componente Capacidade de Leitura. 
• Completar o componente Capacidade de Leitura. O exame dura no 

máximo 35 minutos.
• Intervalo.
• Explicação sobre o componente Expressão oral. 
• Fazer a prova do componente Expressão oral. O exame dura no 

máximo 30 minutos.

O exame é feito no computador. Não precisa de escrever nada à 
mão. Tudo junto passará cerca de duas horas na embaixada ou 
consulado.

Quando é que passou o exame? 
Terá passado o exame quando obtiver um resultado positivo para 
todos os três componentes. É informado sobre cada componente 
em separado se o resultado é positivo. Foi reprovado num 
componente? Então apenas necessitará de fazer novamente esse 
componente. 

Quando recebe o resultado? 
Recebe dentro de oito semanas o resultado de DUO. Muitas vezes 
recebe o resultado mais depressa. Completou os três componentes 
com sucesso? Então pode fazer um requerimento para a autorização 
mvv. Também existem regras adicionais para uma autorização mvv. 
O Serviço de Imigração e Naturalização (IND) pode-lhe fornecer 
mais informações a este respeito: Consulte www.ind.nl
Também pode telefonar para: 088 - 0430 430 (tarifa local). A partir 
do estrangeiro ligue: +31 88 0430 430. 

Tem que fazer a autorização de mvv dentro de um ano 
após ter passado o exame
O prazo passou? Então terá que fazer o exame de novo. O prazo é 
contado a partir do dia em que passou o ultimo componente.

O que acontece se não passou o exame? 
Pode sempre fazer o exame de novo. Terá no entanto que voltar a 
registar-se para o Exame [Básico de Integração Basisexamen 
inburgering] e voltar a pagar.

Quer saber mais sobre o exame? 
Então consulte www.naarnederland.nl. Ou tem perguntas? Então 
telefone com a Administração Pública através do número: 1400. A 
partir do estrangeiro ligue: + 31 77 4656767. Também pode enviar 
uma mensagem por e-mail. Para tal dirija-se para  
www.rijksoverheid.nl.

Integrar-se nos Países Baixos
Se já viver nos Países Baixos tem de continuar com a sua integração. 
Assim será mais fácil participar na sociedade neerlandesa e terá 
mais oportunidades de trabalho. Por isso, também nos Países 
Baixos terá que fazer o exame de Integração.
Quer saber mais sobre este exame? Então consulte:  
www.inburgeren.nl. 

http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
http://www.ind.nl
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.inburgeren.nl
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