
Entrevistada D

Primeiro gostava de perceber a sua situação em Portugal e as razoes que levaram a decisão de sair 
do país. Podia falar um pouco sobre isso?

Acabei o curso em julho do ano passado em 2012 e comecei imediata a enviar currículos, foi 
bastante difícil, consegui encontrar uma empresa ao mesmo hospital que tivesse necessidade de 
enfermeiros, devida as condições económicas em que Portugal se encontra, é cada vez menos a 
procura em relação à necessidade. Por isso comecei a trabalhar em duas lojas de roupa em part-time 
e depois encontrei um trabalho na área ao nível de auxiliário, fazia alguns trabalhos pontualmente 
de enfermagem mas durante o tempo em que trabalhava nas lojas nunca deixei procurar trabalho na 
minha área específica para um hospital ou para uma clínica, mas foi sempre muito complicado. 
Entretanto surgiu a oportunidade de uma candidatura para a Alemanha, candidatei me, fui 
seleccionada...até foi uma situação delicada porque estava em três trabalhos nas lojas e tinha sempre 
um número estranho no meu telemóvel e pensava sempre que era de publicidade dum banco ou de 
uma coisa..então , nunca atendi a chamada. Chegou a pausa e disse „olha vou atender o telemóvel“, 
tinha aquele número e pronto, ok. Não ligava e não voltava a ligar. E prontos tinha sempre aquele 
numero até um dia, a xxxxxx, que é a pessoa responsável para o recrutamento, que fez as 
entrevistas em Portugal e tudo mais, ligou me: Então , tenho aqui o seu currículo, estamos 
interessados em si, tentamos ligar desde setembro. A xxxxxx nunca mais me disse nada, estamos em 
janeiro, não que rir para a Alemanha? E eu disse: Para a Alemanha? Mas que currículo? Eu já não 
me lembrava, já tinha sido há tanto tempo que já tenho enviado tantos currículos que não estava a 
ver o que era. E eu disse: Claro, claro que sim. Mas como funciona? Já não me recordava de nada. 
Está bem, agora só tem que escolher onde é que vai fazer o curso de alemão: Em Lisboa ou no 
Porto? E eu, pronto então vou para Lisboa, tenho o meu irmão lá, fico na casa dele e faço o curso de 
alemão, porquê não? Então, deixei tudo por trás, despedi me dos empregos onde eu estava e fui para 
Lisboa a fazer o curso de alemão. Foi assim uma aventura...

E naquela altura tinha enviado currículos para outros países também?

Sim, candidatava também, enviei candidaturas para Inglaterra e estava a fazer mais um curso de 
inglês, porque conheci um enfermeiro do hospital onde eu moro, que é uma aldeia no Alentejo e 
neste hospital ele já tinha trabalhado na Inglaterra. Por isso falei com ele porque estava com a ideia 
de ir ao estrangeiro, devido as condições que existem em Portugal. Portanto, tive vários trabalhos... 
e estava a combinar com ele a me explicar os papéis que eu necessitava e tudo mais mas depois 
quando surgiu esta oportunidade da forma que foi, desisti do curso de inglês, despedi me dos 
trabalhos e fui directamente a Lisboa, fazer o curso de alemão. 

As condições dessa oferta eram melhores do que na Inglaterra?

Sim, sim. Inglaterra muitas vezes pedem enfermeiros com experiência e quando se vai duma 
primeira mão , normalmente não se vai para um hospital, vai se para um lar de idosos ou então para 
um clinica para prestar cuidados domiciliares como eu também já estava a fazer. O salário também 
não é tão alto, não tínhamos condições como aqui de temos uma casa, temos um apoio, alguém que 
nos indica: Precisam este papel, podem ir para ali, precisam e ajuda para isto, nos ajudamos...não. 
Em Inglaterra era chegar e desenrascar. E aqui não. O curso de hospital aqui nos oferecia um curso 
de alemão pago no Goethe-Institut, que é um nome de referência ao nível mundial, tínhamos uma 
casa a nossa espera, nos sabíamos exactamente o que nos íamos encontrar mas eu desde sempre que 



disse que não acreditava...como se costuma dizer: “Quando a esmola é demais, o pobre desconfia.” 
E eu sempre achei que ia chegar aqui na Alemanha e as coisas não seriam exactamente assim como 
diziam. Estava a espera que alguma coisa não corresse bem porque não era normal um 
“Arbeitsgeber” (port: empregador) dar umas condições como estavam a oferece-los. E perante a 
dificuldade em Portugal, alguém que chega e nos dá tudo, nos andamos sempre com um pé atrás, 
receamos. E eu lembro me perfeitamente no tempo em que estávamos em Lisboa, assinar o 
contracto de trabalho...os nossos chefes chegaram com cervejas em cima da mesa e eu só pensava: 
Oh meu deus, mas isso são os meus chefes, estamos a beber uma cerveja e estou a assinar um 
contracto, isto não é normal! 

Assinaram naquela altura em Portugal um contracto para um ano, certo?

Exacto, um ano. Tínhamos que trabalhar neste hospital durante um ano pra termos o nosso curso de 
alemão em Lisboa pago, não temos que dar qualquer dinheiro e aqui na Alemanha teríamos 
novamente um curso porque para começamos na Baviera, eles exigem o nível B2, para qualquer 
outra parte da Alemanha bastava o que fizemos em Lisboa mas aqui tínhamos que ter o nível B2 
mas isto também não foi um sinal...era também o hospital que financiaria esse curso, era mais um 
enriquecimento para mim mesma e eu não teria para pagar para isso. Sei que nos gastamos por volta 
de mil euros por mês ao hospital, cada curso de alemão por pessoa..e seria um dinheiro que eu não 
necessitava a gastar e podia ter mais vocabulário, mais informações sobre uma língua que para mim 
era totalmente desconhecida. Eu sou sincera, sempre tive contacto com o inglês, tive inglês durante 
três anos e acho que é sempre a opção mais fácil. Acho que quando pensamos em sair de Portugal, 
ao olhamos: ok, que línguas é que sei é inglês, onde é que eu posso falar inglês, onde é que é mais 
fácil para me enrascar para conseguir praticar a minha profissão. E dai também a minha primeira 
iniciativa teve sido pensar na Inglaterra também porque também já tive algumas colegas da 
faculdade que já tinham ido. Alguns mais velhos, e já tinha algum contacto e na Alemanha não, era 
tudo novo. E eu só sincera de alemão eu só sabia as palavras más (ri-se). Nem sabia ter uma 
conversa básico, dizer “olá, bom dia como está” em alemão. 

Quais eram as razoes mais importantes que levaram a essa decisão? 

Para já foram as condições de trabalho que me ofereciam que aqui em Portugal não existiam. 
Candidatei me em Portugal, fui as entrevistas mas não consegui. E mesmo as condições que 
ofereciam, mesmo que fosse seleccionada não quero essas condições. Seria um salário por volta de 
800 euros, 900 euros por mês ou as vezes até menos. Há enfermeiros que trabalham a 4 Euros por 
hora, o que é ridículo. E mesmo ao nível de material e tudo mais há sempre imensa escassez, 
precisamos pensar: ok, eu tenho isto. O que eu posso fazer com isto para ajudar ao meu paciente em 
Portugal. E não me sentiria realizada em Portugal. As condições duma forma geral foram essas, as 
condições de trabalho que não podia ter o que gostaria em Portugal, também o facto de me sentir 
realizada profissionalmente que não me iria sentir com um ordenado pouco e não podia prestar os 
cuidados de saúde que sempre pensaria prestar e não podia ajudar aos outros também duma maneira 
como também gostava de ser ajudada quando estivesse doente. Olhava para o panorama de Portugal 
e pensava: ok, mesmo que fico a trabalhar aqui eu nunca me vou sentir bem porque não vou 
conseguir fazer o bem como gostaria. E essas foram as principais razoes que me levaram a decisão 
de sair. Claro, foi complicado a decisão de ir foi muito espontânea mas a medida como o tempo ia 
passando os medos e as angustias iam surgindo porque era um desconhecido, era um país 
desconhecido, uma língua desconhecida, não tinha referências, não tinha amigos e era difícil dar o 
passo. Mas por outro lado tínhamos um país que estava parado no tempo, que não oferecia as 



condições, nem as condições de saúde que uma população merece. 

 Então para si não era só a questão de arranjar emprego que levou a essa decisão?

Não. Realização profissional também e satisfação devida as condições que havia. E hoje vejo que 
cada vez mais está pior.

E como reagiu a sua família e os seus amigos aquela decisão de emigrar?

Muito bem. Os meus país ficaram muito contentes. A minha mãe costumava dizer: Eu quero te ver 
longe porque ela também achava que em Portugal não iria sentir me realizada profissionalmente,  
nem ia ter as condições que ela... trabalhou uma vida inteira e o meu pai para me poder dar. Os 
meus pais sempre disseram: Eu quero que tu tenhas sempre mais do que aquilo que te posso dar 
para tu puderes também dar aos teus filhos. Por isso acho importante ires e desenvolver te e teres 
mais do que sei que tu podes ter aqui. Porque ok na Alemanha, não conheces a línguas, não 
conheces as pessoas mas é mais uma valência que tu vais ter, já sabes inglês, experimenta! E a 
minha avo também...ajuda imenso!

Tem amigos ou família que já emigrou?

Acho que tenho, mas mais duma geração mais antiga, pelo parte do meu pai tenho vários primos 
que já emigraram para a Franca e também umas colegas da faculdade, como disse, que emigraram 
para a Inglaterra. Acho que agora começa a haver um crescente, cada vez maior.. não só 
enfermeiros mas também de outras áreas social arquitectura, engenharia a sair para fora do país mas 
eu da minha turma fui a primeira sair da faculdade. Já tinham saído dois ou três que tenham sido de 
anos anteriores. 

E o que pensa sobre essa emigração?

Considero que é uma consequência da situação em Portugal que se encontra...que as pessoas 
começam a olhar a sua volta e investirem dinheiro, os pais a fazer um esforço e não verem esse 
esforço reconhecido porque os filhos acabam a universidade e muitos deles não tem emprego. 
Muitos licenciados estão agora a uma caixa no supermercado a trabalhar ou nem tem emprego, é 
muito difícil encontrar. A maior parte dos jovens neste momento acabam o curso e...ou não estão a 
trabalhar na sua área ou  estão a trabalhar na sua área com condições precários. E é triste pensar 
num país assim, é triste pensar que neste momento, não digo para já se calhar, mas neste momento a 
grande parte dos jovens que está a sair de Portugal daqui há uns anos vamos te rum Portugal 
envelhecido com pessoas a trabalharem que num curto período de tempo vão  ter as suas reformas e 
não vão ter massa jovem para poder comatar essas falhas.

Há pessoas que dizem que há uma falta de enfermeiros em Portugal, outros dizem que não. Qual é a 
sua impressão da situação em Portugal?

É assim, eu acho que existe uma falta de enfermeiros em Portugal porque existem várias 
enfermeiras que estão no desemprego, existe um número maior de doentes por enfermeira, ou seja, 
cada enfermeira cuida de mais doentes do que deveria em Portugal. Se houvesse mais enfermeiros 
nos serviços, não haveria de...por exemplo, é mais fácil assim: Uma enfermeira tem 10 doentes num 
turno. Enquanto por exemplo aqui uma enfermeira tem 5 doentes. Ou seja, eu consigo cuidar 



melhor de uma pessoa de 5 pessoas do que consigo cuidar de 10 pessoas. Para já em Portugal , 
cuido mais, tenho menos material e tenho o mesmo tempo. O que vale também vou tendo menos 
condições, os pacientes vão constantemente saindo porque tem que haver rotatividade, não há 
condições para os doentes poderem permanecer o tempo que deviam permanecer o hospital e os 
enfermeiros são constantemente sobrecarregados, eu conheço imensas histórias de pessoas que se 
perdem no hospital ou alguém que fugiu e depois morreu e a enfermeira teve que ir ao tribunal 
porque tinha imensos doentes e não conseguiu tomar conta deles todos, foi impossível.

E o que esperava de concreto a melhorar na sua situação de vida com a emigração? Já falou sobre as 
condições de trabalhou, há mais uma coisas?

Sim, as condições de trabalho...eu quando vim não tinha expectativas, eu vim a espera de melhores 
condições mas eu não tinha nada de concreto, sem ser as condições de trabalho. As pessoas que 
conheci em Lisboa tornaram se grandes amigos, mas em termos de ambiente de grupo ou de saídas 
do dia a dia, por assim dizer, não tinha expectativa porque tinha estado na Alemanha um ano atrás 
em Estugarda e já tinha visto um pouco como era a dinâmica alemã...era um livro aberto. Esperava 
que ia ser preenchido dia a dia, que ia encontrar coisas que ia gostar mais, coisas que ia gostar 
menos mas sinceramente naquele momento o que me preocupava mais era o trabalho, e já tinha. 

Em Portugal, morava junto com os seus pais?

Sim, morava com os meus pais, depois fui para Faro, no sul de Portugal, para ir a universidade. 
Também nunca tinha saído de casa, não conhecia ninguém quando cheguei a Faro e também fui 
para estudar. E lá com o tempo consegui constituir amizades, consegui ambientar me ao meio de 
vida, aos transportes, ao dia-a-dia, ao ambiente social, ao ambiente económico – toda a dinâmica de 
uma cidade vem para acréscimo ao meu objectivo que era estudar e assim também foi como ir para 
a Alemanha: O meu objectivo era trabalhar e ter boas condições de trabalho e isso é que estava me a 
ser oferecido. Claro, que duvidava porque, como já disse, as condições eram boas demais para 
serem verdade. Porque na situação em que Portugal se encontra ninguém espera as condições como 
eles nos ofereceram aqui. Mesmo na Inglaterra, como já referi, não ofereciam essas condições. Por 
isso, eu duvidei sempre. Tinha sempre uma dúvida atrás. Por isso, o meu objectivo era o trabalho e 
as condições...

Muitos jovens em Portugal no momento não conseguem ter uma vida independentemente, sem ter o 
apoio dos pais. Também era o caso?

Sim, é complicado. Sim. Eu tive um período em que trabalhei, nesse período em que trabalhei foi 
cerca de 4 meses e eu não consegui sustentar a minha vida completamente sozinha, apesar de ter 
três trabalhos..tinha dois part-times e um nos cuidados domiciliários, eu fazia cerca de 12 horas por 
dia trabalhar e não conseguia pagar uma casa e sustentar me sozinha durante um mês inteiro. E 
sempre a trabalhar com poucas folgas eu não conseguiu. Não consegui ter a minha próprio casa, 
nem as minhas próprias coisas, sem a ajuda dos meus pais. É complicado. Não havia uma 
perspectiva de futuro, nem uma possibilidade de ter uma casa minha, a possibilidade nem sequer 
pensar em ter...em construir uma família. A pessoa está a pensar em construir uma família, em ter 
um carro porque nunca tive um transporte próprio, em poder investir, em poder comprar uma casa 
ou poder investir em comprar um carro quando não tiver possibilidade económica, sem ser com a 
ajuda dos meus pais para poder faze-lo. Onde é que está a minha independência financeira? Tenho 
três trabalhos! Não havia possibilidade...



Falamos um pouco sobre a sua chegada na Alemanha. Como foram os primeiros meses aqui. Como 
correu por exemplo o primeiro dia de trabalho?

Eu lembro me exactamente do dia em que cheguei porque foi um dia muito emocionante com a 
família no aeroporto, fartei me a chorar e quando cheguei na Alemanha estava imenso frio e estava 
a chover imenso. Mas foi uma surpresa, mesmo no primeiro dia nos transportes as pessoas viam nos 
perdidos a olhar para o mapa e perguntavam: Onde é que querem ir, onde é que precisam de ir. Nos 
ajudamos, eu lhe digo a direcção! Isso em Portugal nunca existe! E mais engraçado ainda foi chegar 
aqui perto do prédio u vizinho viu me cheio de malas, ele estava com guarda-chuva e levava me até 
a casa por causa da chuva. Foi uma recepção! E a xxxxxx e o xxxxxx foram nos buscar no 
aeroporto, ajudaram nos com as malas. E eles já tinham ido ao IKEA comprar cisas para nos, fomos 
jantar na casa da Xxxxxx...já começamos a comer todos juntos.

E o seu primeiro dia de trabalho, como correu?

No meu primeiro dia de trabalho tentava sempre a perceber o que as pessoas diziam porque a 
realidade numa escola, e a realidade no próprio país foi um grande choque. No início eu pensava 
que conseguiria falar mas o mais difícil era querer expressar, ter as palavras na cabeça e não 
conseguir dizer. Então eu ouvi as outras pessoas e no meio de uma conversa de 10 minutos e 
conseguia perceber 5 palavras. E pouco a pouco, ok, não percebo, “entschuldigung können Sie bitte 
wiederholen (port: desculpe, podia repetir se faz favor) e isso era sempre, sempre, sempre. Olhava 
para os armários, por acaso tinha os nomes técnicos do material, parecia me chinês, completamente 
chinês. E depois quando uma pessoa conhece, reconhece. Mas quando não, eu olhava, alguém pedia 
me: Por favor traz me isto. Eu: Ehhm, não sei onde é que está. Ou: Por favor faz isto. Eu: O que? 
Era tudo assim. Mesmo se quiséssemos compreender o que eles estavam a explicar, ou seja, a 
dinâmica da estacão, a dinâmica do trabalho, as rotinas do dia-a-dia, nos primeiros momentos não 
era possível porque nos estávamos tão concentrados em que as pessoas nos diziam que não 
conseguíamos olhar a volta e perceber o que estava a acontecer. No início foi focar na lingua e 
tentar compreender e tentar dizer. Porque nos não conseguíamos. Tínhamos que perceber como é 
que podíamos trabalhar mas também tínhamos que conseguir de nos expressar e não havia 
vocabulário suficiente para fazer isso. E nos por exemplo nunca tínhamos, que eu acho que é uma 
falha, deve ser mais desenvolvida, nos tivemos algum vocabulário, mas paralelamente a isso acho 
que assim essencial é vocabulário técnico, específica da área de trabalho porque eu ainda hoje sinto 
esta falta e neste mês vamos fazer a prova de alemão também não me sinto preparada, apesar de 
estar aqui há sete, oito meses, sinto que me falta muito vocabulário técnico, principalmente quando 
quero ler um processo de um doente, analisar a história clínica passada, não tenho vocabulário. E no 
início isso para mim, sequer era impensável, eu tinha que perceber o que as minhas colegas me 
estavam a dizer, o que ele me estava a pedir para eu trazer porque não percebo o material. Não sei 
qual é a actividade que ela me está a pedir...o que ela me está a dizer?
 Neste momento eu já consigo pensar mais para a frente, pensar que preciso vocabulário técnico, 
mas no início esquece.

Pois, e isso depois traz também alguma frustração, não é?

Muita, muita. 

E neste primeiro tempo, como era o apoio do hospital? 



Nos na primeira instancia, tivemos logo uma ida as finanças, uma ida ao banco, abrir uma conta que 
também ajudou para aqui receber o salário. Estivemos a tratar da burocracia social e a inscrição na 
cidade. Fizemos tudo com o hospital. Também temos sempre uma responsável no hospital para o 
grupo português. Quando precisamos de alguma coisa, mandamos um Email ou telefonamos, 
marcamos um “Termin” (port: reuniao) e ela vai regularmente também ao serviço e nos dizemos: 
Olha, não gosto disto assim e tinha acontecido isto aqui e tentamos melhorar o que se passa.

E estava contente aqui com o curso de alemão?

No início não. Notei uma grande diferença entre o Goethe e o curso aqui porque tivemos umas 
complicações com as professoras. Mudamos várias vezes de professora. A estrutura es si não estava 
boa, a pessoa chegava e dizia: Então meninos, o que vamos fazer hoje. E nos: desculpa mas não 
sabemos você é a professora. E havia também um certo conservadorismo em relação aos jogos 
como fizemos no Goethe onde havia mais dinâmica, outra didáctica para dar a matéria para assim 
dizer, as vezes havia um pouco de pé dar. Mas agora...pronto, isto foi um dos problemas que nos 
tivemos, falamos com o hospital, dizemos que não havia contabilidade com a professora, que não 
estávamos a conseguir a desenvolver o nosso alemão. Que não podia continuar assim porque em 
Lisboa tínhamos aprendido, tínhamos conseguido ter uma grande evolução em dois meses 
estávamos com aquela professora, sinto que não evolui nada. Evolui em casa porque, claro, comprei 
uma televisão, tenho mais contacto com a língua alemã, falava no hospital com os colegas, estava a 
ler um bocado o jornal mas é sempre complicado quando estamos na aulas 6 horas e não estamos 
motivados, já estamos cansados do trabalho...porque em Lisboa havia uma grande diferença. 
Estávamos só focados no curso de alemão. Também noto que a nossa concentração estava mais 
direccionada e agora aqui quando chegamos não era só o stress do curso, era o stress do curso e o 
stress do trabalho. Foi uma grande responsabilidade. Mas pronto, com o tempo tivemos outras 
professoras, os métodos de trabalho também foram diferentes, foram mais dinâmicos, falávamos 
sobre as coisas onde tínhamos mais dúvidas e foi melhorando. 

E foi por causa disso que vão fazer o exame mais tarde?

Sim, sim. 

E aqui, estava tudo como esperava o hospital, na vida aqui? Ou o que era diferente das suas 
expectativas?

Como disse, quando vim , era um livro aberto. Não tinha expectativas, não é não ter expectativas é 
de estar a espera mas não saber de que, não tinha noção. Mas tudo que foi surgindo foram coisas 
boas, de uma forma geral. O contacto com as colegas portugueses ajudou imenso, estivemos juntos 
nas dificuldades e nas alegrias porque sempre nos apoiamos. No bem e no mal. Quando nos 
estamos tristes ou contentes, nos partilhamos isso. E este apoio foi fundamental para a continuação, 
para a minha continuação também e o desenvolvimento na Alemanha. Sem isso, tudo teria sido 
diferente. Porque quando estamos longe não temos a nosso família, não temos a nosso dia-a-dia e se 
não tivermos um laço forte que nos conseguimos criar uns com os outros, tudo teria sido diferente. 
Claro que o estilo de vida muitas vezes é diferente, os homens de qualquer outra cultura tem 
particularidades, nomeadamente as cervejas e as salsichas foi uma novidade. E eu não pesquisei 
muito porque queria apenas vir e absorver. Eu acho que as pessoas aqui preocupam-se, querem 
mesmo saber se estamos bem, mesmo que não nos conheçam. E eu achei isso muito interessante. 



Em Portugal, depois do trabalho vamos tomar um café juntos aqui perguntam me: Vamos ao 
Biergarten beber uma cerveja? Nos também já fomos ao Oktoberfest e também procuramos entrar 
um pouco mais progressiva no espirito alemão. De vez em quando comemos Bretzel e beber uma 
cerveja, uma Currywurst. Experimentamos sempre qualquer coisa no dia-a-dia. E compramos 
também os trajes para irmos ao Oktoberfest, quase todos. 

Houve um momento em que duvidou da decisão de emigrar? 

Tive momentos em que estava frustrada, momentos em que foi difícil, em que pensei o que eu estou 
aqui a fazer, pelo menos quando o trabalho correu mal, a pensar: Como é que eu vou conseguir 
falar, como vou conseguir dizer as pessoa o que eu penso, o que eu acho ou como é que eu acho 
como deve ser feito se eu não consigo dizer as palavras que tenho na cabeça. Como é que eu vou 
conseguir num sítio onde não consigo dizer, usar as palavras que preciso para trabalhar. Mas depois 
as colegas também foram sempre simpáticos, e também viam que as vezes estava mais triste, em 
baixo e diziam: não te preocupes, tu falas muito bem alemão e essas coisas vem com o tempo, tu 
vais conseguir. Por isso não estejas frustrada, não pensas que não consegues perceber as rotinas ou 
o material. Com o tempo tu vais ouvir estas palavras tantas vezes, vais ver nos a fazer estas 
actividades e vais perceber o que é que é. As vezes não só pelas palavras mas também pelos gestos, 
pela maneira de falar pela pessoa, pela intonação, tu vais perceber que é isto em vez de ser aquilo, 
ou um símbolo, muitas vezes fazemos mímica também ainda hoje senti dificuldade e acho que vou 
sempre sentir, não só ao nível de alemão, mas por exemplo temos muitas vezes pacientes 
estrangeiros, nomeadamente da Rússia. Eu não sei falar russo...e há muitos russos que não sabem 
falar inglês, nem alemão. Ok, como é que eu vou comunicar com este paciente? É mímica pura. 
Alguns tem tradutor mas outros não. Principalmente quando é uma criança onde os pais não podem 
estar constantemente com os filhos, por exemplo eu estou nos cuidados intensivos de pediatria. E 
isso faz que eu tenho que comunicar com aquela criança e não sei falar russo e é muito mais difícil 
com uma criança do que com um adulto que já tem uma experiência de vida, uma criança tem 
medos e angustias que é preciso matar, e dar uma palavra de conforto diferente de uma pessoa que 
já é mais madura. E como é que vou chegar a ele?

Pode ser uma vantagem nessa situação que você conhece como é que é não perceber a língua?

Claro. Eu também procuro sempre palavras chaves, como fiz no início em alemão. Fiz isso muito 
no início, quando uma colega dizia uma coisa por exemplo “registo no computador”, eu comecei 
fazer um vocabulário de palavras e um vocabulário de frases, frases que eu usava constantemente, 
como “O doente está com dores” ou “O doente precisa de medicamentos para as dores”, palavras 
chaves que me ajudaram, que precisava todos os dias para registar tudo aquilo que estava a fazer, 
pouco a pouco fui fazendo. Primeiro palavras, depois frases...E isso também fiz em russo. Fiz uma 
folhinha com algumas frases que pedi a umas colegas que sabem falar um pouco de russo, também 
pela experiência no hospital e da quantidade de pacientes russos que já tiveram. Tenho frases em 
alemão e depois em russo. Eu mostro, o paciente lê e depois aponta e eu sei o que é que ele quer,o 
que precisa. Muitas vezes também o que é frustrante no início e continua a ser é chamadas 
telefónicas. Há cerca de um mês tinha uma mãe de um doente que me disse...eu cheguei a atender o 
telefone e disse “boa tarde, em que possa ajudar”. E ela: “Sou a mãe do paciente x, queria falar com 
nanana ter uma informação”. Eu disse. Peco imensa desculpa, eu sou portuguesa, se o meu alemão 
não estiver perfeito, vou ter que esclarece-la.” E ela: Eh, mas o que faz uma portuguesa que não 
sabe falar correctamente alemão, o que está aí a fazer? E eu chamei um médico (ri.se). Assim 
directamente nunca tive problemas, eu sinto me melhor e mesmo os pais dizem que percebem 



perfeitamente o que eu digo. Claro que não pode ser perfeitamente correcto, é sempre o que eu digo 
por causa dos artigos mas o essencial e o que eu até  hoje pensei: Se eu consigo comunicar, se a 
outra pessoa me consegue perceber, se eu consigo perceber a ela, perfeito. Para o momento chega. 

O que acha que ajudou mais na aprendizagem da língua?

O televisão, XXXXXX, o contacto na rua também com as pessoas, sair com pessoas que falam 
alemão, poder desenvolver isso num contexto descontraída a noite num convívio com os amigos. 
Facilita imenso tratar da burocracia, ter que ir ao banco e ter que explicar lá o que eu preciso, ir ao 
supermercado fazer as compras o mês, perguntar como se diz certas coisas. 

E no trabalho ainda sinta que a língua é uma barreira entre si e doentes e colegas?

Sim ainda existe e acho que vai sempre existir mas quando não percebo eles tentam de explicar a 
mesmo coisa com outras palavras mas acho que hoje mais do que antes também compreendem que 
estamos ca há mais tempo por isso temos mais vocabulário e conseguimos entender mais palavras. 
Muitas vezes é difícil também porque existem regionalismos o que dificulta também a compreensão 
da língua mas isso é um passo a frente. 

Falou me de uma mulher ao telefone que não teve muita compreensão. Havia outras reacções dessa 
forma?

Eu acho de uma forma geral todos os colegas e mesmo chefes tinham imensa paciência connosco. 
Acho que foi uma experiência também nova porque eu e a Xxxxxx fomos as primeiras enfermeiras 
portuguesas a chegar ao nosso serviço. Já tinha estrangeiras que há alguns anos tinham chegado 
mas ainda não portuguesas. Mas tenho por exemplo auxiliares de limpeza que são turcas e hoje falo 
com  elas e temos um supermercado turco ao pé da casa e encontro ai centenas vezes aquela mulher 
do serviço a falar comigo. E esse contacto com outras culturas também acho importante. Acho de 
uma forma geral foram sempre muito simpáticos e tiveram muita paciência. 

E os doentes também?

Os doentes também. As vezes surgiram algumas situações como aquela ao telefone ou algo pontual 
como os pais fizeram perguntas específicas mas quando me vejo enrascada normalmente digo: 
“Olha, não consigo esclarecer melhor vou chamar um médico.”

Estava com algum receio dessas reacções antes de começar a trabalhar?

Sim, tinha medo que tivesse que desenrascar me sempre sozinha que as colegas não me dessem o 
apoio que me tenham dado. Acho que em Portugal é um bocado cada um por si, apesar de ser um 
trabalho que exige um trabalho de equipa muitas vezes não se ve isso, e senti isso aqui. Não senti 
tanta diferença na relação entre enfermeira e médico como senti em Portugal. Acho que não há uma 
hierarquização da profissão dessa forma. 

Que mais diferenças vê entre o seu trabalho num hospital português e alemão?

Por exemplo a punção de uma veia, quando precisamos o acesso a uma veia para dar alimentação, 
em Portugal são os enfermeiros a fazer esse tipo de procedimento, aqui na Alemanha é o médico. E 



prestimentos mais invasivos numa forma geral também é o médico que realiza mas temos sempre 
um contacto directo, por exemplo todos os dias quando se faz a nova folha de medicação, o médico 
pergunta me: tens algum desejo, o que achas de especial do doente que eu não tenho reparado ou tu 
achas que vale a pena incidir, é preciso mudar a medicação, achas que é adequado etc.? Existe uma 
colaboração muito bem. E em Portugal muitas vezes o médico chega, escreve no dossier do doente 
e não diz nada. Eu sinto aqui mais essa proximidade. Aqui, o cuidado também , relativamente ao 
processo do doente, quando não percebo eu consigo perfeitamente sem dificuldades chegar ao pé 
dum médico e dizer: Por favor pode me explicar, não percebo que que diz aqui, explica me por 
favor por palavras mais fáceis para conseguir perceber o que o doente tem ou teve porque eu não 
percebo essa palavra. E ele me explica. 

E está contente com as tarefas que tem aqui. Acha que corresponde a formação que teve em 
Portugal?

Sim. E a carga também não acho que seja muito pesada, o rácio enfermeira-doente é mais pequeno 
aqui do que em Portugal o que facilita imenso o contacto e disponibiliza mais tempo para poder 
dedicar observar aquele doente, observar aquela pessoa como um todo para perceber o que está 
diferente, o que é que não está bem e estar atenta a pormenores que em Portugal não conseguia estar 
atenta. Estou muito mais satisfeita assim. 

E há mais efeitos positivas ou negativas?

Acho que nada piorou com essa decisão. No início foi complicado porque muitas vezes...a minha 
casa foi sempre um casa muito movimentada, apesar de ter saído da casa dos meus pais para ir ao 
Algarve estudar, nunca morei sozinha, sempre com outras casas por isso sempre havia outras 
pessoas. Quando cheguei aqui estive primeiro numa casa sozinha. Por um lado foi bom porque 
podia decora-la a minha maneira mas também houve momentos solitários que também custaram e 
foi nesses momentos onde a frustração chegou, quando as dificuldades surgiam, quando estava 
sozinha a pensar se eu ficar doente quem é que cuidava de mim, se eu precisar ir ao hospital, será 
que alguém estiver disponível para segurar a minha mãe porque não tenho aqui a minha família e os 
amigos já eram importantes mas as vezes duvidava: Será que nos momentos difíceis eles vão lá 
estar. E graças ao deus com o tempo os amigos estiveram ca nos momentos bons e maus. E com o 
tempo fomos construindo aqui uma família. Acho que foi essencial para me sentir cada vez mais 
com um lugar aqui. Depois também, pronto, conheci o meu namorado aqui duma maneira muito 
espontânea, fomos amigos e depois conhecemo-nos, agora decidimos morar juntos porque também 
ajuda. Eu tenho a diferença de chegar e ficar cerca de 7 meses sozinha, a experiência da emigração 
e depois ter conhecida aqui alguém que pouco a pouco se tornou a algo mais do que amigo e hoje 
ter a experiência de estar aqui e não me sentir tão sozinha como me sentia. Temos amigos que 
passaram a ser a minha família e tenho uma pessoa comigo todos os dias para me apoiar. E isso 
também se tornou fundamental. É como se tivesse uma pequena raiz e que foi crescendo mas já 
com uma estrutura diferente porque sinto o objectivo está a ter mais frutos, não só o trabalho agora 
mas também estou a conseguir numa fase inicial a desenvolver me ao nível social, fazer amizades 
não só com portugueses, também já tenho amigas alemãs, tenho uma enfermeira que é muita minha 
amiga que se chama Julia do hospital que conheci através do meu namorado, que é alemã, e vai 
muitas vezes a minha casa, saímos juntas e isto também me ajudou na integração na cultura mas 
também no dia-a-dia, no desenvolvimento da língua. Muitas vezes brincamos e eu digo: Vá, agora 
és a minha professora, por favor corrige me quando digo uma coisa que não esteja bem” E ela: Está 
bem, agora sou a tua professora particular. Também ajuda porque afinal vemos que temos muitas 



coisas em comum. Afinal existem tradições que são diferentes, existem dia-a-dias e formas de lidar 
com as mesmas coisas diferentes mas há muitas coisas na forma de pensar que são iguais e isto é 
muito interessante porque eu não tinha ideia. Eu pensava antes que vir que os alemães eram umas 
pessoas frias, a minha ideia já tinha mudado no Goethe quando conheci a Anne e as outras 
professoras porque tinha uma ideia de afastamento, de frieza, essa ideia das regras e dos costumas 
de ser tudo certinho, direitinho, da pontualidade, tudo muito regularizado. E sempre tinha uma ideia 
de afastamento, por exemplo nos costumamos dar dois beijinhos em Portugal e aqui é um aperto de 
mão. Mas estranhamento quando passou algum tempo e conheci alguém novo, já dava um aperto de 
mão. 

Quando ouve a palavra “integração” na sua situação de vida. Em que pensa?

Penso no costumas, nas tradições. É muito mais fácil quando temos alguém próximo que fala a 
língua melhor para nos ajudar não só nos costumes mas também no dia-a-dia...e aprender a língua 
que posso dizer o que sinto, tento muitas vezes encontrar as palavras. Eu muitas vezes não consigo 
dizer aquilo que quero em alemão e depois misturava alemão e inglês e ele percebia e dizia: 
Pensava exactamente assim como tu. E era fantástico! 

Sente se reconhecida e valorizada na vida profissional?

Sinto que as colegas nos dão muito valor quando pensam: Se eu fizesse o que tu fizeste, não 
conseguia. Se eu tivesse que aprender português, na sei se conseguia me desenvolver como tu já te 
desenvolveste. Por vezes é um pau de dois bicos porque há pessoas que pensam nisso e reconheçam 
isso e outras pessoas as vezes com o stress do trabalho esquecem que nos temos essa dificuldade. 
Agora já não há tanto porque já conseguimos falar melhor e já conseguimos interpretar melhor. Mas 
no início nos notávamos ainda mais porque havia pessoas que: ok, elas chegaram aqui, não 
conseguem falar bem, vamos ter que ter paciência. Se nos também tivéssemos de aprender 
português, como seria? E outras vezes como os cuidados intensivos exige um ritmo de trabalho 
muito acelerado, uma concentração máxima, um foco de atenção as vezes esquecem se que está 
aqui alguém que não percebe cem porcento. Por vezes é complicado...

Lembra-se dum momento em que foi tratado de uma forma desigual?

Não dizia desigual. Mas numa situação de stress, de emergência até eu não me sinto preparada. Eu 
tenho sempre a sensação estar um pé atrás e deixar fazer e ver porque existe um ritmo acelerado de 
palavras, de acçoes que não consigo ainda acompanhar. E no início eu ficar em pânico, olhava e ok 
não consigo fazer nada, é melhor fazer quieta, não vou mexer, pode ser que pela próxima já consigo 
fazer alguma coisa. E com o tempo consegui pouco a pouco nas situações de emergência consegui 
fazer mais qualquer coisa. Claro, ainda hoje passado 8 meses não consigo actuar de uma forma 
activa sozinha como se fosse uma enfermeira normal que está ai a trabalhar há muitos anos  e que 
sabe falar perfeitamente alemão, não consigo chegar. Consigo ajudar, mas ainda não consigo ser eu 
a primeira a dizer: Vamos fazer isto,isto,isto. Eu sei mas tenho tenho as palavras para orientar nessa 
situação as outras pessoas. Mas acho que isto também deve a minha falta de experiência 
profissional.Eu acabei o curso e comecei a trabalhar, era tudo novo. Se calhar se for em Portugal 
também não conseguia ter essa reacção ainda. Se calhar tinha mais depressa do que tenho aqui mas  
não ia ter a primeira iniciativa.

Então, acha que não é por falta de compreensão que as vezes umas colegas não reagem assim como 



deve ser?

Não, normalmente ignoramos. Porque eu também sei que faço perguntas que já fiz imensas vezes. E 
as vezes ficou uma coisa para esclarecer e mais tarde volto a perguntar.

E no dia-a-dia havia uma situação em que sentia se discriminada?

Não, só assim situações pontuais onde uma pessoa ignora e passa a frente porque coisas mais altas 
se levantam. 

E falamos no fim um pouco sobre as suas perspectivas. Consegue imaginar uma vida inteira aqui na 
Alemanha ou pensa em voltar para Portugal?

Não, voltar para Portugal não. Não sei se me consigo imaginar a vida toda aqui na Alemanha 
porque não gosto de fazer planos dum futuro tão longe ainda. Não sei se ficarei sempre aqui em 
Munique mas até agora estou a gostar todas as experiências e o meu livro ainda não está completo, 
acho que nunca mais está. Posso mudar eventualmente para outra cidade na Alemanha para 
experimentar porque com o meu namorado já falei nisso...quem sabe Hamburgo ou ver outras 
cidades, também ainda não conhecemos quase nada, não sei. Podia haver outro hospital oferecer 
melhoras condições de trabalho como agora já tenho alguma experiência de trabalho. Claro que não 
descartando tudo aquilo que já me foi dado, foi um curso de alemão, toda a hospitalidade que me 
foi oferecida, toda a boa recepção, todas as condições que aqui tem, sei que provavelmente porque 
também já pesquisei, não seriam assim noutro hospital. As vezes, por curiosidade vejo os anúncios 
em Portugal para outros países e para a Alemanha e as condições nunca eram as mesmas que eu 
teve para aqui. Nos temos a experiência de algumas colegas que já trabalhavam em lares e outros 
hospitais e muitos deles agra estão ca porque não gostaram das condições que tinham. Tivemos três 
meses de renda onde não tivemos que pagar e agora pago 200 e tal euros em Munique, tudo 
incluído. 

E podem ficar quanto tempo?

Podemos ficar dois anos, talvez menos. Mas eles vão nos ajudar a procurar outra casa do estado. 
Não nos vão mandar embora daqui sem ter casa. Já falamos sobre fazer uma WG (casa partilhada) 
com a “nossa família”.

E consegue imaginar então ir ara outra cidade na Alemanha mas Portugal está fora da questão?

Sim, como disse no início...no momento não me vão oferecer um contracto. Tenho os meus pais lá, 
tenho a minha mãe que neste momento e o meu pai que estão a ganhar quase o mesmo que 
ganhavam quando começaram a trabalhar. Os meus pais tem quase 40 anos de carreira e foram 
perdendo ao longo dos anos tudo aquilo que pouco a pouco foram conquistando, ao nível da escalão 
de trabalho e graças a deus eu estou orientada, tenho um trabalho, tenho uma casa e o meu irmão 
está a acabar a universidade, vai para Copenhaga estudar um semestre e provavelmente também vai 
sair para fora e os meus pais querem que voltamos sempre, a minha casa está sempre lá e os meus 
pais são sempre os meus pais. Todos os dias falo com eles pelo skype, duas ou três vezes e a minha 
avo também. Sinto imensa falta deles por isso procuro aquele contacto por telefone todos os dias. 
Quando este contacto não acontece, eu fico reocupada ou eles ficam preocupados porque sempre foi 
assim, sempre tive uma relação muito próximo com os meus país e por isso preciso mante-la para 



me sentir bem porque preciso saber se eles estão bem. Quando eles não estiveram bem, eu também 
posso agir e ajudar a eles. Eu preciso aquele contacto diário.

E quantas vezes vai a Portugal para fazer visitas?

Até agora fui uma, uma vez só no natal. Mas os meus país estiveram ca em Agosto e o meu irmão 
passou um mês comigo fazer um curso de alemão no verão. Por isso também não tive muito tempo 
em casa sozinha, foi agradável. Fizemos uma pequena viagem aqui. É uma coisa falar por skype e 
perguntar se está tudo bem, antigamente enviava se cartas...hoje com as novas tecnologias é mais 
fácil. Mas mesmo assim é preciso a realidade para ver: ok, filha estás bem. 

E quando saiu de Portugal já pensou quanto tempo quer ficar ou estava aberto?

Não, estava tudo aberto, continua a ser. Para Portugal não vou voltar tão cedo porque sei que não 
vou ter as condições que tenho aqui. Nunca vou trabalhar na área onde quero trabalhar. Quando a 
atitude das pessoas não vai mudar, nada vai mudar. Quanto as pessoas pensam que podem endividar 
para poder viajar que podem comprar coisas para parecerem a sociedade e não pensar: ok, vou me 
dedicar a isto, não preciso carro vou de transportes públicos. Eu tenho aqui uma bicicleta e serve me 
perfeitamente  não preciso um carro para já, nem nos próximos anos, consigo perfeitamente viver 
assim. Acho que em Portugal temos muitas possibilidades que não desenvolvemos e em vez de 
olhar para aquilo que os outros tem olhar para aquilo que temos e pensar o que podemos fazer com 
aquilo. E enquanto as pessoas vão continuar a pensar assim, vão continuar gastar aquilo que não 
tem e por isso vamos continuar a ter o país que temos.

Acha que a sua perspectiva de Portugal também mudou com a emigração?

Sim, piorou. As condições que vejo aqui, a forma como vejo as pessoas gerirem as coisas. Ok, por 
um lado se calhar também vejo uma fartura a mais. Porque quando olha daqui para Portugal, olho 
para um terreno de guerra no hospital, com a falta de material. Eu tive uma visita de uma prima 
minha no verão que é médica que me disse que as vezes tem que enviar pessoas para outro hospital 
porque não tem material para fazer o penso ou temos o material mas custa tanto dinheiro que o 
hospital não nos deixa gastar. Morrem pessoas porque estão a espera! E isso é impensável. Claro 
que isso aqui também existe, existe pobreza, pessoas na rua a pedir dinheiro mas vejo muito mais 
pessoas de média e alta classe do que em Portugal. Mas também há muitas pessoa sem Portugal que 
podem trabalhar mas não querem porque existem montes de oportunidades, eu antes de trabalhar na 
minha área, fui trabalhar numa loja, eu disse Oh mãe, eu lavo as escadas. Só que as pessoas não 
querem parecer, então não fazem. Por isso, por exemplo ao nível da agricultura existe imenso 
potencial em Portugal e não está a ser desenvolvido porque as pessoas não querem sujar as mãos 
porque acham que não é um serviço que seja digno, não parece bem então não vamos fazer. E daqui 
olho para Portugal como um sítio de investimento, que as pessoas que lá estão já não conseguem 
ver porque estão tão agarradas a crise, ao pessimismo que não conseguem ver as possibilidades que 
o nosso pais tem. Nos temos imensa comida boa, imensa praia, vinho, possibilidade de fazer 
turismo rural. Agora vejo que muitas pessoas começam a fazer pequenas empresas e exportar mas 
antes ninguém se lembrava. As pessoas tem medo mas quando sempre temos medo nunca 
conseguimos de evoluir. Eu acho na Alemanha as pessoas procuram uma forma efectiva e concreta 
de dar resultados e quando uma coisa obtém os resultados, ok funciona, vamos fazer assim. Por 
exemplo a rede de transportes aqui vem as 7:53 e mesmo chega as 7:53 em Portugal é as 7:53 e 
aparece as 8. não dá, é tudo assim. As finanças são para abrir as 9, abre as 10. Aqui abre as 7 e abre 



as 7. É uma mentalidade, uma maneira de ser. 

Há muitas pessoas que dizem quando quero estabelecer a minha família vou votar ao meu pais. 
Também pensa assim.

Não. Neste momento consigo perspectivas a um curto médio prazo uma possibilidade de uma 
perspectiva familiar duma maneira mais concreta mas ainda sou muito nova, ainda tenho muitas 
coisas para fazer mas sinto uma estabilidade financeira diferente. E consigo imaginar que aqui 
consigo dar aos meus filhos as condições que eu Portugal nunca poderia dar. Consigo oferece-los a 
possibilidade de estudar e ter um futuro que em Portugal não consigo. Tenho aqui possibilidade de 
fazer planos mais concretos, como também já fiz.Digo, ok daqui em dois dias vou viajar, vou viajar. 
Eu nunca tive a possibilidade de fazer pequenas viagens como agora tenho porque dependia dos 
meus pais. Agora consigo pensar mais em momentos de lazer porque os meus pais eram professores 
e também desenvolveram a sua vida a volta dos nossos estudos e sempre disseram: eu não te posso 
dar muito mas o conhecimento é que é só tua. Por isso vou investir em ti e tu vais poder 
desenvolver te. Nunca pares de estudar, isto ninguém te pode tirar. É uma riqueza que sempre vais 
ter. Agora consigo olhar para isto e ver que tenho a possibilidade de oferecer isto aos meus filhos. 
Aqui posso ter também pequenos luxos que em Portugal não podia ter, já fui andado de ski, já fiz 
pequenas viagens. Claro que fazemos sempre contas, a ver onde posso poupar onde não posso 
poupar mas qualquer forma já fiz muita coisa que nunca antes tinha a possibilidade de as fazer. E 
isso é óptimo. 



Entrevistada G

Primeiro pode falar um pouco sobre a sua vida em Portugal, na altura em que terminou o curso de 
enfermagem. Quais eram os planos, os sonhos para o futuro?

Eu desde que muito cedo sempre falei da hipótese de emigração, aquela coisa de ir para fora sempre 
me fascinou, sempre falei da possibilidade. Quando candidatei me no curso de enfermagem, não era 
só porque gostava da profissão mas também porque havia perspectivas de trabalho em Portugal. Na 
altura, na Madeira, todos os anos foram colocados enfermeiros com contracto indeterminado de 
trabalho, com garantia de trabalho indefinito. Até a altura em que eu entrei. Foi na paisagem do meu 
terceiro ano na faculdade que deu se a crise e deixou de haver esses contractos e Madeira foi 
mesmo o último sítio. Já se passava isso em Portugal mas em Madeira em consideração a colocação 
de enfermeiros foi mesmo o último sítio a rebentar não haver mais contratos. E depois a situação 
ficou lastimável, insuportável e eu já dava no meio do curso e não deixava o curso no meio, claro 
que sim. E foi a partir dai que se falava se muito em classe, em turmas de enfermagem e entre 
amigos da possibilidade da emigração. E eu sempre fui uma daquelas que sempre disse: Epá, eu vou 
emigrar. Sim isto não haver trabalho para mim, vou emigrar. Tenho uma grande amiga minha de 
enfermagem que sempre disse que que ia para a Inglaterra e que ela ia me buscar com os netos dela 
e eu com os meus netos da Inglaterra ao aeroporto, porque ela ia ficar lá, nunca quis sair. Hoje em 
dia ela está na Inglaterra, e eu aqui. E na altura já falava da possibilidade da emigração, já falava 
dessa oportunidade. Entretanto no último ano do curso, arranjei namorado, o namorado tinha 
perspectivas de criar uma família, e essas oportunidades que tinha criado já precedentes foram todas 
postas de lado. Portanto, andei a percorrer para muitos sítios, foi muito deprimente porque enviei 
muitos currículos e eu cheguei a mandar 25 currículos por semana ou mais, tudo para Portugal 
nessa altura e mandava para trabalho abaixo da minha categoria, mandava para auxiliar, para 
empregada de limpeza, mandava para qualquer lado que me dessem trabalho. E mandei a muitos 
sítios, desde de Porto...pronto, os sítios onde me concentrei mais foi a Madeira e foi Lisboa, como 
ele estava lá e queria ao pé dele e pronto. E em Lisboa foram sítios onde mandei para baixo da 
minha categoria. Foi logo um pós-licenciatura muito sofrido em termos de arranjar trabalho. E 
depois houve uma oportunidade de ir para Lisboa, que iam me arranjar trabalho mas não se 
concretizou. Acabei por ficar lá, sem trabalho, longe da família, que já foi para mim também uma 
pecarão para o que vem depois. E depois na Madeira nessa altura surgiram oportunidades para as 
minhas colegas, surgiram oportunidades de fazer cursos que eu não podia fazer, como da cruz 
vermelha e vários cursos que fiquei com pena de não poder fazer e oportunidades de trabalho 
também surgiram lá que não se concretizaram, pronto. Uma era duma clínica onde a xxxxxx 
trabalhou e onde também acabei por trabalhar, que na altura tinham me falado bem que aceitam e eu 
ainda tinha estado em Lisboa. Entretanto, em Lisboa não se concretizou nada e voltei para a 
Madeira e como estava num estado “Nao estou a fazer nada, estou a bloquear, estou a entrar em 
depressão”, precisava de qualquer coisa e aceitei esse trabalho a 4 Euros à hora, pronto. Tive a 
mesma experiência como a xxxxxx, entramos na mesma altura. O xxxxxxxxxxxx também. Só que 
era remunerado 4 Euros por hora mas não era todos os meses. Mesmo que fosse pouco, não era 
todos os meses. Depois a situação financeira...o último ordenado recebemos...já estávamos ca na 
Alemanha, o ordenado de Agosto 2011 recebemos tipo em  Abril 2013, uma coisa assim. Depois 
entretanto o namoro acabou e o namoro acabar, eu já antes estava a dizer: tenho que me ir embora, 
assim não consigo porque a situação financeira em casa não estava boa” e sentia-me um empecilho, 
uma pedra no sapato de não estar a ajudar e precisava de ajudar em casa. E já comecei a falar mas 
ainda com o namoro presente nunca dava o passe de “e vou”. O namoro acabou e surgiu nessa 
altura a oportunidade de ir para a Inglaterra, tinha colegas a ir. E também uma colega falou nos 



dessa oportunidade de ir para a Alemanha. Ela foi a entrevista e disse que é muito fixe e se 
estávamos a pensar em sair, vamos todos juntos. E a ideia de ir todos juntos, aliciava me, não queria 
ir para fora sozinha porque acho importante termos alguém de referencia. E tive um tempo ainda de 
recuperação na Madeira de pós fim de amor e depois disse que vou me embora, acabou, e que 
preciso de restabelecer a minha vida. E nesta altura voltei a dizer não que já tive essa ideia e queria 
concretizar essa ideia. Então não me custou assumir a decisão de ir para fora. O que me custou mais 
foi entretanto para onde ir. Porque fiz entrevista para ir a Inglaterra, tive entretanto...a Alemanha 
demorou a responder ao meu currículo. Já toda a gente que já tinha recebido o contracto e eu ainda 
não tinha recebido. E eu fiquei toda nervosa e decidi fazer uma para Inglaterra também, por caso de 
não mandar. E depois tive as duas, os dois contractos ao mesmo tempo e agora decide... e isso foi 
mais difícil. Que eu ia me embora estava decidido e estava 100% motivada, agora para onde e aí 
tive que ponderar muito entre as vantagens num e no outro. E para mim a grande vantagem 
pessoalmente foi que eu falava bem inglês e tinha vontade de falar inglês e alemão não tinha 
qualquer conhecimento. E como eles pagaram o curso foi muito importante e pagavam um subsídio 
para estar lá fazer o curso e o que eu precisava de fazer para eles em troca era trabalhar no mínimo 
um ano para eles, ter um ano de trabalho lá na casa. E eu achei uma experiência mesmo só de um 
ano era muito bom, tendo em conta que enfim posso ir embora. Foi sempre o que disse...epá, uma 
experiência no mínimo de um ano e fico sempre com três línguas a falar fluentemente. E com a 
experiência na Alemanha. E acabou por ser essa a grande razão para decidir de vir para ca.  

As condições para ir a Inglaterra, também eram boas?

Eram, em termos aquilo que ofereciam antes de começar, eram semelhantes. O ordenado que els 
nos davam no fim do mês, era semelhante. Depois comecei a fazer um levantamento como era a 
vida para tentar decidir o que fazia e pensava que na Alemanha era um pouco mais barato, não falar 
de imobiliário mas por exemplo em comer etc. do que em Inglaterra. Também aliciava me o facto 
de não pertencer a massa que vai toda para a Inglaterra. E depois tinha a vantagem que umas das 
condições que tinha definida era que não vou sozinha e tanto para um lado, como para o outro, eu 
tinha amigos de confiança e isso para mim tanto por um lado ou outro, uma condição principal 
estava feita. Isso tinha pré-definida.

E chegou a ter conhecimento desse recrutamento através duma colega, da Liliana, foi?

Sim. E depois falamos entre nos e como ela já tinha ido a entrevista e falava connosco, dizíamos: 
Ah, parece que é de confianca porque nos vimos algumas burlas. Sim, nos concorremos uma vez 
para Canadá e era uma burla, uma situação de fraude. Depois ficamos assim um pouco...no caso da 
Inglaterra era um empresa que vinha recrutar e no caso da Alemanha quando chegamos a entrevista 
nos ficamos com a ideia se o Goethe, está instituída no Goethe, é assim um instituto de nome e isso 
também foi uma razao que nos fez acreditar que não estávamos burlados de nenhuma forma porque 
nunca achamos que o Goethe se ia meter numa situação dessas. 

Quais eram os sentimentos no momento em que tomou mesmo a decisão de sair?

Determinação, estava muito determinada e bastante motivada. Em termos de deixar a família por 
trás, custou um bocado mas eu estive um ano e meio, quase dois anos fora da casa, constantemente 
para atrás e para a frente e já antes tinha sido muito mal e não poderia ser pior do que já tinha sido. 
E portanto, e mesmo para a minha família, para a minha mãe e o meu pai, viram que estava bem, 
que era uma coisa que eu queria fazer e precisava fazer e aceitaram bem. Tiveram de aceitar 



também porque viram que tenho tentado ca para ficar perto deles e não consegui. Eles também 
através dos contactos deles também tentaram arranjar alguma coisa e não conseguiram. Portanto 
eles viram por eles que eu realmente tenho tentado e que não tinha sido possível e que não havia 
outra opção porque ficar aí parada também não era hipótese.

Dizia que até um certo ponto, sentiu se forcada de sair de país?

Muito gente sim, no meu caso não. (xxxxxx: No meu caso senti me um pouco forcada). Forcada 
não digo porque há muito gente que ficou lá e está bem lá, pode não exercer a carreira de 
enfermagem. Forcado é um pouco forte. (xxxxxx: Sinto me forcado em relação a situação do país 
mas não revoltada. Era mais, vamos agarrar essa oportunidade, vamos agora. Mas claro fomos um 
pouco obrigados a sair, não tínhamos trabalho lá. Se eu tivesse trabalho lá não tinha vindo para ca.)

Nos tínhamos trabalho mas não era um trabalho de jeito. Não dava para viver sozinha e mesmo em 
termos de evolução da carreira/ profissional, não davam nos qualquer perspectiva de 
desenvolvimento, quer dizer eu preciso progredir nesta fase da minha carreira profissional, preciso 
de um sítio que me dê asas para levantar o voo. Eu posso ficar lá exercer a enfermagem, um 
exercício de profissão precário, um exercício que é tão longe do que a gente faz aqui e que não nos 
desenvolve em termos profissionais. Não era, como toda a gente aqui disse, não foi para isto que 
estudei enfermagem. Porque para mim também é importante o desenvolvimento profissional e isso 
também foi uma coisa que procurei quando vim para ca quis ir para um sítio, um hospital que 
soubesse que me ia dar aquilo que eu queria. E ainda bem que eles disseram que iam nos dar essa 
oportunidade de escolher quais serviços nos queríamos, entre medicina, cirurgia, intensivos, 
urgências. E em quase todas as situações foi acedido o pedido. Achei bom o hospital tem feito isso e 
foi um aspecto muito positivo que tem apontado a parte deles. E no meu caso foi muito importante 
para mim porque neste momento sinto que num ano desenvolvi muito em termos profissionais e 
espero continuar a desenvolver porque aqui é um serviço onde se desenvolve muito. 

Disse que tem amigos que já emigraram. Também tem família que já emigrou?

Tenho. Tenho muita família na Australia e engraçado que a minha mãe, em miúda cresceu com 12 
primos e de um mês para o outro ficou sozinha com o irmão e ela sempre tinha uma revolta...isto foi 
na altura dos anos 60, altura da revolução, um pouco antes, em que sofria se uma precariedade em 
relação ao trabalho e dinheiro e houve uma necessidade grande nessa altura para emigrar e houve 
um boom. E ela sentia se revoltada e disse sempre que não queria que os seus filhos tivessem que 
emigrar e que a melhor coisa que o avo fez, foi ficar em Portugal. A minha mãe sempre disse que 
não queria mas a partir do momento em que começou a ver o estado da situação, o estado da 
precariedade, ela aceitou bem e agora aceita bem. Mas sim, tenho muita família emigrada mas 
nunca me disseram por exemplo: Vem para aqui connosco, Agora dizem, depois de eu estar na 
Alemanha, dizem: Ah devias ter vindo para a Australia. Mas agora estou na Alemanha. Mas 
também sempre disse que não queria ir para tão longe, sempre quis um destino na Europa porque 
quero voltar a casa mais vezes e estando na Australia teria que pagar uma viagem de 1400 Euros, 24 
horas de voo e era impossível de ir mais do que uma vez por ano a casa. E mesmo pelo trânsito 
dentro da Europa é sempre melhor. 

E das suas colegas que emigraram, tem conhecimento como correu?

Tenho ouvido dos dois. Tenho colegas que se adaptaram muito bem, que gostam do trabalho lá. 



Muitos vão bater essas histórias que por exemplo a xxxxxx aconteceu. E também tem uma 
desvantagem, que eles fazem turnos de 12 horas seguidas. E portanto torna se mais complicado em 
qualquer serviço na Inglaterra. O que referem muito positiva é que depois tem muito folga também 
mas o feedback geral, é metade está muito satisfeito, metade está desatisfeito.

Tem colegas também que já voltaram para Portugal?

A maioria fica sempre no país para qual emigrou, até agora. Mas já houve gente a voltar mas são 
raros os casos. Em 10 voltam dois talvez. O que noto também é que as pessoas que voltam tem 
muita pressão do lado que fica para voltar, por parte da família ou namorados, muita pressão a dizer 
“volta,volta,volta” e seguem rapidamente a essa pressão...é uma coisa que por exemplo no meu caso 
eu tenho...a minha vantagem é que a minha família diz que “estás bem ai, então também estou bem 
aqui, fica ai”. E isso ajuda muito. Se não há alguém quando digo “ah, eu estou assim assim” e não 
haver ninguém noutro lado a dizer “aguenta, vai ficar melhor” mas dizer “estás assim, então volta 
filha, vais ficar pior ai”. Quando é assim é mais complicado. E noto que muita gente que volta, é 
por causa dessa pressão também. 

Lembra-se dos primeiros meses quando chegou na Alemanha. O que era diferente das suas 
expectativas, o que assustou e o que era muito diferente?

No início foi eu achar que sabia alemão (ri-se) e chegar aqui e perceber: eu não sei alemão. Eu até 
achava que a gente ia arriscar se bem. E cheguei ao meu serviço e pensei: Onde é que eu estou 
metida. Porque realmente é completamente diferente o que a gente aprende é importante também, 
der nos bases para conseguir aprender aquilo que a gente aprendeu agora mas não é suficiente e a 
gente chegou...faltava muito vocabulário, uma coisa que todos os professores nos disseram: 
vocabulário, vocabulário – vocês precisam de vocabulário. E senti muito isso. Em contrapartida, ao 
contrário da xxxxxx, eu estou no serviço.....estamos a falar do início....A minha grande preocupação 
de vir para a Alemanha, nem sequer foi a língua, a mim a grande preocupação era a equipa. Eu 
vinha ca para trabalhar, claro que também vinha para viver e para socializar e mais mas o grande 
objectivo era o trabalho. E sendo esse o grande objectivo, a minha grande preocupação maior era a 
equipa onde eu ia trabalhar, precisava de me integrar e que me integrasse e me compreendessem. E 
tive muita muita sorte porque a minha equipa é espectacular. Logo desde o início, a minha chefe 
atribui me uma enfermeira, estive com ela durante dois meses. Ela não falava inglês, só falava 
alemão e isso puxou muito por mim porque...nos conseguimos XXXXX no fim, mas o facto de eu ir 
para ela com o inglês e ela logo a dizer “Não vás por aqui porque também não percebo” e vamos 
falar em alemão e senti que desenvolvi muito no alemão por causa disso. E depois ela me ensinou 
muito, estava no serviço muito específico, onde nunca tinha trabalhado, nem tinha experiência e do 
qual me preocupava muito o facto de não ter conhecimentos que devia ter porque era muito 
específicos e estamos a lidar com pessoas que estão na linha da vida e de morte e qualquer 
subst1ancia a mais...e preocupava me bastante. E ela teve bastante calma comigo, fez as coisas 
devagarinha e eu a dizer: “Eu queria que pedissem me mais” e ela a dizer: “Tem calma, daqui em 
alguns dias a gente fala disso. Primeiro vê isso o que estou te a dar e daqui em alguns dias a gente 
fala disso.” E ela foi um grande apoio, um grande pilar na minha integração na equipa. Depois dela 
tive uma colega que também foi cinco estrelas comigo e ela desde o inicio me integrou e que fez 
questão de me dar a conhecer muita gente no hospital e ainda hoje em dia tenho uma óptima relação 
com ela e é das pessoas que posso considerar uma amiga mais próxima da Alemanha, ela foi 
espectacular. Então, em termos de integração na equipa, logo do início, tive um grande apoio, senti 
um grande choque no trabalho, na língua, estar num sitio extremamente complicado, em termos de 



doentes mas por outro lado tive um grande apoio. E senti me bastante apoiada e senti que eu ia ser 
capaz daquela responsabilidade. Trabalhava com ela sempre, estávamos lá as duas...

Então, mas esse período da integração dependia muito do serviço?

Sim. Mas dependia da pessoa...de todos os enfermeiros no hospital eu fui a única que teve três 
meses, sempre a seguir...que esteve o tempo todo com o enfermeiro com que devia estar, fazer o 
mesmo horário. E nos somos dois serviço de intensivos, medicina e cirurgia, e o chefe máximo é o 
mesmo. E no outro lado, na medicina, está um colega português e ele também teve uma ou duas 
semanas de integração e depois foi deixado sozinho. Então isto é mesmo só do meu serviço porque 
o chefe andou a fazer pressão a minha chefe, que já me podiam deixar sozinhos. E ela disse: “não, 
não. Sao três meses, são três meses. E foi muito bom ela ter imposto isso porque foi bastante 
importante para mim. 

E isso não é só importante para as próprias pessoas mas também para o hospital, para todo o 
processo de trabalho, não é?

Sim, e para a qualidade dos cuidados que se presta também. Nós sabemos do nosso valor em 
Portugal, a falar português e mesmo assim já tempos muitas dúvidas e muitas incertezas e 
precisava, mesmo se ficava em Portugal a trabalhar, precisava do apoio das minhas colegas para as 
dúvidas que tinha e estou muito longe de saber tudo o que deveria saber e continuo a ter muitas 
dúvidas durante muito tempo. E se já em português em termos profissionais era complicado na sair 
de uma curso, quanto mais em alemão, ainda mais complicado era, quanto mais aos intensivos, que 
nunca mais tinha tido experiência. Tenho muitas situações de verdadeiramente urgência, de ver a 
pessoa morrer a minha frente e ter que actuar. E é uma coisa que me fascina, gosto imenso e por 
outro lado é psicologicamente muito pesado também porque vejo muita gente a descompassar e a 
morrer...e eu ter que agir ou estar em situações em que não posso fazer mais nada e baixar os bracos 
e dizer: “não há mais nada a fazer.”  E o não concordar com certas coisas que se faz aqui, ter que 
fazer las na mesma, ter que aceita-las e ter que viver com elas. Também no início havia muitas 
coisas que me faziam confusão e vi muitas e ainda tenho...vou dar um exemplo: Doentes que 
chegaram com oitenta ou noventa anos para por uma anca, para colocar uma prótese e acabavam a 
morrer no meu serviço, nunca saiam dali, aconteceu várias vezes porque desenvolviam uma 
pneumonia e porque eram muito idosos, não havia muita possibilidade de recuperação, portanto 
nunca chegavam a sair do hospital. E isso para mim no início revoltava muito: “Então para que é 
que se fez isto sequer!?” Fui a acender um fósforo, ele foi muito mais rápido do que ficar em casa a 
encambulhar, a andar mal e não tivesse recebido a anca. Porque nos hospitais há muitas bactérias e 
num instante apanha se uma pneumonia ou uma infecção urinária e nessas idades muito maior e a 
possibilidade de eles nunca mais saírem do hospital é ainda maior. E isso revoltava me um 
bocadinho, era difícil aceitar porquê, isso não faz sentido. Em Portugal nunca iria se fazer. Falou 
com algumas colegas e até acordaram mas disseram: “É o sistema.” Mas foi no início uma situação 
assim, agora já estou habituada. Já é normal. 

Vê outras diferenças entre Alemanha e Portugal no hospital?

No meu serviço funciona muito bem. Está bem organizado e nos temos uma organização de 
trabalho que funciona e que resulta e mesmo com três ou quatro doentes conseguimos organizar e 
fazer as coisas. É muito complicado os doentes que nos temos e dentro do que é urgências e dentro 
do que é doentes intensivos, eu acho sinceramente que o meu serviço é muito bom e que tem uma 



capacidade resposta boa. Não consigo fazer a comparação de trabalho porque nunca trabalhei nos 
cuidados intensivos, estive em observação e tenho o feedback, do que as outras pessoas que 
trabalharam me dizem. E do que tenho deles consigo ver que há uma boa prestação de cuidados no 
serviço intensivo aqui. Claro que há coisas que se faz diferente ou o tratamento de feridas, acho que 
aqui é muito retrógrado, nós estamos muito mais avançados, há mais conhecimento. E aqui, eles 
tem conhecimento mas não se...eles tem tudo o material, tudo para fazer um bom tratamento de 
feridas, acho que as vezes falta um planificar, um standard, um educar fazer os enfermeiros a fazer 
pensos assim. Depois o que também noto é como um enfermeiro para 20 e tal doentes...um penso 
requer o seu tempo, um penso bem feito e bem pensado. E o que eu noto, mesmo com as minhas 
colegas: “Epá, eu não tenho tempo, mete ai uma compressa e está feita e o próximo é que faca”. 
Acontece muito, tipo, não é o problema principal...porque não há tempo, há prestação de cuidados 
mínimos para estar, para chegar a cura do problema, mas qualidade falha muito em alguns serviço e 
tem a ver com a falta de enfermeiros aqui. Ultimamente havia muita falta de enfermeiros no nosso 
serviço também, temos andando um pouco sobrecarregados e estas coisas são feitas assim a pressa e 
comparado com Portugal e Alemanha, noto muito a diferença no tratamento de feridas. Eles 
apostam mais em nos nas feridas e acho que todas as colegas estão desta opinião. 

E as tarefas que tem correspondem a formação?

Sim, acho que...a formação que tive acho que foi menos do que faço agora. Estou muito contente. 
Trabalho com ventiladores e com maquinas que não cheguei a conhecer na minha formação mas é 
isso o meu objectivo. Sinto ter desenvolvido muito em termos profissionais neste ano porque 
aprendi muito coisa nova e muito coisa que esperava de aprender e tenho vindo a aprender, o que é 
bastante fascinante neste sentido de aprendizagem. E há coisas que estou a fazer agora que nem 
nem sequer ia aprender na formação. Claro que falamos, falamos de tudo no curso, mas aprender 
como se faz, como se muda, só agora aqui é que estou a fazer porque antes não se tive. Vai um 
pouco além da formação que tive mas sinto que a formação que tive me preparava para ter um 
tempo de integração para depois poder trabalhar.

E em relação ao ordenado, você não teve problemas nenhuns que não correspondia a formação?

Não, foi só naquela fase de iniciação. Posso dizer que estou contente. Estou a receber a partida 
como devia receber. Fiquei um pouco revoltada no início com a situação que nos atingia a todos, foi 
o reconhecimento profissional, o “Anerkennung”, que demorou por ser tratado e estávamos a 
ganhar durante cinco meses como técnicos de enfermagem e que por eles continuaríamos a ganhar o 
mesmo até alguém se lembrar que tínhamos de tratar disso. 

Então, tem mesmo essa ideia que eles tentaram prolongar esse processo?

Sim, prolongar. Sem dúvida nenhuma. 

E agora todos estão a receber como deve ser?

No caso da xxxxxx não. Ela deve estar num nível a cima e não está. De resto acho que toda a gente 
está a receber certo. 

E em geral está contente com o clima no hospital, com colegas e superiores?



Sim, sim. Eu tenho, considero ter uma boa relação com a minha equipa. Neste momento consigo 
brincar, conseguimos ter conversas paralelas e há uma relação de equipa, não todos, mas com a 
grande parte consigo ter uma boa relação. Não quer dizer que tenho uma relação de falar sobre a 
minha vida mas em geral há um óptimo ambiente. 

E o ponto da língua. Pode explicar um pouco o desenvolvimento da língua?

Tivemos estas aulas de alemão que acho que nos ajudou bastante em termos de enfermagem, 
aprendemos muita coisa específica e pelo facto e ela também ser enfermeira no hospital, 
conhecendo as rotinas do hospital, ajudou nos bastante. E foi muito importante. Outras coisas é que 
a minha orientadora só falar em alemão e ela estar sempre comigo e explicar me tudo e mais uma 
coisa de intensivos e de enfermagem, e eu ter que aprender porque tenho que trabalhar sozinha. 
Acho que tem muito a ver também com a pessoa a abrir os ouvidos, mas tentar captar o máximo 
que se pode. Não consigo ouvir televisão alemão, mas no trabalho estar sempre nas conversas, 
tentar ir apanhando. E uma atitude minha foi sempre, disse aos meus colegas: “Epá, eu preciso de 
comunicar, é uma coisa minha e preciso de comunicar e com erros ou sem erros, tenho de 
comunicar com vocês.” Pedi a muitos elementos para me irem corrigindo, muito iam me corrigindo, 
nem sempre mas também seria ridículo porque cada palavra era uma correcção mas iam me 
corrigindo as vezes o que ajudou e o facto de eu começar a falar mesmo com erros ou sem erros, 
eles não me compreenderam sem por cento mas fui falando e eu noto com as pessoas que não 
fizeram tanto isso, não cometer erros, puseram se um bocado atrás e não desenvolveram tanto a 
relação de equipa ou mesmo o próprio alemão e eu pus me a falar, não interessa como, fui falando. 
E hoje ainda faço imenso erros na colocação dos verbos, na construção das frases, de 
advérbios..mas vai se chegando lá. 

Lembra-se de uma situação de grande sucesso ou de grande frustração em relação a língua?

Frustração....houve uns momentos com a língua em que no início, em que tentavam comunicar 
comigo e por ser uma pessoa que precisa muito comunicação, não compreender a cem por cento 
revoltava me. Depois havia assim um choque, as vezes havia uma troca de palavras mais intensas e 
que gerava assim uma certa frustração. Houve também uma situação, foi até a única que me levou 
até ter que sair do serviço e respirar fundo em que o médico não houve no serviço e eu a assumir os 
doentes já sozinha e ele nunca vem falar comigo em relação aos meus doentes e a dizer as colegas 
minhas e davam a informação o que tinha que fazer e nunca se dirigia a mim porque achava que eu 
não era competente, nem compreendia o que ele dizia, quando não correspondia já a realidade. Ele 
nem sequer vem falar comigo para ver se quando ele falava eu compreendia. E isso gerou assim 
situações de eu estar ali, do doente ser o meu e ele a olhar para a minha colega a dizer: “Olha, ele 
preciso aquilo e não sei quantos.” E nesse dia chegou me um bocado por nenhum médico me tem 
feito isto até agora. Já estava lá há dois meses e nenhum tenha tido essa atitude comigo e foi assim 
um momento de maior frustração. Houve muitos, mas...

E a mim pessoalmente, eu detesto de me sentir incompetente ou incapaz. E eu sentia me 
incompetente porque não era compreendida, nem eu compreendia. E perdi muita informação e 
aquilo que sei que consigo fazer e de repente estar aqui e não ser capaz de os fazer. Eu sabia que era 
capaz mas parece nos incompetência. Isso é uma frustração grande. E só de não perceber a situação 
e depois pensar mas claro que sei fazer isto. Mas dava me o atestado de incompetência e isto era, 
causou bastante frustração. E as minhas colegas também disseram isso. E isto ainda as vezes 



acontece. 

E com os doentes, também já teve momentos assim, em que não mostravam compreensão?

É raro, não é tão comum tal como com as colegas ou com outros profissionais mas aconteceu 
também várias vezes de doentes embirrarem comigo porque ou os não compreendia totalmente ou 
eles não me compreendiam e começavam a mandar vir e eu a mandar vir, até conseguir perceber 
bem. E aí também mandava vir e assim havia muitas coisas. As vezes acontece, sinceramente, nos 
doentes muito privados. Doentes privados exigem o nível de um enfermeiro também super privado 
e como nos somos estrangeiros...e as vezes tomam aquela postura: “Uma estrangeira a cuidar de 
mim, isto não pode ser.” E depois se é um estrangeiro, ainda por cima, que está ao início de carreira 
aqui e não os percebe...”meu deus”, todas as situações que aqui me aconteceram foi com doentes 
privados. Ou então doentes desorientados que nem sequer conseguiram ter uma conversa, nem 
percebem que eu sou portuguesa. Mas muitas vezes são doentes privados que exigem mais 
qualidade nos cuidados, não quer dizer que não tem recebidos cuidados de qualidade mas...a pessoa 
não compreendia e ficam com essa ideia.

Como consegue lidar com essas situações?

Ehm...em geral tentar por respeito que era enfermeira, não era ninguém não capaz para a situação e 
muitas vezes também houve intervenções das minhas colegas que davam a mesma justificação que 
eu dava, defendiam e diziam: “Não, ela é capaz e é enfermeira e ela vai fazer.” Porque muitas 
situações aconteceram com esta enfermeira dos primeiros três meses que estava com ela. E 
levantava a voz quando fosse preciso e disse “calma aí, porque eu sou enfermeira e sei cuidar de ti.” 
E calavam, acabou-se.

E hoje, ainda sente que a língua é uma barreira na comunicação?

Não. As vezes acontece de doentes com problemas de comunicação mas isso seria igual em 
português ou quando vem com defeitos e é difícil compreender. E com os dialectos....é mesmo 
muito complicado compreender. Mas em geral sinto uma grande evolução em termos de 
compreender os doentes. Sinto me bastante satisfeita com isso. E acho que é um motivo de orgulha 
para cada de nós, termos chegada aqui, um ano depois, estamos onde estamos. Onde nos estávamos 
no zero, nem “hallo” dizia e agora somos capaz de estar aqui, trabalhar na Alemanha, é um motivo 
de orgulho para qualquer de nos. 

E a língua é um pouco separada, que quando sai do hospital fala mais português ou fala também 
alemão?
Falo também as vezes alemão. Com esta tal colega, nos as vezes combinamos na casa dela ou 
vamos a um jantar de equipa ou um aniversário. É a pessoa que acho que é mais próxima de amiga 
que tenho aqui na Alemanha. E ela de vez em quando telefona me e falo alemão com eles. Tirando 
isto é sempre em português. Com eles, não faz sentido falar alemão. O que acontece hoje em dia é 
que ao meio há umas palavras em alemão, termos técnicos e assim.

Quantas vezes tem contacto com Portugal?

Eu acho que devo ser a única que não usa skype. Eles não tem câmera e a minha mãe não...já tentei 
ensinar mas não é muito adepta e o meu irmão também não faz questão de ainda usar. E nos 



conseguimos manter a relação por telefone e funciona perfeitamente. Não falo com eles todos os 
dias. Chega a haver situações em que ou da parte da minha mãe que ela precisa mais de falar 
comigo, de se abafar, então telefona mais vezes. Ou então sou eu que preciso de abafar e telefono 
mais vezes. Em situações de mais stress ou de doença ou de preocupação. Mas cega a acontecer, e 
ela sabe já, quando estou uma semana sem telefonar é que está tudo bem. Um semana sem telefonar 
significa que ela está trabalhando, está a fazer a sua vida mas não aconteceu nada porque se 
acontecesse alguma coisa seria: “Mãeeeeee!” não é todos os dias mas também não tem que ser 
todos os dias porque depois quando a gente fala, é uma hora e meia, bastante tempo ao telefone e dá 
para a gente se meter na conversa e sinto me bem assim e ela também não se queixa muito. Skype é 
raro utilizar, se utilizo é mais com amigos. E agora há o viber, o whats upp e também comunico 
com eles aí. 

E em relação a ir para a Madeira, quantas vezes vai lá?

Eu no último ano fui três vezes, dou me por satisfeita porque acho que até as vezes foi suficiente e 
sinto que no meu trabalho chega uma altura em que preciso dar uma pausa porque, 
psicologicamente é muito pesado. Eu chego a ter vários mortos por semana, varias situações muito 
complicadas de familiares e de ter que lidar com esta situação. E sinto que se tiver muito tempo sem 
dar uma pausa, sinto uma quebra muito grande e preciso de parar um bocadinho. E no último ano 
resultou muito bem porque na altura em que precisava dessa pausa, foi em alturas em que ia para 
casa, desanuviava, voltava fresca...mas bastava só mudar para lá e já “ah boa, já posso voltar.” E 
depois calhou em alturas muito boas, calhou na altura nos anos casados dos meus pais, na altura de 
verão numa festa muito importante na madeira que eu queria ir e conseguia ir e no natal. Portanto, 
foi em alturas para mim que eram super importantes estar lá. E estava lá. Correu bastante bem.

O que lhe faz mais falta na Alemanha?

O meu irmão. A família. Tive por exemplo situações, em agosto estive lá três semanas e na segunda 
semana disse a minha mãe: “Epá, tenho saudades do meu trabalho.” Podia ser o mesmo trabalho 
aqui, mas o trabalho fazia me falta. O estar a trabalhar. E se pudesse ter os dois gentes, portanto a 
minha terra e família e este trabalho que tenho aqui, eu era a mulher mais feliz do mundo. E eu acho 
que é isso que falta é aquilo que a gente deixa lá. Tirando isso o que sinto mais falta....certas 
pequenas coisas, faz falta a poncha, o mar, ir para um café com esplanada as dez da noite e ainda 
estar dia, faz falta usar um casacinho fino no inverno e não ter frio mas são coisas de adaptação e 
consigo aceitar e adaptar. Não são as coisas que...que vou entrar em depressão se não tiver. Quando 
vou lá, tenho isto. Está lá. E quando vou lá tenho que quando volto fica a memória e a esperança de 
voltar a ter. 

E quando olha um pouco para atrás, para o último ano. Quais são os efeitos positivos e negativos 
para a sua vida de hoje?

Melhorou tudo. A situacao financeira melhorou, também a casa... em relacao a viagens, a vida 
cultural, a independência económica, o poder sair com as minhas amigas e dizer: “Epá, quero gastar 
20 Euros, é vinte Euros” e antes era dois Euros e dois Euros..e agora posso gastar, posso fazer, 
tenho uma independência que não tinha antes e isto tudo melhorou. Piorar...já estava num estado em 
que pior que isto não podia...nao me rependo nada da escolha que fiz e ter escolhido a Alemanha 
não me rependo nada. 



Havia algum momento em que se sentiu discriminado?

Pelo hospital sim, em várias situações...em relação ao ordenado, em relação as casa, em que 
pedimos para ficarmos juntos e para o hospital era indiferente e senti ai uma discriminação. Tirando 
isso houve situações de rua, nos bares em que perceberam que éramos estrangeiros mas acho que 
iam nos maltratar, fossemos ingleses, portugueses, italianos...não és alemão, não percebes o que 
estou te a dizer então está bem, xau. Houve algumas situações mas não foi vítima e não é comum. 
Mas mexe quando acontece. Eu acho que na Alemanha discrimina se muito mais o povo árabes do 
que nos da Europa, apesar de somo “Südländer” não somos muçulmanos e ajuda muito. E Frankfurt 
é muito cultural. No hospital, não tenho razoes de queixa nesse sentido, no início um pouco porque 
era a adaptação e tinha que fazer ma valer de eles confiarem em mim. Mas a partir do momento em 
que ganhei essa confiança não tive problema nenhuma. Da minha equipa, desde médicos, tudo. 

E consegue imaginar mais tempo na Alemanha ou tem sempre a ideia de se as coisas melhorarem 
vai voltar?

Eu desde que iniciei esta viagem, este percurso, disse: A partir do momento que dou este passo, 
passo a ser cidadão do mundo. Já era, mas pronto. Cidadão do mundo no sentido de posso ir para 
qualquer lado que já não me vai fazer complicação. Portanto sair de casa e agora posso ir para 
qualquer lado que aceito bem. Neste momento estou muito satisfeita com o trabalho que estou a 
fazer, com a equipa onde estou. E Só por causa disso quero manter me neste hospital mais algum 
tempo. E portanto a situação do ordenado e da valorização da parte da gestão, da administração, 
apesar de não nos valorizaram como deviam, em contra partida estou numa equipa e num serviço 
que me tem dado muito bom feedback, muito. E não sinto me bem com a ideia de sair daquele 
serviço para agora. Quero me manter ali, naquele serviço. E a partir do momento em que me derem 
a oportunidade, hei de ficar no mínima cinco anos. Cinco anos porque a partir de cinco anos é que 
posso receber reforma alemã. No mínimo cinco anos para um futuro, para poder receber essa 
reforma, a partir dos cinco anos, logo se vê. Um futuro incerto.

E consegue imaginar  também mudar dentro da Alemanha ou para outro país?

Porque nos neste momento ainda não chamamos Alemanha nossa casa. Portugal ainda é a nossa 
casa. Ainda temos a hipótese, de já fui para ca, agora posso ir para ali. Ainda estamos muito naquela 
mentalidade “é trabalho, trabalho, trabalho” ainda não passamos muito disso. E também ajuda por 
exemplo o facto, quem tem namorado, são todos de Portugal e também não tem ninguém daqui e 
então não tem a ideia de que estão a formar casa. Alguma coisa aqui, pois, estamos aqui sozinhas a 
trabalhar, pronto. Outras das perspectivas é também a continuação de estudos que pondera muito 
sobre o facto...porque quero continuar os estudos e aqui já me informei sobre o assunto e por não 
dão reconhecimento, faz me pensar duas vezes se é realmente aqui onde quero continuar os meus 
estudos, se não me vai dar reconhecimento, nem se quer se for para trabalhar dentro da Europa, ir 
trabalhar para a Inglaterra ou ir trabalhar para Portugal outra vez, então para que é que estou a 
investir. Se eu vou investir, então faço numa coisa que ma da reconhecimento aqui, em Portugal, na 
Inglaterra, na Suica. E isso também faz me ponderar se é realmente aqui onde eu quero continuar 
esse lado. 

No momento voltar a Portugal não é uma opção?



É assim, eu costumo dizer que a curto prazo não é opção voltar a Portugal, ao longo prazo não é 
uma opção totalmente fora de hipótese. Então, não tiro essa opção totalmente da carteira. No 
mínimo o que tem que me oferecer é um contracto indefinito de trabalho porque o ordenado nunca 
vai ser igual, nem nunca posso exigir que em Portugal pagam me o mesmo ordenado que a 
Alemanha me paga. E portanto se eu estou desiludida para voltar a Portugal tenho que ganhar o 
mesmo que ganho aqui, nunca vou voltar. No mínimo que peco que Portugal me dê, é um contracto 
indefinido de trabalho, sem termo. Como isso não vai acontecer nos próximos cinco anos, porque é 
o tempo que eu tenho que ficar aqui, ou mais, não penso em voltar. Mas não digo que não há 
hipótese porque gosto bastante de Portugal e ir para Lisboa por exemplo sempre foi um objectivo e 
gostava muito de ir para lá, nem propriamente para a Madeira mas para Lisboa não dizia que não. 

 



Entrevistada M

Podia falar primeiro um pouco sobre a sua vida em Portugal. Quando terminou o curso de 
enfermagem, quais eram os plano, os sonhos?

É assim, quando nos terminamos o curso, mesmo tendo a noção como era o estado do país que 
havia cada vez mais desemprego em Portugal, a nossa ambição era sempre arranjar emprego em 
Portugal, de preferência o mais perto de casa para manter as ligações. 

É de Lisboa?

Não, eu fiz o curso em Santarém como era de Pinheiro Grande/ Chamusca. A minha ideia também 
era ficar pela zona, existem uns hospitais lá perto e mesmo que não ia ficar num hospital porque no 
hospital é sempre mais complicado. Explorei um bocadinho os cuidados continuados que não altura 
estavam empregados mais enfermeiros e foi isso que fiz. Esteve a trabalhar num cuidados 
continuados durante um anos e meio em Entroncamento, 20/25 minutos de casa. Mas para começar 
era a recibos verdes, o vencimento, o preco por hora era reduzido e havia sempre aquela 
necessidade de mostrar fazer muito mais do que propriamente as enfermeiras que estavam de 
contracto que para houvesse a oportunidade de passarem alguém em contracto, sermos logo dos 
primeiros que tínhamos entrado pela unidade, a sermos passados. Foram nos criando expectativas 
que íamos passados a contracto sempre que houvesse aquela oportunidade. E foi continuando até ao 
momento que não havia mais condições para continuar. 

E dava para ter uma vida independente?

Pois, não era suficiente por exemplo para...quer dizer, eu continuava a viver na casa dos pais, era 
mais complicado ter uma vida independente e ter uma vida em família porque passado um ano...no 
primeiro ano ainda é relativamente , ainda se consegue tirar algum dinheiro poque estamos livre de 
descontos, segurança social, IRS..mas depois a partir do primeiro ano quando começa são quase 
45% do vencimento que acaba por passar pelos descontos. E aí é complicado...e em Portugal neste 
momento com tantos enfermeiros no desemprego, aqueles que tem trabalho se abrem um bocadinho 
a boca, e sentem um bocadinho reindivicar aquilo que acham que tem isso pelo direito, é logo 
complicado. Se nos dizemos que não queremos, estao mais 100 a espera do nosso lugar. Há sempre 
mais alguém que aceita se nos estamos descontentes a ganhar 5 Euros por hora, o próximo que vem 
já diz que sim a 4,50 ou 4 euros. Porque todos  no final do curso acabam por tentar arranjar 
emprego em Portugal e perto da casa. E queremos ter experiência e acabamos aquilo que nos está 
ser oferecido mesmo que não seja muito bom e depois com o tempo a passar começares a ver que 
estamos realmente explorados e que não há oportunidade de progredimos, de passar ao contracto e 
ganharmos um pouco mais, acaba pelo aquela parte de descontamento. 

Então ficou lá a trabalhar um ano e meio, e depois?

Depois em Abril fiquei desempregada e comecei, ainda mandei currículos para Portugal, mas depois 
comecei pensar que se calhar devia explorar um bocadinho mais e tentar mandar os currículos 
porque pediam tantos enfermeiros e enviei também para fora do país.

E em que países é que pensou?



Eu na altura tinha pensado que Inglaterra não...senti que os meus níveis de inglês não eram 
suficientes para me candidatar e que teria de melhorar. Depois pensei na Suica, fui a uma actividade 
que houve do dia internacional da Suica mas depois entretanto, o meu francês também não era 
muito bom, e entretanto surgiu o anúncio da Alemanha e pensei: Uma língua nova, também o facto 
do curso ser financiado pelo hospital também ajudou. Para me candidatar para a Inglaterra por 
exemplo, tinha que ser eu a tentar melhorar o meu inglês a minha conta. Só quando se vai para lá 
vai ser fazer um curso de linguagem mais técnica, mas parte se logo do suposto que já se tem bons 
conhecimentos de inglês e neste caso eu tive que melhorar os meus. Então, pensei que também 
podia ser engraçado aprender uma língua nova, explorar. 

E pensou logo neste hospital ou também havia outras opções?

Havia mais ofertas. Candidatei me para o hospital e para uma empresa, que é “Victors” e tem lares, 
espalhados pelo todo o país. Fiz as duas entrevistas e fui chamado para fazer o curso de alemão nas 
duas, mas depois acabei por decidir de ir para o hospital. É diferente o trabalho, apesar de os 
rendimentos eram maiores no lar do que no hospital, uma diferença de 200 Euros, mas depois havia 
a situação que aqui sabia logo que ia logo para Frankfurt, independentemente se for para o 
Nordwest ou Uniklinik mas sabia que entre os dois em Frankfurt ficava. Enquanto pelo “Viktors” 
primeiro podia ficar num sítio a fazer um estágio, depois escolher outra cidade. E como vinha 
acompanhada era mais complicado de me estabelecer e também pela questão de ser um hospital, 
acabei por obter para aqui. E o curso de alemão aqui era no Goethe no outro já não me lembro onde 
é que era e achei um nome assim de referência que acaba por ser mais consistente a oferta, também 
tive isso um pouco em consideração. 

E ficou logo claro que vem juntos para a Alemanha?

Nos pensávamos de irmos juntos ma depois pensávamos que as coisas não podiam correr assim 
bem e fui primeiro eu. Eu já tinha trabalho, já sabia onde ia ficar e então mudei. E se calhar também 
para me poder dedicar também a integração no hospital que tinha a noção que era difícil, podíamos 
depois não conseguir ajudar bem aos dois e também vinha para os apartamentos dos hospitais e 
também não sabia se podíamos ficar juntos.

E ficou logo nesta casa?

E vim logo para esta casa mas fiquei com uma colega do Porto e as coisas não correram muito bem. 
É sempre um bocadinho uma incógnita.Nos estávamos três e eu tive que ficar depois com ele e ele 
depois trouxe o namorado, trouxe a cadela e pronto foi um pouco assim...Ele já ca estava e fui eu 
que já cheguei e houve uma fase que já estava, não tanto pela adaptação ao hospital ou ao país 
porque eu só queria estar no hospital, só queria estar no hospital. Nos primeiros meses não me 
sentia nada bem em casa e já estava a passar uma fase de ou arranjam me uma solução ou não 
aguento e ficar mais tempo aqui. Precisava de um porto seguro. Pois acabei falar com o hospital e 
sugeriram me de mudar para um apartamento onde já estavam duas colegas, a Célia e a Liliana 
Santos. 

Ainda lembra-se dos sentimentos e pensamentos que teve quando tomou a decisão de ir para a 
Alemanha?

É estranho porque no início havia sempre aquele entusiasmo de ir para Lisboa fazer o curso e 



depois o entusiasmo de conhecer as colegas e de ouvir coisas da Alemanha porque nunca lá tinha 
estado e depois conhecer a língua. Mas depois, a partir do final de dezembro/janeiro é que se 
começa a tomar a consciência que isto é mesmo real que para o mês que vem já lá estamos. E 
começo um bocadinho....será que vai correr bem? Estou lá sozinha, apesar de ter lá as colegas num 
país completamente diferente com uma língua completamente diferente e depois começa a angustia 
dos que ficam lá.

Como é que reagiram as pessoas da família e amigos?
Os meu pais por exemplo foram os maiores impulsionadores, principalmente a minha mãe. E se eu 
concorri para fora foi muito por iniciativa dela porque acho que se fosse só eu, se calhar não tinha 
tomado essa decisão, não tinha dado esse passo. Os amigos é...nos até costumamos a dizer que é o 
apoio total e vivem muito connosco também, aquilo que passamos ca vamos partilhas também 
muito com eles.  E hoje acaba por ter uma proximidade...por exemplo quando chegamos a casa nos 
dizem que parece que nunca saímos daqui porque acabamos por falar diariamente, acabamos por 
partilhas também muitas coisas. Por exemplo se fosse a cartas como há 50 anos não havia esse tipo 
de partilha quase como a distancia não fosse tão

E tem família ou amigos que já emigraram?

Tenho família mas não tão próxima que está na Suica e na Australia também mas não tenho assim 
grande contacto com eles. Assim da família mais próxima, somos os primeiros. Colegas sim, 
principalmente para a Inglaterra. 

E o facto de ter já um grupo de portugueses que emigrou junto também ajudou?

Totalmente. É totalmente diferente porque acaba por ser a nossa pequena família aqui, porque 
realmente criamos uma grande ligação já durante o curso e depois aqui quando estamos aqui 
acabamos por nos apoiar muito uns aos outros.

A motivação principal de sair de Portugal, dizia que era o facto de não conseguir arranjar trabalho 
que permitia ter uma perspectiva?

Pois, passando algum tempo nos estávamos a pensar construir uma família, ter a nossa própria casa 
e esses sonhos estavam um pouco a ficar XXXXXXXX. Não ia permitir que as coisas se 
desenvolvessem assim com tanta facilidade. Mesmo que agora também...uma casa já temos, já 
temos a nossa pequena família mas pronto. Tudo o resto demora um bocadinho até ficar mais 
estabilidade mas temos outra perspectiva do futuro que em Portugal não iríamos ter nos próximos 
tempos. 

E considerando isto, também dizia que até um certo ponto sentia se forcado de sair de Portugal?

Sim. Podia ter explorado ainda mais em Portugal mas senti me forcada a deixar Portugal para 
realizar os meus planos. Tenho que procurar noutro lado.

Ainda se emobra dos primeiros meses aqui. Como corre no trabalho e na cidade? O que era como 
eperava e o que talvez surpreendeu?

É assim, por acaso até achei que iria ser mais estranho de adaptar me a cidade, e em hospital aos 



colegas mas estava tudo mais fácil do que estava a espera. No início até costumavamos a dizer 
quando andavamos: Isto, so apesar de eles falarem alemao parece que estamos em Portugal. Apesar 
de ser diferente a dinamica da cidade, não me sentia muito estranha. As vezes penso que se isso 
fosse em Portugal nos transportes...nos quando vamos juntos estamos sempre a falar portugues e em 
Portugal quando ouvimos a falar pessoas estrangeiros estamos sempre a olhas e a pensar: Se onde é 
que vem e assim. Mas aqui não, nos falamos em português e as vezes nem sequer alemao se ouve, 
há tantas outras línguas aqui. Realmente existem tantas culturas que acabamos de não nos sentir 
tanto estrangeiros porque quando olhamos acabamos por ver tantas culturas e pessoas de outros 
sitios que não nos sentimos muito estranhos. 

E no hospital? 

No hospital é praticamente a mesma coisa. No meu trabalho só tinha 4 colegas alemães, de resto 
desde de Russia, Casaquistao, Kénia, Bosnia, Croácia, Ungria...tudo um pouco...Japão, Paquistão. 
Realmente existem muitos estrangeiros no hospital e acho que o próprio hospital já está habituada a 
receber estrangeiros e lidar com as dificuldades da língua e isso..acabam por estar já preparado para 
fazer essa integração. 

E como é que foi organizado esse processo de integração no hospital?

Supostamente nos tínhamos uma enfermeira que era a nossa mentora que nem todos tiveram que 
supostamente fazia essa integração. E no início pensava que ia fazer muitos turnos com ela, que ia 
ter um acompanhamento mais próximo. Mas acabou por não funcionar muito assim. Acabei por não 
fazer muitos turnos com ela mas acabei por ter sempre alguém nos primeiros tempos com quem 
ficava porque para chegar a conhecer as rotinas, o funcionamento do serviço e para o meu próprio 
desenvolvimento da língua porque isso no início foi mais complicado. E sempre quando tínhamos 
aulas de alemão, tivemos aulas de fevereiro até junho/julho, duas vezes por semana e depois passou 
a uma, tivemos outro tipo de formações mais técnicos.

Dizia que o apoio do hospital foi bom?

Sim, foi bom. Se calhar podia ter...tenho agora uma colega nova japonesa e quero já motiva-la fazer 
umas coisas que eu acho que poderiam ter me motivada naquela altura. No meu serviço havia uma 
falta de pessoal eu tive de acelerar um pouco o processo para poder mesmo trabalhar como 
enfermeira. E acho que isto seria importante e ver também já no início alguns exames. Eu por 
exemplo estou no serviço da radio-oncologia e estou a fazer radio-terapia e podia ter sido 
interessante nessa fase inicial conhecer um bocadinho perceber como funciona esse serviço no 
hospital, também para poder quando os doentes tem alguma dúvida, nos explicarmos com 
conhecimento. Eu já lá fui e agora já sei como as coisas funcionam. Se no início estivesse aquele 
estímulo acho que seria interessante mas acaba por haver muita falta de pessoal no hospital inteiro. 
Mas já começam a reduzir também, então são capaz de já não por assim muito gente. Começam os 
cortes aqui também. 

E as colegas reagiram bem?

Sim, sim.

Nestes primeiros meses em que duvidou da decisão de emigrar?



Sim. Nos primeiros tempos era porque não me consegui adaptar muito bem aqui em casa com a 
colega que me fez repensar. E depois sao sempre esses momentos quando se vai a Portugal e depois 
regressa que se põe muito em causa. Não tanto para aquilo que temos aqui apesar de as vezes 
também ficamos um pouco descontentes com algumas coisas ao nível de trabalho mas questionar se 
vale a pena o sacrifício o que se está a fazer aqui para deixar os nosso familiares lá e depois 
começamos a pensar por exemplo que temos avos idosos que se calhar acabamos por não estar 
muito com eles e desfrutar dos últimos anos. E depois pensamos se realmente recompensa estar a 
fazer o esforço para estar longe daqueles que mais amamos. Mas pronto.

Mas nunca foi tão forte que mesmo quase voltou?

Não. Mas também acho que o facto de ter aqui alguém também ajuda construir algo aqui e quando, 
graças ao deus, quando um está com essa ideia não temos isso simultâneo. Quando o xxxxxx está 
com essa ideia, ajudo eu, e ao contrário e acabamos por equilibrar. Se ele não tivesse vindo comigo 
seria muito mais difícil e como digo, ele sabe também como é que é os primeiros dias quando 
regresso de Portugal. É uma choradeira (ri-se). É complicado.

E tem uma relação forte também com os outros portugueses?

No início muito. Morávamos todos aqui, visitamo-nos, fomos passear, distrair um bocadinho, acaba 
por ser os nosso portes de abrigo. Acabamos se calhar por restringir muito ficamos com aquele 
grupo e mante-lo e se calhar não exploramos assim tanto relações com pessoas alemaes. 

E hoje em dia já tem alguns amigos alemães?

Ainda tenho muito contacto com os portugueses. Acabo por me restringir muito ao grupo que vim 
comigo e com as minhas colegas de trabalho mas é no trabalho não acabamos por ter uma relação 
fora disso. 

E em relação a língua, pode explicar um pouco o desenvolvimento: quais eram as frustrações e os 
sucessos? 

Língua alemã é assim uma coisa muito complicada mas...no inicio é sempre mais complicada. 
Apesar de viermos com boas bases mas é uma coisa estar numa sala a falar e aprender, é outra coisa 
chegar a um mundo onde é tudo em alemão. E principalmente acabamos, apesar de temos aprendido 
um pouco os termos hospitalares e assim não é suficiente, mas foi com calma, ouvir umas palavras 
e escrever lentamente e ver no dicionário como é que é, sempre com o dicionário, agora já é 
XXXXXX mas no início era sempre com um dicionário pequenino dentro do bolso para ver 
palavras mais rapidamente. Mas, é assim, sinto uma grande evolução em termos de vocabulário 
bastante mas sinto por exemplo que a minha gramática ou aquelas regras todas certinhas ficam já 
descoradas porque no início é que eles percebam aquilo que nos estamos a dizer. Então o que me 
acontece, o que me acontece com muita frequência que vou a um quarto e falo com um utente, digo 
alguma coisa e depois venho pensar e quando saio do quarto começo a reformular como devia ter 
sido a frase correctamente e a perceber que o verbo não estava na posição certa. E ainda me 
acontece com muita frequência e continua a acontecer. Apesar de já ser um ano, acabo por ser 
pouco para já ter...E as vezes vejo colegas minhas que já estão aqui há 15 anos e penso: Será que 
um dia vou conseguir falar assim correctamente? Eu gosto de as ouvir e penso que para elas 



também é uma língua estrangeira mas que dominam a língua já como se fosse a língua materna. 
Talvez, talvez um dia....

Lembra-se de uma situação concreta em que a língua era uma grande barreira na comunicação com 
um colega ou um doente?

Sinceramente...acho que, se calhar no início quando íamos comer ou assim, a gente tem que 
interagir uns com os outros, tudo em alemão e eu acabava por ficar muito caladinha, só a ouvir 
porque primeiro não queria, se calhar não era tão chamada a XXXXXX apesar de me fazerem 
perguntas e quererem sempre saber algumas coisas, mas eu também senti me mais aquinhoada 
porque no início tinha aquela do “tenho de dizer e tenho de dizer tudo perfeitinho” e acabava por 
me encanar um bocadinho para depois não cometer erros. Mas depois a partir de uma certa fase de: 
“O que interessa é que eles perceberem” e a seguir vai se corrigindo e aperfeiçoando os erros. Mas 
acho que nunca foi assim uma barreira assim grande.  

E lembra-se como os doentes reagiram quando algumas problemas na comunicaçãoHá utentes e 
utentes e há famílias e famílias. Há utentes que estão super atenciosos e carinhosos e quando 
percebem realmente que somos estrangeiros, principalmente no início, e eu dizia que se digo 
alguma coisa errada, corrigem me e eles tiveram gosto em fazer isso. Mas também há outros que 
são um bocadinho mais complicados. Tive por exemplo uma situação com uma família, com uma 
filha dum utente, que ela chegou ao pé de mim e queria uma chave de fendas. Eu...o vocabulário do 
hospital já é uma adaptação quanto mais quando me perguntarem para uma coisa que em alemão 
não me fazia, nunca pensei que precisaria isto no trabalho e em casa se preciso não peco uma chave 
de fenda sem alemão, peco em português. E eu fiquei assim do género: O que me está a pedir? Ela 
disse: Eu quero falar com alguém que fala alemão! Eu nem sequer tenho dada uma resposta. Ela 
nem...só se foi mesmo pela minha cara que não estou a perceber nada (ri-se) mas foi logo assim 
uma rispidez e nem sequer tinha aberta a boca e isso nessa altura magoou me um bocadinho porque 
realmente não...primeiro era um vocabulário completamente estranho e foi logo aquela...reacção! E 
como essa assim há sempre algumas que tem sempre uma reacção mais ríspida e não tem tanta 
paciência. Mas na maioria são todos compreensíveis e todos perguntam: Posso perguntar, você é 
francesa!? É por causa do acento e provavelmente fazemos os mesmos erros também (ri-se). E 
dizem: Hach, gosto tanto do seu acento! Pensam sempre que nos somos franceses..

E em relação a língua, dizia que é partilhada entre trabalho onde fala alemão e fora do trabalho onde 
fala português?

Sim. Só falo quando vamos as lojas porque de resto acaba por ser só em português. Falamos depois 
do trabalho com as pessoas que estão em Portugal que acaba por ser em português, claro. E quando 
estamos com os nossos amigos ca, também falamos em português.

E faz fala ter mais pessoas para falar alemão?

Para já está bom assim este equilíbrio. Não quer dizer que não acho importante de termos pessoas 
fora do meio de trabalho para falarmos alemão para estimular, para promover um bocadinho mais o 
desenvolvimento da língua e também outro tipo de coisas. Por exemplo a pior coisa que me podem 
fazer no hospital é: Então o que é que vocês cozinham em Portugal? Porque o vocabulário de 
cozinha em alemão...ainda consigo dizer os ingredientes mas agora explicar como se cozinha, é 
aquele vocabulário uff...E em casa a maneia como cozinhamos acabamos por falar em português e 



pronto, pergunta errada. 

E encontra comida portuguesa aqui em Frankfurt?

Há mercarias portuguesas que tem bacalhau ou as vezes quando vamos a Portugal trouxemos. Tem 
um restaurante português também, o que acaba por matar um pouco as saudades.

Em relação ao quotidiano no trabalho. Quais são as diferenças em relação a Portugal? 

Se calhar as tarefas em termos de...propriamente daquilo que era competência de enfermeira em 
Portugal e na Alemanha acabou por ser um bocadinho diferente mas isto também depende do 
servico. Por exemplo técnicas como por um cateter venoso periférica, em Portugal é competência 
de um enfermeiro aqui é mais do médico. Também pode ser um enfermeiro fazer mas a maioria não 
faz e não sei bem se faz parte da formação deles porque normalmente quando há uma coisa 
perguntam se eu posso, ou seja, eu aprendi isso e tenho essa técnica mas não parece que todos tem 
esse conhecimento. Mas isto é por exemplo no meu serviço, há outros serviços onde uma 
enfermeira o faz. Mas não sei se já foi introduzido pelos estrangeiros que vem e acabam por já 
começar a ser competência de um enfermeiro ou se sempre foi assim. Ainda não percebi...

E havia conflitos por causa disso no início?

Aconteceu me uma situação que era tirar pontos e em Portugal é um enfermeiro que tira os pontos e 
fui tirado. E outro enfermeiro a perguntar: O que estavas a fazer? Eu: Estava a tirar pontos. E ele: 
Tu estiveste a tirar pontes, mas isso é trabalho do médico. E entretanto falei com a minha chefe: Fui 
tirar pontes, não posso? É o médico que faz? E ela disse que não que nos também podemos fazer 
mas que normalmente faz o médico. E estava a pensar que tinha feito uma coisa que não podia! 
Agora já começo a ter noção o que faço eu e o que deixo para o médico mas no início como sabia 
que havia realmente umas diferenças tinha um bocadinho medo mas também quando tenho a 
oportunidade de fazer coisas ca que fazia em Portugal, faço eu mesmo que seja normalmente a 
competência do médico. 

E está contente com as tarefas que tem aqui? Ou sinta se as vezes frustrada por não poder fazer as 
mesmas coisas como em Portugal?

As vezes sinto me um bocadinho frustrada. Sinceramente, em termos de enfermagem, gosto mais da 
enfermagem em Portugal, e da maneira como se trabalha e como as coisas funcionam.

Por exemplo?

Sinto que em Portugal acabamos por ter mais autonomia e mais competências e mais técnicas. Aqui 
acabo por ser um bocadinho...muita coisa é o médico que faz e acabamos por ficar um pouco mais 
nas coisas que em Portugal, porque aqui não existem tantos, que e, Portugal são competências dos 
auxiliares. E aqui acaba por praticamente não houver auxiliares, há serviços que tem mesmo 
auxiliar nenhum e acaba por ser também função dum enfermeiro. Em termos deste tipo de 
intervenções gosto mais do trabalho em Portugal. 

Dizia que a formação que teve em Portugal não corresponde cem por cento as tarefas que tem aqui?



Não, há muitas coisas que aprendi em Portugal que aqui não as posso utilizar. E sinceramente 
assusta me a possibilidade de regressar a Portugal depois de ficar aqui muito tempo e por perder 
esse tipo de competências que depois com um regresso a Portugal vão ser exigidas porque é natural. 
Assusta me um bocadinho esse tipo de XXXX realidade. Quando estou a pensar que estou a perder 
competências, acabo por me revoltar interior e esse tipo de frustração. Depois há outros fases em 
que a pessoa vai aceitando e vai se conformando e acaba por levar as coisas por calma. É por 
fases...

Dizia que está contente com a situação de trabalho ou podia ser melhor?

Podia ser melhor. Por exemplo podia ser melhor...nos queixávamos muito por causa do rácio 
enfermeiro-utente em Portugal, um enfermeiro para seis doentes e era muito. E eu aqui tenho doze 
utente sou mais, a noite em Portugal tinha 20 utentes a minha responsabilidade e já achava que era 
muito e aqui tenho 27. Em Portugal tinha também um auxiliar e aqui estou completamente sozinha. 
E sábado a noite tinha três doentes que estavam mesmo numa situação já pré-final, dois não era 
nada para fazer era só deixar mas o outro, se houver uma coisa, seria para reanimar. E eu passei o 
dia em pânico como é que eu consigo sozinha no serviço chamar ajuda, iniciar a reanimação e 
depois se as coisas correrem bem e só tenho aquele utente e que posso me dedicar aquilo mas pode 
acontecer que outra coisa com outro qualquer e eu sozinha e tenho que decidir quem é que vive e 
quem é que morre. E isso sinceramente, nos queixamo nos muito de falta de pessoal de rácios e 
pensava que ia encontrar uma realidade diferente daqui mas a realidade realmente é diferente, 
considero que é pior.

E porquê acha que é assim? Há muita gente no hospital que se vai embora?

Sim, há muita insatisfação, muita gente que se vai embora e depois eles acabam por não repor esses 
lugares. E é uma coisa que já dizia em Portugal e continuo com a ideia que o nosso problema, mas 
se calhar é a classe profissional de enfermeiros por todo o mundo, é que nos queremos fazer tudo. 
Porque estamos a trabalhar com pessoas e o que interessa é que as pessoas tenham aquilo a que tem 
direito e que precisam e depois o que acontece é que para as direcções o que interessa são números. 
Se estão dois enfermeiros e no final fica tudo feito, porquê é que deviam ser precisos três? E acaba 
por haver sempre essa redução de pessoal e se funciona com dois pensam que não precisam de 
pagar para três a acaba por haver sempre essa redução. E aquela coisa que nos queremos fazer tudo 
e não interessa se nos depois vamos para casa completamente XXXXXXX porque andamos a fazer 
o turno todo a correr, deixamos tudo feito e se eles não vêem como nos as vezes saímos do turno.

E já se queixou uma vez dessa situação ou outras enfermeiras?

Eu faço quando, por exemplo quando cheguei de Portugal o serviço era completamente caótico e 
estávamos mesmo com muita falta de pessoal e aí falei e disse mesmo que as coisas não podiam 
continuar assim mas quando falo, falo com os meus superiores directos no serviço. Se a mensagem 
depois é transmitida até as direcções isto já não consigo dizer. Se calhar acabam sempre estagnado 
num sítio qualquer...e as vezes digamos aos utentes quando se queixam: Vocês tem razão mas não 
podem se queixar a nós, escreva e diga porque é uma coisa os profissionais queixarem se e isso para 
eles não conta nada. É outra coisa os utentes queixarem-se porque acaba por ser completamente 
diferente. É muitas vezes os doentes queixarem-se a nos, ralem connosco e depois  seguir acaba por 
não haver seguimento para as coisas realmente poderem mudar. Mas isso já é quase como em 
Portugal porque em Portugal também é muito mau. 



E muitas colegas alemães também ficam doentes, muitas vezes. As vezes acaba por não ter esse 
pensamento que quando eu fico em casa vou lixar as minhas colegas, que vão ter que fazer ainda 
mais. E acabo por haver uma facilidade e um desleixo realmente em termos de baixas e 
assim...Neste mês havia uma colega a me dizer: Já estiveste doente? E eu: não! E ela: Tu há um ano 
não estás doente! Eu posso lhe dizer que no meu serviço sou a única que nunca esteve doente 
porque todos os meus colegas pelo menos uma ou duas vezes ficaram em casa. Depois dizem: Ah, 
estou com dores de barriga e pensava se eu ficasse sempre eu casa se tiver dores de barriga...E eu 
estava a trabalhar oito dias seguidos e a partir de segunda feira deitava me com dores de cabeça, 
mantenho até agora, mesmo tomando medicação e assim. Mas se fosse ligar e dizer que não ia 
trabalhar por dor de cabeça, não...mas há colegas minhas que acabavam por ficar em casa. 

Houve também situações em que as enfermeiras portuguesas ganharam menos do que os alemães. 
Também conhece essa situação?

Também já ouvi essa historio recentemente mas eu também tenho que abrir o olha e controlar e ver 
melhor porque também já ouvi que há muitos erros e estava a falar com uma colega minha alemã e 
ela dizia que recebia um subsidio por fazer os três turnos de fazer de manha, tarde e noite que eu 
por exemplo não recebo. E não sei qual é a razão mas realmente tenho que ver se bate tudo certo 
para depois também dizer uma coisa. Tentar perceber realmente se houve alguma diferença mas 
acho que sim. Antes de dizer alguma coisa. Sei que os contractos que estão aqui feitos são 
diferentes do que para as colegas alemães. A ideia que tenho, não posso dizer que é mesmo assim, 
mas por exemplo dos colegas que chegaram da Bosnia que chegaram relativamente há pouco 
tempo, os contractos são iguais aos nosso portugueses mas penso que existem diferenças entre os 
nosso e os dos alemães. 

Vocês precisam aqui o nível B1, certo? Depois havia aquele tempo de integração e se vocês tem o 
nível de B1, tem exactamente as mesmas responsabilidades e tarefas como as enfermeiras alemãs, 
certo?

Sim, sim. As competências são iguais, só que o vencimento pode ser diferente (ri-se).
Você podia escolher o serviço onde quer trabalhar ou como é que isto funcionou?

Na altura perguntaram nos se tivemos alguma preferencia, o que preferíamos em relacao a nossa 
experiência e assim mas não bateu nada certo porque eu tinha escolhido medicina interna, cirurgia e 
fui parada na radio-oncologia.. não quero dizer...estou contente no serviço onde estou e se calhar 
até , pensando do que oico da medicina interna e da cirurgia, acho que estou bem onde estou.

E tem a opcao de mudar?

Se pudemos. Não sei se é muito fácil porque há sempre falta de pessoal dum lado e doutro. Não é 
assim tão fácil, é preciso assim uma troca. Mas para já não passa assim pelos meus objectivos, 
primeiro adaptar me bem onde estou para depois explorar outro serviço. 

E acha que consegue se desenvolver aqui profissionalmente?

Acabo por sempre de me desenvolver porque estou a trabalhar numa área que não conhecia, acabo 
por desenvolver os conhecimentos nessa área. Mas se calhar em termos de competências mais 



técnicas acabo por não me desenvolver e se calhar regredir um bocadinho, mas conhecimentos 
teóricas e experiências com doente e assim acabo por ter um desenvolvimento. É por isso que nesta 
altura não me passa pela intenção de mudar mas noutra altura provavelmente sim porque se não 
acabamos por ser especialistas numa área mas depois acabo por perder outros conhecimentos que 
estive de base do curso, como por exemplo cirurgia, esse tipo de coisas. Mas é sempre assim, seja 
aqui, seja em Portugal, acaba sempre por ser...

E quando olha um bocado para atrás, quais são os efeitos negativos e positivos dessa emigração 
para a sua vida de hoje?

Profissionalmente acaba por ser uma experiência completamente diferente e mesmo que posso 
regredir em algumas coisas acabo por ter um reconhecimento de trabalhar num hospital estrangeiro 
com outro tipo de recursos. Ao nível pessoal, sinto que cresci muito e que acabou por me 
desenvolver muito porque vim sozinha para um país estrangeiro e de me desenrascar e entretanto 
quando o xxxxxx vim para ca, também termos assim uma vida familiar. Mas depois toda aquela 
parte que posso regredir ao nível profissional e a distância que nos são mais queridos, apesar das 
tecnologias ajudarem muito a suportar, acaba sempre por ficar uma angustia, aquele pequeno 
XXXX que não estamos juntos com aqueles que mais gostamos, não estar a apoiar eles em 
situações difíceis e que não estamos lá presentes. 

Mas em geral, fazia essa escolha outra vez?

É difícil. Se calhar neste momento dizia que sim, se calhar se vier ca amanha já dizia que não. 
Difere muito, não sei. 

Sente se integrada social?

No hospital sim, no meu servico. Na vida social em Frankfurt não. Acabo por ser muito resctricto e 
a nossa vida social é vida social a dois e acaba por...nao.

E sente se valorizada no trabalho?

Sim, isso sinto.

Em algum momento foi tratado de uma forma desigual?

Se calhar no início se calhar não por ser estrangeira mas por ser nova, porque acho que...senti me 
um bocadinho...aquelas tarefas que eu dizia que são mais de auxiliares do que de enfermeiros, era 
eu que fazia isto mais e as minhas colegas fizeram o trabalho de enfermagem e eu fiz o trabalho de 
auxiliar. Mas não sei até que ponto isto era por ser imigrante, por ser estrangeira ou de ser nova. 
Considero que era mais aquela parte de ser nova no serviço.

E nunca se sentiu discriminada no hospital ou na rua?

Não, não...em Frankfurt? Não! 

Quais são as suas perspectivas no momento? Quer ficar aqui ou voltar a Portugal?



Neste momento tenho uma perspectiva clara que quero voltar a Portugal e não...já falamos muito 
disso os dois, não tem a ver com a própria realidade do país, nem com Frankfurt, mas tem a ver com 
as nossas próprias ideias de apoio familiar, nos gostávamos por exemplo criar os nosso filhos em 
Portugal e não gostávamos de os educar aqui. Uma coisa que por exemplo me custa imenso é estar 
no metro e ouvir pais a interagir com os filhos em alemão e não são alemães e isso magoa ca no 
fundo porque um dia podia ser eu... acaba por se perder muitos raízes. Gostávamos de educar os 
nosso filhos em Portugal. 

E tem uma ideia clara quando é que quer voltar?

É assim, nos temos cinco anos, um plano de cinco anos. Mas isso...acaba por..pode ser que ficamos 
aqui mais tempo ou no fim do ano já estamos em Portugal. 

É uma opcao também de ir para outro pais?

Já nos passou pela ideia de explorar aquela parte alemã na Suica. Mas...agora neste momento 
primeiro quero solidificar os conhecimentos de alemão e depois logo se vê.

Tem todos os dias contacto com Portugal?

Sim. Falo todos os dias com a minha família, com os meus pais. 

E quantas vezes vai lá?

Fui no ano passado tres vezes. Neste ano também está planeado duas ou três vezes. 

O que dizia a uma colega em Portugal que está a pensar em vir para Alemanha, para o Nordwest. ?

Depende da situação mas por exemplo tive uma colega que tem um trabalho em Portugal mas não 
está satisfeita e me perguntou como é que é aqui mas eu disse que devia preservar o trabalho em 
Portugal e não vir. Temos desenganar as nossas colegas, não podemos dizer que viemos 
completamente enganados que vínhamos a espera de encontrar tudo de 5 estrelas e realmente as 
coisas não estão bem assim, mas não aconselharia aos meus amigos. Depende muito da situação, 
mesmo se não seja satisfeito com aquilo que se tem e eu vejo isso agora e se calhar se tivesse tido 
esse conhecimento antes, não sabia...



Entrevistada E 

Primeiro gostava de falar um pouco sobre a sua situação em Portugal, antes de você pensou em sair 
do país. Pode explicar um pouco como surgiu essa ideia de ir para a Alemanha ou em geral de ir 
para outro país?

Em Portugal na altura em que acabei o curso ainda tentei candidatar me em alguns sítios mas não 
davam resposta, nem positiva, nem negativa. E passei quatro meses sem respostas nenhumas e 
comecei a enviar candidaturas para fora. Entretanto surgiu essa oportunidade de vir para ca, 
disseram que sim, que tinha sido seleccionada e olha, nem olhava para trás e vim. Porque entre estar 
em Portugal sem trabalhar e ir para fora trabalhar, é preferível de ir para fora, nem que seja para 
uma dúzia de anos e depois voltar novamente a Portugal. 

Estava então numa situação de desemprego em Portugal..e foi esse o motivo geral?

Acho que sim, grande parte dos enfermeiros que saem hoje de Portugal, é mesmo porque não há 
emprego de tudo para quase ninguém.

E as vezes trabalham com condições não muito boas em Portugal. Sabe uma coisa sobre isso?

Houve uma altura em que eram 4 Euros por hora. Não sei se entretanto mudaram ou não, mas na 
altura eu estava a estagiar e os enfermeiros começaram a receber 4 Euros a hora.

E pensou logo na Alemanha e também pensou em outros países?

Cheguei também a enviar currículos para Inglaterra. Só como recebi a resposta da Alemanha 
primeira, então eu vim para a Alemanha. Visto que as condições eram boas e que ofereciam o curso, 
não hesitei.

Quando surgiu essa ideia de sair de Portugal pela primeira vez?

Eu acabei o curso no ano passado em Julho em 2012 e no mês de Agosto comecei a enviar 
currículos  mas já a partir de Outubro percebi que não havia trabalho e então comecei a mandar 
sempre currículos para fora. 

E como chegou a ter conhecimento da campanha do Herzzentrum?

Foi através de uma amiga minha que tinha visto num jornal que procuraram enfermeiros na 
Alemanha...era um jornal gratuito português. E ela me informou quando é que são  as entrevistas e 
eu fui ver como é que era. 

Candidataram-se antes para poder ter uma entrevista ou como funcionava?

Eles pediram para enviar o currículo mas houve muita gente que chegou lá com o currículo na mão 
para depois ser entrevistado no dia. 

E depois da entrevista ficou logo claro que pode ir para a Alemanha?



Ficou mais ou menos. Na altura deram a entender que sim mas é sempre aquele coisa, podem dar 
entender que sim mas depois dizer que não. Mas...uns meses depois...a entrevista se não me engano 
foi em Outubro e em Dezembro já tinham dado uma resposta positiva. 

E ainda se lembra, quais eram as suas ideias sobre essa decisão de emigrar? Quais sentimentos, 
pensamentos teve quando ficou mais definitiva?

No início foi um choque por estar longe da família mas depois comecei a pensar: Se eu fosse para o 
Porto trabalhar também estou longe da família. E se eu trabalhasse duas ou três semanas como as 
vezes fazem aqui, sem folgas, também não tinha tempo para visitar os meus pais. Então comecei 
assim fazer as coisas e depois foi mais leve a decisão, sim. 

E a sua família, como reagiu?

A reacção foi sempre: “Ah, vais para tão longe” mas depois também começaram...é tal coisa, 
começaram ver que ficar ca sem trabalho ou vir para fora e ganhar experiência e disseram: “Afinal 
de alguns anos se queres vir para ca, voltas, se não continuas lá. 

Tem amigos ou família que já emigrou?

Tenho uma tia que por acaso está em Garmisch (perto de Munique).

E quais eram as razoes para ela vir ca?

Ela na altura, também precisava trabalho e não encontrava em Portugal e decidiu emigrar. Ela 
começou no ramo de hotelaria. 

E já está aqui há muito tempo?

Já está aqui há quase vinte anos. Arranjou marido ca, tem dois filhos...ela vai ficar por ca. Pronto, 
gosta de ir a Portugal, passar as férias mas ela já disse que a vida dela está aqui. E para tratar assim 
certos assuntos é muito bom de ter alguém da família perto.

O que em geral esperava melhorar na sua situação de vida com essa emigração? E o que talvez 
receava perder?

Recear perder, não receava nada. Foi mais ganhar experiência de trabalho que era o que eu queria e 
pronto ganhar também dinheiro para comprar as minhas coisas. 

Se tivesse tido trabalho em Portugal acha que não pensava em sair?

Se na altura me tivessem oferecidos um trabalho em Portugal que não fosse a receber 4 Euros a 
hora, assim talvez aceitasse mas visto que nem resposta, nem sequer dizer: “Obrigado pela sua 
candidatura mas não estamos a precisar ninguém”, nada...é tal coisa, não se olha atrás. 

Falamos agora um pouco sobre a chegada na Alemanha. Como foram os primeiros meses aqui?

Ao início foi um bocado difícil porque habituar-se a língua todos os dias e mesmo as compras, 



determinadas coisas que não sabia o nome, foi um bocado difícil. Mas depois com o dia-a-dia, estar 
constantemente a ouvir as pessoas e mesmo com o trabalho onde tenho que falar muito com os 
doentes em alemão, parece que não, mas vai se desenvolvendo e depois vai sendo mais fácil. 

E lembra-se do seu primeiro dia de trabalho?

Foi em junho. Fomos todos juntos visitar o hospital e no dia a seguir já foi trabalhar. Foi um bocado 
difícil..
E como reagiram as colegas e os doentes?

As colegas já estavam a espera porque sabiam que vai chegar uma colega nova. No meu serviço  já 
estavam lá dois portugueses mas foi um bocadinho difícil porque não sabia muito dos termos 
técnicos em alemão e estava com uma enfermeira alemão e ela as vezes estava a explicar umas 
coisas em inglês mas foi um bocadinho difícil. Porque no dia-a-dia eles as vezes pediram me coisas 
para ajudar e eu a pensar: “Mas o que é que ela quer? Eu não estou a perceber de todo o que ela me 
está a pedir”. Mas pronto, depois foi se fazendo aos poucos. 

E recebeu apoio do hospital? Como era a organização?

Tivemos logo o apartamento, era só chegar ao hospital e levantar a chave, depois o curso...tínhamos 
dois dias por semana, era segunda e terça, das 8:30 aos 16 horas e os restantes dias era para 
trabalhar no hospital, com folgas mas a trabalhar e foi assim desde o início. O o curso vai terminar 
agora em janeiro mas eu já fiz o exame de B2. Tivemos alguns problemas com uma professora, 
tivemos aulas no Carl-Duisberg Center. E não correu muito bem no início e surgiu a oportunidade 
de fazer o exame mais cedo e eu fiz o exame mais cedo. Eles não quiseram, quiseram prolongar as 
aulas e fazem no fim deste mês.

E aqui em Munique, era tudo como esperava na cidade no trabalho? Ou o que era diferente das suas 
expectativas?

Eu não tinha assim grandes expectativas porque não sabia o que me esperava. O hospital 
surpreendeu pela positiva porque é um hospital enorme, moderno. Os doentes praticamente de todo 
o mundo...russos, árabes, espanhóis..

Então, pode também ajudar de ter enfermeiros de outros países...

Sim, ajuda as vezes. E os mesmos doentes russos...tenho muitas colegas estrangeiras da Croácia, 
Italia, da Turquia e isto as vezes ajuda bastante com determinados doentes na língua.

E aqui na Alemanha, houve assim uma coisa que estranhou ou acho difícil?

Custou me um bocadinho de não houver muito peixe aqui, foi muito complicado. E também o preco 
das frutas e dos vegetais, achei muito mais caro do que em Portugal. Isso foi um bocadinho choque 
no início de resto não..

E há pessoas que dizem que os alemães são muito frios. Também fez essa experiência?

Pelo contrário, achei bastante simpáticas e acolhedoras!



E nos primeiros meses ou ainda hoje, duvidou já uma vez dessa decisão de emigrar?

Não, isso não. Há dias em que há mais saudades de Portugal mas duvidar da decisão não. Fazia 
outra vez naquela situação. 

E nos primeiros meses aqui, quem fazia parte dos círculo dos amigos aqui?

Foi as colegas que vieram de Lisboa e entretanto conhecemos as colegas do Porto que vieram na 
mesma altura como nos e desde então nos temos praticamente um grande círculo de amigos. Somos 
um grupo de 10 mais os respectivos namorados de alguns, moramos todos no mesmo prédio. É 
quase só portugueses aqui e já estava ca um grupo antes de Lisboa. A gente foi logo a procura deles 
e entretanto chegamos a conhecer mais colegas da Xxxxxx e pronto foi assim e agora vem mais e 
cada vez é mais portugueses. 

E alemães, como é no hospital?

No meu serviço há mais estrangeiros do que alemães mas nos outros serviços há mais alemães do 
que estrangeiros. Sempre se for possível falamos alemão mas quando houver um colega português e 
estamos mais isolados trocamos uma ou duas palavras em português mas em geral falamos só 
alemão. Nos aqui costumamos de falar português mas como eles treinavam para o exame de alemão  
a gente de vez enquanto falávamos alemão e para mim tudo bem, podemos falar alemão. E assim 
aos poucos e poucos se vai falando mais alemão. 

Pode explicar um pouco o seu desenvolvimento de língua. Como se sente agora a falar alemão? 

Já me sinto ligeiramente melhor desde que cheguei porque sinto que o vocabulário aumentou, 
ligeiramente, não tanto como eu gostaria mas aumentou e para me desenrascar no hospital é óptimo. 
Fui aprendendo as coisas aos poucos...os materiais, os medicamentos e assim se foi desenvolvendo. 
E quando surgem dúvidas, estão lá as minhas colegas sempre disponíveis para me ajuda nisso.

E já havia momentos no hospital onde sentiu que a língua era uma barreira entre si e colegas e 
doentes?

Sim, no início era difícil. As vezes há determinadas situações, ainda hoje, as doentes falarem por 
mim e depois falam bayerisch e eu não percebo de todo e eu peco para repetirem duas ou três vezes 
e as vezes tenho que chamar um colega porque não percebo. E as vezes há determinadas palavras 
que também não percebo mas tento pedir ao doente para explicar de outra maneira e se não peco um 
colega meu para me ajudar e eles me tentam de explicar ainda de outra maneira. Mas de vez em 
quando ainda é difícil com determinadas palavras. 

E os doentes, como é que reagem a essas situações?

Até hoje os doentes tenham sido muito simpáticos e se notam que sou estrangeira perguntam logo 
de onde é que venho, há quanto tempo é que estou a aprender alemão e quando é que cheguei. E 
quando digo que cheguei há três meses e tenho aprendido alemão há seis meses eles ficavam: “Mas 
você fala alemão muito bem!” E eu ficava contente como é óbvio mas ainda sinto as dificuldades.



O que lhe ajudou mais na aprendizagem da língua?

Foi mesmo o dia-a-dia no hospital, o contacto...a falar constantemente com os doentes e as nossas 
colegas. As vezes a televisão também ajudou a as bases que trouxemos de Portugal foram muito 
boas mas depois o desenvolver foi mesmo aqui com os doentes, com as minhas colegas do hospital.

E que podia ajudar melhor em relação ao curso de alemão em Lisboa?

Se calhar só falar um bocado mais sobre os materiais que usamos no hospital, em termos de fazer a 
cama, um lençol e essas coisas. Porque no início não percebi e eles apontaram e pronto pela 
próxima já percebi...os medicamentos, temos lá uma tabela com os nomes e isso vai se aprendendo 
aos poucos, os materiais em Lisboa chegamos a falar de uma forma geral da roupa, da cama...senti 
só essa falha, de resto acho que foi óptimo. No dia-a-dia conseguíamos desenrascar no trabalho foi 
um pouco mais difícil. 

Dizia que já tem duas línguas para se expressar?

Sim, as vezes acontece que há pessoas que falam inglês e eu já não consigo falar em inglês porque 
começo a falar alemão e penso que estou a falar inglês. E o doente a olhar para mim com uma cara 
muito estranho. Espero que o inglês entretanto volta porque dá jeito no hospital, de vez em quando. 
As vezes, em determinados casos também é chamado um tradutor quando não nos entendemos de 
todo e eles nos ajudam com isso. 

Lembra se de uma situação concreta de um grande sucesso na língua ou de grande frustração?

Uma frustração só as vezes de querer explicar certas coisas a um colega ou a um doente e não ter o 
vocabulário necessário para explicar como deve ser, de resto não....o sucesso foi mesmo agora 
quando pensei na prova, o B2, que estava com bastante medo mas de resto nada.

Pode contar um pouco do seu quotidiano no hospital. Há diferenças em relação a Portugal, qual é 
que são as tarefas que tem?

Bom, o dia-a-dia...eu estou no serviço de cirurgia que é considerado um serviço normal aqui, não é 
intensivo. Nos fazemos avaliação dos sinais vitais em qualquer turno, depois de manha temos os 
banhos e os pensos, a visita médica que costumamos a acompanhar. Nas tardes é mais a preparação 
dos doentes para a operação no dia a seguir e a noite é mesmo ficar lá quando acontece algumas 
coisa. Diferenças em relação a Portugal, há algumas. Há determinadas coisas que ca são os médicos 
que fazem, não sao os enfermeiros, por exemplo tirar sangue são os médicos que fazem aqui e nos 
aqui não temos auxiliares, como nos que fazemos o trabalho praticamente todo, outros....por 
exemplo transfusão de sangue por exemplo já aconteceu uma coisa engraçada, quer dizer engraçada 
não foi engraçada...tinha um doente que precisava uma transfusão de sangue e eu a preparar a 
transfusão e vê um colega meu e disse: “Mas o que estás a fazer, não fazes nada disso!” E eu: “Ah 
pronto, em Portugal sou eu são os enfermeiros que fazem isso.” Mas aqui não, são os médicos. 
Então, larguei as coisinhas. Não posso fazer porque é um trabalho dos médicos. E fez me um 
bocadinho confusão porque aquelas coisas que estava a fazer em Portugal nos meus estágios e aqui 
é trabalho dos médicos e pronto, fica lá para o medico fazer. E são essas pequenas coisas de 
diferenças de ca para lá.



E em relação a formação que teve em Portugal, dizia então que as tarefas que tem aqui não 
correspondem totalmente as tarefas que tem aqui?

Não, as tarefas condizem porque por exemplo a higiene, por exemplo em Portugal são os auxiliares 
que fazem e aqui somos nós. E acho que devem ser nós a fazer higiene sempre porque estamos com 
os doentes, estamos na conversa e conseguimos avaliar a pele, se tem feridas, não tem feridas e um 
auxiliar a fazer isso não nos consegue dizer depois: “Ah, eles tem uma ferida” mas depois não 
conseguimos avaliar se é uma ferida grande, se é pequena, se está infectada ou não. E é uma coisa 
que os enfermeiros devem fazer e ca fazem mas em Portugal estão cada vez mais a delegar essas 
tarefas aos auxiliares e é mau. 

E sinta falta daquelas responsabilidades que tinha em Portugal e aqui não tem?

Não porque não tenho essas responsabilidades mas tenho outras que dá praticamente a mesma 
coisa. Estou bastante contente com o meu trabalho. E estou sempre a dizer aos meus pais e 
familiares quando perguntam: “Então, estás a gostar do teu trabalho” e eu já lhes disse montes de 
vezes: “Se eu não tivesse gostar do trabalho, se não tivesse andar bem, já tinha voltado a Portugal, 
já tinha falado com os chefes e tinha dito: “Não estou me a dar bem e quero me embora”.

Mas existem assim pequenas coisas que podiam melhorar?

Não até ao ver não tenho razoes de queixa. É tal coisa, estou no serviço normal, o meu serviço é 
coisas que já fazia nos estágios, coisas de dia-a-dia. Agora os meus colegas que estão nos intensivos 
já é mais puxado, eles queixam se mais relativamente a mim mas também, do que oico, estão 
contentes. 

E com a organização dos turnos também está contente?

Sim, mas aqui os turnos começam mais cedo relativamente a Portugal mas também saio mais cedo. 
Aqui os turnos começam as 6:15 de manha e em Portugal as 8 ou 8:30, ainda há uma diferença de 
duas horas. Mas em contra partida saio as 14:30 e em Portugal as 16:00 ou 16:30. Mas estou 
contente. 

E como funciona com o “Anerkennung” (port:reconhecimento profissional). Vocês trabalham logo 
como enfermeiros?

Nos começamos logo como enfermeiros, só que não estamos a receber no escalão dos enfermeiros, 
temos um escalão ligeiramente mais abaixo porque enquanto não tivemos o nosso “Anerkennung” 
não podemos ser considerados enfermeiros mas no serviço nos considerem. Mas monetariamente 
não somos ainda considerados ainda enfermeiros. Com o certificado do B2 e tratar de algumas 
burocracias e eles depois fazem logo a alteração. Neste momento estou a tratar das coisas, não sei 
quanto tempo é que dura isso. Neste momento o “Anerkennung” aqui está bastante demorado 
porque são cada vez mais estrangeiros a vir e eu fui entregar os meus papeis em Agosto do ano 
passado e disseram logo que vai demorar bastante tempo ainda, no mínimo três meses porque tem ai 
muitos currículos e coisas para ver porque há cada vez mais estrangeiros e tem muitos papeis a 
tratar e mais enfermeiros a chegar. Está a demorar mais do que, se calhar, há um ano atrás. 



E o certificado de trabalho e do curso de Portugal é logo reconhecido, não?

O que nos temos que entregar para o nosso “Anerkennung” é o nosso diploma do curso, um registo 
criminal, pedem também o nosso currículo e depois pedem o certificado. Só que na altura, como 
sabia que ainda não temos o certificado, disseram que assim que temos o certificado, depois 
mandem nos para avançar com o processo para a frente. 

E é para todos no início de um ano?

Sim, temos um contracto de um ano porque durante esse ano podem não gostar do nosso trabalho 
ou podemos fazer um erro enorme e depois não nos querem contratar novamente ou andamos ai 
encostados, como já me contaram, e fizeram quase trabalho nenhum. E claro neste caso depois de 
um ano não prolongam o contracto. Ou nós podemos não gostar e não querem continuar.

Já me contou que tem aqui contacto com outros portugueses, com os grupos que chegaram de 
Lisboa e do Porto. E havia já outros portugueses aqui?

Sim, não sei como eles conseguiram, como souberam do trabalho. Mas outras duas colegas 
portuguesas já estiveram a trabalhar no hospital no ano passado e estavam a trabalhar antes no norte 
da Alemanha e tiveram já o B1 e fizeram aqui o curso de B2 com a Xxxxxx, o grupo anterior de 
Lisboa. Em Agosto chegaram mais duas portuguesas no meu serviço, uma delas estava a trabalhar 
num lar no norte da Alemanha mas queixou se imenso do lar porque eram condições desumanas e 
que não tinha pausa para fazer a sua pausa, nem se fosse 5 minutos para comer ou para ir a casa de 
banho e pronto, ela mudou. E com ele vinha mais outra rapariga e vem ainda um grupo grande de 
gente que trabalhou em outros sítios de Alemanha. Se não estou em erro somos quase 40 
portugueses no hospital e agora no princípio vai chegar mais um grupo, acho de 15 portugueses, do 
Porto e agora começa outro curso em Lisboa. E qualquer dia somos mais portugueses que alemães. 
As minhas colegas as vezes na brincadeira já dizem que qualquer dia tem que aprender português 
porque há quase só portugueses aqui. 

Você vai regularmente a Portugal, quantas vezes mais ou menos?

Não, o ano passado com a escola foi difícil, fui uma vez em Setembro porque tinha uma semana de 
folgas e então decidi que vou a Portugal porque estive 4 meses sem ver os meus pais e disse: não, 
vou a Portugal para aproveitar também um pouco a praia” e depois fui em dezembro quando tive 
férias mas agora neste ano como já não tenho escola consigo se calhar juntar mais as folgas e 
consigo se calhar ir a Portugal mais vezes. E provavelmente é isto que vai acontecer. No meu 
serviço existe um “Wunschplan” (port:horário preferível de trabalho) onde podemos escrever o 
nosso horário, o que não significa que a gente tenha mas por exemplo podemos pedir 3 ou 4 dias de 
folga seguidos e depois se a chefe nos dê e aproveitar esses dias para ir a Portugal. 

E já recebeu visitas de Portugal?

Já. Já recebi uma das minhas melhores amigas e o meu irmão passou a paisagem ano comigo aqui. 
E espero que neste ano os meus pais venham ca visitar me. Eles já conhecem um pouco da 
Alemanha mas também querem ver como é que é aqui.

O que lhe faz mais falta de Portugal?



A praia, definitivamente. A família sem dúvida. Há rio aqui mas não é o nosso mar, o mar de 
Portugal com aquela areia que estou tão habituada, é tão diferente. E a comida também, claro, o 
peixe e a comida portuguesa. 
Em relação a mentalidade, vê assim diferenças?

Não, não achei muita diferença. Dizem sempre que são mais frias mas não acho, são bastante 
simpáticos e acolhedores. 

E olhando assim um pouco para atrás, quais são os efeitos positivas ou negativos dessa emigração 
para a sua vida de hoje?

Positivo, ganhar experiência par mais tarde ou para mudar de trabalho...caso quero mudar, preciso 
experiência, o que é uma coisa positiva. Sem dúvida receber o meu salário para pagar as minhas 
coisas, não estar dependente dos meus pais, a pedir dinheiro: “Ah pai, dá me dinheiro para fazer 
aquilo ou não sei que”, nesse sentido também. E também começar uma vida sozinha. 

Em Portugal vivia junto com a família?

Sim, vivia com os meus pais. Não havia opção para ter uma vida próprio..é tal coisa para criar uma 
vida independente, ter uma vida sozinha é preciso trabalho... não houver trabalho em todo em 
Portugal era difícil ter a vida que tenho aqui em Portugal. 

Quando se fala sobre essas histórias de migração, fala se também sempre sobre “integração”. O que 
significa essa palavra para si, na sua situação de vida?

Bem, integração na minha situação, é as colegas..chegar aqui e as colegas receberem de bracos 
abertos e explicar sempre se houver algum problema, alguma coisa, dizerem: “Olha, se precisares 
de alguma coisa ou esclarecimentos vem ter comigo” e mesmo a chefe, alguma coisa precisar, vai 
ter com ela e com dúvidas...isto é que aconteceu comigo, não tenho razoes de queixa. Desde que 
cheguei, a chefe sempre disse: “Se precisares de alguma coisa ou estiveres com alguma dúvida vem 
ter comigo”. Se não consegues explicar em alemão, explique em inglês...os meus colegas, sempre 
de bracos abertos a dizer que estão disponíveis..

Dizia que se sente totalmente reconhecida e valorizada aqui no trabalho?

Sim, sem dúvida. 

Houve algum momento em que foi tratada de uma forma desigual?

Não, nunca senti isso no meu serviço. Sempre fomos tratados de uma forma igual até como já disse 
há muitos estrangeiros no meu serviço e não há diferença, seja português, seja espanhol, seja 
alemão, seja de onde for... não há diferença. Somos todos enfermeiros, somos todos trabalhadores, 
todos cometemos erros. Ali somos todos iguais.

E fora, na rua, no dia-a-dia?Havia uma situação de discriminação?

De todo não, não tenho nenhuma razão de queixa. Sempre se viram para mim de uma forma 



simpática. Notavam..porque estava sempre a sair com outros portugueses e vamos sempre falar em 
português e mesmo assim dirigem se a nos sempre simpáticos. Não tenho razoes de queixa.

No fim gostava de falar um pouco sobre as suas perspectivas. Gostava de ficar aqui na Alemanha ou 
pensa em voltar? Consegue até imaginar uma vida inteira aqui na Alemanha? 

Ao longo prazo ainda não estão assim a fazer muitos planos. Tenho um contracto de um ano, se me 
renovarem, fico contente de depois permaneço ali, é renovado o contracto para um tempo 
indeterminado. Quem sabe daqui em alguns anos ou volto a Portugal ou também gostava de fazer 
uma missão em África mas nem sempre é possível. Mas ao longo prazo não estou a fazer planos, 
neste momento, a curto prazo, estou ali e gostava de permanecer durante mais alguns tempos. Se me 
deixarem permanecer, permaneço se não me deixarem vou procurar outra coisa dentro da Alemanha 
porque em Portugal neste momento está fora da questão. Não estão a procura de enfermeiros.

E se alguém lhe oferecia um contracto em Portugal. Voltava logo?

Para já ainda não mas por exemplo daqui em 3 ou 4 anos que me oferecessem algum contracto 
talvez voltasse a Portugal. Mas para já ficar aqui.

Acha que a sua perspectiva de Portugal mudou com a estadia na Alemanha?

Não. Mantém-se igual. Sei que a situação está a passar uma situação muito má, financeiramente e 
neste momento ainda pior. Mas quando saiu de lá,a situação é praticamente igual.

E a perspectiva da Alemanha..antes não sabia nada da Alemanha ou que pensa hoje?

Não tinha assim uma expectativa. Sabia que era um país grande com vários estados mas não tinha 
uma perspectiva específica. 



Entrevistada C

A minha primeira pergunta é sobre a sua situação em Portugal: terminou o curso de enfermagem em 
Portugal. O que fez a seguir e o que levou a decisão de sair do país?

Acabei o curso em 2011. Estive desde Julho 2011 até marco 2012 sem trabalhar. Sempre a enviar 
currículos, sempre a ir para hospitais e clinicas, entregar currículos pessoalmente. E quando era uma 
resposta, o que era raro, era sempre negativa. Em marco 2012 comecei a trabalhar num lar em 
Portugal. Só que trabalhai só durante três meses, não aguentei mais. Porque as condições eram 
péssimas. Eu era a única enfermeira para sessenta idosos, 50 de lar mais dez de centro de dia, era 
incomportável. Foi horrível...e os cuidados nunca eram prestados porque o tempo dava sempre só 
para cumprir os mínimos, não dava para mais. Trabalhava de segunda a sexta, um horário de tempo 
inteiro, das 9 às 5. Portanto das 5 a tarde até as 9 de manha não havia uma única enfermeira lá. O 
que é que acontecia, o que é que se fazia quando acontecia uma coisa no lar e eu não estava lá – 
ligavam me: „Olha enfermeira, o que é que eu faço“. Enquanto não estava a trabalhar, como se 
estivesse de prevenção. Se fosso uma coisa fácil, eu resolvi logo a questão, se fosse mais 
complicado eu tinha de entrar ainda em contacto com um médico, era assim um bocado 
complicado.

E foi pago, esse extra parte?

Não, nunca. Só pagavam para este tempo em que estava no lar.

E isto dava para sustentar a sua vida?

Dava, enquanto vivia com os meus pais. Porque se eu quisesse sair de casa, era impossível.

Era em Lisboa?

Era em Sintra. Metade do ordenado ia para gasolina. A outra parte não dava para pagar uma renda 
de casa, não dava para as compras básicas, pagar água, luz, gás não dava. Portanto, achei melhor 
sair e começar procurar outra coisa. 

Ainda se lembra deste momento em que tomou a decisão de sair?Em que países pensou? E o que 
fez para realizar esses planos?

É assim, eu já há algum tempo, já quando tinha acabado o curso, tinha pensado em emigrar. Só que 
antes de o fazer queria experiência profissional. Porque tive sempre a ideia que aqueles que 
emigram que já tem experiência, são mais reconhecidos. Por isso fui adiar sempre um bocadinho 
essa questão. Só que, pronto, não dava para adiar muito mais, despedi me e comecei a pensar mais á 
seria na emigração. Inicialmente tinha pensado em ir para a Inglaterra, cheguei a ir a umas 
entrevistas, cheguei a passar, cheguei a ter o contracto a minha frente para assinar, só que afinal nao 
sei o que aconteceu mas pensei „Ainda não é nesta“. Mas não era para um hospital, era também 
para um lar. Por isso é que voltei por trás, queria trabalhar num hospital. Deixei passar mais uns 
mesinhos. Entretanto fui fazer uns trabalhinhos básicos para promover alguns produtos nas 
farmácias, uma coisa muito pontual, enquanto não arranjava mais nada seguro e durante este 
período continuava a ver anúncios para o estrangeiro, através dos jornais, internet e amigos que me 
disseram: Olha o hospital xy está a recrutar..“ Prontos, era sempre através desses meios. Enquanto 



fazia aqueles trabalhos pontuais nas farmácias, surgiu um anúncio no jornal a pedir enfermagem 
para Berlim. As condições eram excelentes mas era para um lar. Eu sou assim um bocado teimosa, 
não sei (ri-se). Mas as condições eram muito boas. Então  foi a entrevista, assinei o contracto, isto 
foi em Novembro 2012. E em janeiro vinha para ca a Alemanha, para Berlim. 

E era um recrutamento?

Era um recrutamento. A própria empresa que tem o lar, foi a própria empresa que foi a Portugal  
recrutar enfermeiros, recrutaram cerca de 17 enfermeiros. Entretanto já na Alemanha, pronto era 
tudo muito novo, comecei a aprender alemão em Berlim. Foi o dia 22 de janeiro. Está quase a fazer 
um ano. As aulas foram assim um pouco atribuladas porque havia, o nosso grupo era 
completamente diferente, não éramos um grupo muito homogéneo. Havia pessoas de várias idades, 
pessoas que já tinham umas bases de alemão, outros não....para podermos começar o curso em 
condições havia complicação. Andamos cerca num mês por volta da questão: O que vocês sabem, o 
que não sabem..só a avaliar, pronto. Foi assim um pouco caótico. 

E estava a trabalhar já nessa altura?

Não, não. O nosso curso era um curo intensivo de seis meses. E durante esse tempo só tínhamos de 
frequentar o curso, não tínhamos que trabalhar. E recebemos uma mensalidade, não era um 
ordenado era uma mensalidade que dava para pagar a comida, pouco mais. 

E eles arranjaram casa?

Sim, arranjaram casa. A casa e uma das refeições era, os custos eram suportados pela empresa, o 
resto  seja pequeno almoço e jantar era tudo suportada para nos. O passe de transportes público 
também era suportada pela empresa. Fiz o curso de B1, entretanto o esquema já mudou um 
bocadinho, ou seja, nos também tínhamos de fazer o B2 porque em Berlim também é necessário o 
B2 para exercer enquanto enfermeiro. Portanto trabalhávamos 2 dias e os restantes 3 dias da semana 
tínhamos aulas. O trabalho era muito básico. Não era trabalho de enfermagem, era de auxiliar. Mas 
disto já tínhamos sido avisados. 

Quais eram as tarefas?

Basicamente higiene, ajudar na mobilização dos utentes e ajudar também na alimentação. 

Não correspondia então a formação que teve?

Não, de tudo, de tudo. 

Isto também criou uma certa frustração?

Completamente. Comecei trabalhar em Julho, fiz o exame de B1 em Julho e nesse mesmo mês 
comecei a ter aulas de B2 e estava ao mesmo tempo a trabalhar. Só que entretanto comecei a ver a 
vida assim andar um pouco para atrás porque comecei a falar com outros enfermeiros que 
trabalhavam no lar, apesar de ter um feedback de pessoas que lá trabalham e consegui ver que o 
trabalho de enfermagem em lares, pelo menos na Alemanha, não é a mesma coisa como é em 
Portugal. Pronto, é um trabalho mais... não é  tão técnico, para assim dizer. O enfermeiro 



basicamente tem de preparar a medicação para a semana, mas por exemplo técnico de enfermagem  
não faz, colocar um acesso a uma veia, não faz, entubar tudo bem, lá no lar entubam. Mas aqui tem 
que ser um médico. Não corresponde muito as expectativas de um enfermeiro que quer avançar 
com a sua carreira e que quer mais praticar. Por isso decidi começar a ver de outros hospitais, outros 
locais de trabalho para começar a trabalhar. E vim ca parar. 

E era sem problemas de mudar o sítio. Ou havia complicações?

É assim, eu consegui restringir o meu contracto no momento. Só teve que pagar uma emissão por 
causa do curso, por causa do alojamento, por causa do passe de transporte - todo o suporte que 
recebemos da empresa tivemos que pagar uma percentagem.

Ah, havia mais colegas que saíram?
Sim, tenho dois colegas que vão começar agora em fevereiro aqui. Mais outras duas colegas que já 
saíram. Sao em total 5 pessoas que saíram de Berlim e  vão trabalhar agora aqui em Munique. 

Era um lar privado lá?

Sim, era privado. 

E a situação com as pessoas lá. Teve tempo suficiente para estar com eles?

Tinha, acabava por ter.

E reagiram bem as enfermeiras portuguesas?

Eu não posso falar muito porque só estava a trabalhar lá um mês. Não dava para criar um contacto 
muito próximo com os utentes. Tudo bem, tinha tempo mas uma relação cria se com tempo. Mas 
lembro me de ter estabelecido uma relação muito próximo com um senhor que me ajudou muito e 
aos minhas colegas também na parte da aprendizagem da língua e ele ficou tristíssimo para eu me 
tenho sido embora. Mas é assim, as condições no lar...Nos antes de vir para ca, pensávamos: Bem, 
temos 26 dias úteis de férias, temos um ordenado x, as noites, feriados e fim de semana contam y, 
foi nos dado uma versão depois quando lá chegamos as coisas começaram mudar. Não mudaram 
muito mais já estando insatisfeito com o trabalho e o resto também começa a falhar...é tudo junto.

E as condições aqui (em München) eram muito melhores?

Aqui não tem nada a ver. Lá organização é coisa que não  há, não existe. Só para dar um exemplo: 
Tenho colegas minhas que não puderam tirar férias quando queriam. Teve que ser a chefe a dizer 
vais tirar férias nesses dias porque aqui é que dá jeito. Nesta altura não dá, escolha outra altura. Mas 
assim não funciona. Eu não consigo imaginar o hospital em Munique a dizer: Olha, vais tirar férias 
nesses e nesses dias. Se queres ou não queres, olha temos pena. 

Então, parece que está bastante contente com aquela mudança?

Estou contente, apesar da adaptação ser u bocadinho mais complicada. Porque eu quando fui para 
Berlim fui num grupo, fui já integrada num grupo. Fomos juntos, todos na mesma situação, foi tudo 
igual para todos. Agora ca foi um bocado diferente...apesar de já conhecer algumas pessoas, não 



tinha muito contacto com elas. Entrei já para um grupo formado, pronto. A adaptação era um pouco 
mais complicada. Mas felizmente está a correr bem.

Mas como mudou se para ca? Candidatou se no hospital?

Candidatei me em Outubro na mesma altura como a xxxxx e a xxxxxx se candidataram. Só que 
estava  tão desesperada para encontrar emprego que não consegui esperar muito tempo. Naquela 
altura da entrevista, eles disseram que recebemos uma resposta daqui em um mês. Esperei um mês e 
não  disseram nada, pronto. Mais tarde cheguei a saber que as respostas só vão ser dadas em janeiro. 
E pensei, não  ia estar até janeiro sem saber nada. Decidi então de ir para Berlim. Só que depois por 
coincidência da vida soube que a enfermeira que fez as entrevistas em Portugal, a xxxxxx, tentou 
me ligar imensas vezes em Janeiro, quando j´estava em Berlim, e então houve assim uma falha de 
comunicação. E pronto, conheci entretanto uma rapariga que namora com um colega nosso. E 
pronto, ela mora em Portugal, é colega da minha mãe e conversa puxa conversa, chegamos a 
conclusão que efectivamente me tinham chamado. Fiquei triste para não ter sido seleccionada e 
afinal ela só não conseguiu chamar me.  Quando descobri, entrei em contacto com ela e ela disse 
que continuava interessada mas como estava em Berlim..perguntei se for possível mudar, ela disse 
me que sim e fui a Munique, estive lá dois dias e tive uma entrevista mais informal com os 
responsáveis pelo recrutamento. Cheguei a conhecer o serviço onde eu ia trabalhar, nos cuidados 
intensivos. E pronto, ainda bem que há pessoas que conhecem pessoas...

Parece que com muito gente aconteceu assim. Conheceram pessoas e...

Quando estava em Portugal e decidi ir para a entrevista eu vi um anúncio no journal mas depois é 
através de contactos.

E antes de sair. Ainda se lembra, como era a reacção dos amigos ou da família face a decisão 
definitiva de sair?

Os meus pais sempre me senti......Os meus amigos, alguns acreditaram logo, outros custou a 
acreditar que eu ia me embora. Porque demorei tanto tempo a decidir, demorei tanto tempo para ir 
me embora que começaram a pensar: Ela fala,fala,fala, mas nunca mais começa a agir...portanto ela 
fica por ca. Acabei mesmo para me ver no lar.

E quais eram os sentimentos que teve nessa altura?

Sim, eu fiquei super contente. Foi um alívio. Porque lá está, vinha para um sítio seguro, vinha com 
certezas.E isto são coisas que nos em Portugal neste momento não temos. Eu por acaso naquele lar 
onde trabalhava tinha um contracto com prazo indeterminado, foi logo por tempo indeterminado. 
Mas não era nada disso que eu queria. 

E o que esperava melhorar na sua situação de vida com a emigração?

As condições de trabalho e claro, a parte financeira. É inevitável. Uma vida mais confortável, posso 
fazer tudo o que quero. Tudo bem, não é para loucura, mas posso fazer tudo e ainda consigo guardar 
algum dinheiro e isso da logo outra estabilidade e fico descansada. Não tenho que fazer sempre 
fazer planos, como vai ser o próximo mês. Não preciso de gerir a minha pequena conta. Finalmente 
ter alguma independência, sair da casa dos pais..Em Portugal foi impossível. Estive até as 25 anos a 



ficar com os meus pais, a perguntar: Pai, podes me pagar a gasolina, pai posso jantar fora..E os 
meus pais com a minha idade já tiveram uma vida completamente independente. Já ficava muitas 
vezes naquela situação: Então, mas eu preciso agora dinheiro, mas não consigo pedir mais porque já 
passaram tantos anos, já terminei o curso há tanto tempo e ainda não consegui arranjar trabalho. Já 
ficava naquela situação desconfortável demais tempo..

Então, os seus pais também ficaram contentes com essa oportunidade?

Sim, sim. É assim, a distancia custa sempre mas eles sabem que estou melhor e isto é que os 
conforta.

E nessa situação de sair de Portugal, também havia coisas que receava perder?

Sim, sim. Receava perder, não dizia bem perder, mas que algumas amizades ficavam mais, não 
ficassem tão fortes. Mas já percebi que isso não aconteceu. Com o skype, e visitas, isto facilita 
imenso. 

Quando chegou na Alemanha, lembra se dois primeiros meses em Berlim. Como correu o primeiro 
dia?

O primeiro dia na Alemanha foi dia 15 de janeiro 2013. Lembro me perfeitamente porque foi um 
dia super cansativo. Cheguei a Alemanha pouco depois da hora do almoço, estava a nevar imenso. 
Eu e o restante grupo chegamos a casa, tivemos junto com o responsável da empresa a tratar coisas 
burocráticas. Ajudaram nos com essas coisas, segurança social, abrir uma conta bancária, isso foi 
muito bom. 

E no trabalho como era? Ficou logo com a ideia que não é isso que quer fazer ou..?

Quando comecei a trabalhar, rapidamente percebi que não era aquilo que eu queria continuar, isso 
foi quase espontâneo. Só que até tomar a decisão de mesmo ir embora, como havia alguma coisa em 
jogo, até chegar a essa conclusão tive que pensar, ponderar bastante...

Mas teve logo mais a ideia de procurar outra coisa na Alemanha em vez de voltar a Portugal?

Não, pensei logo em mudar na Alemanha. Porque sabia que ia voltar a XXXXXXXXX e ia voltar 
atras e acho que não está na altura de voltar para atras, é tempo de andar para a frente e 
proXXXXXX, fazer coisas novas..

E o trabalho lá então não correspondeu a formação que teve em Portugal. Como é que é aqui em 
München?

Aqui corresponde. Apesar do facto de ser um trabalho bastante exigente porque para já pronto, 
como já disse estou numa unidade de cuidados intensivos e isso só é exigente mas acrescer ainda o 
facto de ainda estar a aprender alemão e ainda não sentir se ainda 100% a vontade com a língua e as 
vezes numa situação de urgência tenho um medico a dizer: Vai buscar o medicamento x e eu 
percebo y..." Tenho que passar a vida a perguntar a outra enfermeira: "Olha,o que é que ele disse?" 
Isto é super stressante, é super desgastante, super! Mas além disso, não tem nada a ver com um 
trabalho no lar, prefiro sempre o trabalho aqui. Faco muito mais coisas, muito mais intervenções de 



enfermagem, temos mais responsabilidade. Tenho muito mais estudo do que em Berlim. Melhorou 
tudo bastante.

Acabou de falar sobre a língua. Pode explicar um pouco o desenvolvimento dos conhecimentos de 
língua? E como foi chegar a Alemanha sem ter tido um curso de alemão antes em Portugal?

É terrível. Por acaso naquela entrevista que tive em Portugal, com a empresa de Berlim, perguntei: 
Mas então não há problema nenhum de ir para a Alemanha sem falar uma única palavra de alemão? 
E eles disseram:  Não, não há problema. Falas inglês, não falas? E eu a pensar, bem na Alemanha 
toda a gente fala bem inglês. Mas não. Chego a Alemanha, a língua parecia me chinês, eu não 
percebia nada do que diriam. Precisava sempre de ajuda. E sempre que não tinha ajuda e estava 
sozinha ou com as minhas colegas, no supermercado ou num banco, havia sempre dois tipos de 
reacção: Uma reacção era, reacção de ajuda, as pessoas tentaram nos ajudar, usavam tudo que 
sabiam de inglês ou expressaram se por gestos mas a outra reacção era: Olha, não falas alemão, 
temos pena. Na Alemanha fala se alemão. É isto aconteceu me algumas vezes. Aconteceu me em 
Berlim, aqui ainda não me aconteceu. Aconteceu me em especial com pessoas mais velhas. As 
pessoas mais novas falam inglês ou tentam expressar se de outra forma. Uma vez estava num 
supermercado, foi no início em fevereiro ou marco, o senhor na altura me perguntou: Vai pagar com 
cartão? Só que eu não percebi o que ele tinha dito. E eu disse: Olha, não percebo. Pode falar inglês? 
E ele disse: Não só deutsch, deutsch, deutsch. E eu pensei: Não vamos ficar aqui, porque eu 
também não percebo. Ficamos aqui. 

Então, parece que essas experiências junto com a situação de trabalho criou uma situação de 
frustração total?

Em casos de extrema necessidade queremos explicar uma situação mas não  dá, não temos as bases.

Mas agora já se sente bem a falar alemão, sente se seguro?

É assim, eu noto que estou muito melhor desde que cheguei a Munique, as primeiras 15 semanas 
foram horríveis porque estive um mês em Portugal, sem ouvir e falar alemão. Isto foi como 
estivesse regressado ao nível zero, mas depois se calhar por necessidade de ter que resolver as 
coisas, nesta vez tive que fazer tudo sozinha, isto ajuda. Tive que abrir uma conta no banco sozinha. 
Com os grupos havia ajuda mas assim para uma, duas pessoas claro que não . Tive de me enrascar e 
consegui. 

E isto depois também é um sucesso na língua, não?

Por, por acaso, sinto me sempre bem quando consigo tratar uma coisa mais especifica em alemão. 
Por exemplo ontem tinha tido um problema com um pagamento de uma viagem e fui para o banco: 
A minha primeira frase era "Olha, não sou alemã. E o meu alemão não é perfeita, peco desculpa. 
Passou se isto,isto,isto. E consegui resolver a questão em dois minutos! E fiquei mesmo satisfeita 
por ter conseguido dar a volta e não só nessa questão, também nas finanças ou no banco. Antes é 
sempre: Não vou conseguir, o que eu vou dizer, até treino antes. Mas correu bem!

Lembra-se de uma situação de frustração enorme em relação a língua? Já falou daquela situação no 
supermercado. Também há situações assim no hospital?



No hospital tenho varias frustrações, a língua continua a ser uma barreira...por exemplo, já me 
aconteceu imensas vezes mas é só que há coisas que não percebo. Não são coisas graves. A 
enfermeira que costumava estar comigo, porque nos durante o período de integração temos sempre 
um acompanhamento de uma enfermeira, que dizia: Olha, vou buscar isto por ti, vou preparar isto 
para ti. Não facas isto, faz aquilo." E eu fiz tudo ao contrário. Ela disse olha vou buscar o 
medicamento x e EU fui buscar o medicamento, depois apareceram dois. E ela: Mas olha, eu te 
disse que ia buscar" E eu: Pois, não  percebi." Depois estamos sempre com aquela vergonha de 
estamos sempre a perguntar: O que você disse, o que você não disse e nanananana. Mas o que vale 
é na prática já consegui perceber o que é que as pessoas disseram. Até pelo sonoridade pelo aquilo 
que dizem, pois isto soa me a uma coisa que já esteja preparada, então não vou fazer nada. Tem que 
ser. Temos que arranjar estratégias para conseguir dar a volta para não estar sempre a perguntar.

E como é que é a reacção dos colegas a essas situações. Tem paciência, não tem paciência?

É assim, até agora só tive boas experiências mas directamente. Com todos os enfermeiros que me 
tenham acompanhados não  tenho razoes de queixa, mas já me aconteceu durante uma paisagem de 
turno. Normal que as paisagem de turno nossas portugueses demoram mais tempo do que dos 
alemaes. E eu tive com um enfermeira e disse: "Olha a paisagem de turno vai demorar 20 minutos 
porque eu já há muito tempo não fiz passagem de turno porque o meu alemão é ainda muito 
XXXXXXX. E ela: Isto não pode ser assim! Eu não tenho tempo para isto! E eu: Ok, tudo bem. 
Mas essa enfermeira em particular também não tem paciência para os portugueses. 

E com os doentes? Também havia situações em que a língua era uma barreira?

Eu tenho muitos doentes onde eu digo: Olha, não percebo, diga em outras palavras. Grande maioria 
depois pergunta: De onde é que é você? Por curiosidade..nem é bem, nem mal. E não me levam 
mal. Depois de algumas tentativas as vezes digo: Olha, vou chamar uma colega para me ajudar 
porque eu estou mesmo não a perceber, pronto. Mas há situações assim um pouco frustrantes...por 
exemplo um doente que diz: Olha estou com dores, dores muito fortes. Só que não diz a mesma 
palavra, da a volta, usa outra expressão e eu não percebo. E o senhor estava lá a sofrer e eu; O que 
faço agora?  Então ficamos ali nesse tempo: Não percebo, não percebo. Fui chamar uma colega e 
ela disse me: Ele está com dores. Isto é um bocado frustrante. 

Mas também já é mais facilitar com esses momentos ou continua ser um problema grande?

Sim, é um bocadinho mais fácil mas nos queremos sempre melhorar não queremos ter sempre as 
mesmas dificuldades durante muito tempo. Daí a frustração porque ao fim de quase 4 meses ainda 
tenho algumas  dificuldades em relação a língua e que são as mesmas que eram quando comecei.

E agora está a fazer o nível B2!

Sim, vou fazer o exame.

Com que frequência fala português?

Todos os dias. Apesar do trabalho falo português. E mesmo no serviço quando tenho colegas 
portugueses a passar o turno, eu não dirijo a eles, nem eles dirigem a mim em alemão. Falamos 
sempre com os outros em português. 



E não há problema com isso no hospital?

A grande maioria dos colegas alemaes não. Por exemplo já havia uma vez uma enfermeira com 
mais experiência que disse: Olha, por favor falem em alemão. Vocês estão na Alemanha, pronto, 
compreensível não? Mas pronto..o português ainda é mais fluente.

E tem amigos alemaes?

Não, só portugueses. É assim, não acho que seja um bom método, só lidar com gente portuguesa, só 
falar português, menos no trabalho. Mas acaba de ser inevitável porque aqui no prédio moram 
imensos portugueses.

Faz falta este contacto?

Faz.

É só uma questão de língua ou também tem a ver com a mentalidade?

Acho que é mais a língua. Não me sinto a vontade de falar sobre coisas mais específicas. Aquelas 
conversas de base, o que há em Portugal, falar sobre o país, essas coisas básicos faz se bem, mas 
coisas mais profundas, não me sinto muito a vontade. As vezes ainda fico a olhar para os colegas 
alemaes e eu não consigo perceber.

E quando pensa no trabalho no hospital. Ainda não trabalhou num hospital antes, em Portugal?

Fiz estágios. 

As tarefas no hospital são iguais em Portugal ou vê diferenças?

Há umas diferenças mas são poucas. Ao nível técnico só notei uma diferença que nos ca na 
Alemanha não podemos colher sangue, tem que ser o médico. Fazer análises, tudo que diga respeito 
a acessos, nos não podemos fazer. De resto é igual. Pronto, já reparei que no hospital não temos 
auxiliares de enfermagem mas isto acaba por ter uma boa justificação. Em Portugal há muitos 
auxiliares de enfermagem e já temos vindo a ver a cada mais há mais desemprego na enfermagem 
por os auxiliares estão a substituir os enfermeiros. E aqui isto não acontece. Eles tentam ao máximo 
preservar os postos de trabalho dos enfermeiros. E em Portugal há uma imensa falta de enfermeiros. 
Uma pessoa vai ao hospital  percebe logo. Tenho imensas colegas que estão a trabalhar no hospital 
em Portugal eles próprios queixam que há falta, eles estão super carregados, trabalham por dois ou 
três lá. E fazem uma coisa que aqui na Alemanha não se faz que é fazer turnos duplos, trabalham 16 
horas. Nos aqui fazemos no máximo 8, não 10 horas à noite, depois sempre 8. É obrigatório ter 
descanso. Não sei como é que é em outros serviços mas no meu temos que ter pelo menos 10 horas 
de intervalo entre cada turno. Em Portugal em estágios fizemos uma manha e uma noite seguintes. 

Não se aguente muito tempo...

É assim, enquanto estamos jovens conseguimos aguentar. Mas pensar um pouco no futuro, em criar 
uma família, manter as relações de amizades não conseguimos. Não há tempo, não dá mesmo. 



E as tarefas agora já correspondem a sua formação?

Sim, sim de certeza.

E em geral está contente com a situação de trabalho ou o que podia melhorar?

Penso que o hospital em particular no meu serviço podia contratar mais colegas porque também 
andamos assim um bocado sobrecarregados. Porque por norma nos cuidados intensivos devem 
trabalhar um enfermeiro para cada dois utentes e agora estamos assim ter um para três, as vezes 
mais.

E na cidade, como se sente em München?

Ainda nao tive muita oportunidade conhecer a cidade. Conhece o centro, o parque. Mas já consegui 
reparar, por exemplo em comparação com Berlim, que é mais calma. E muito menos confusa. Mais 
organizada. Acho que aqui é possível ter uma melhor qualidade de vida. Apesar de ser uma cidade 
pequena, pode se ter uma melhor qualidade de vida. Em Berlim há mais atracões, mais coisas para 
ver mas sinto me melhor aqui.

E o que lhe faz falta aqui na Alemanha?

Minha família, os meus amigos, a comida portuguesa. É pouco mais. 

Recebe muitas visitas ou vai para Portugal muitas vezes?

Eu vou lá frequentemente. Desde que eu aqui estou eu fui duas vezes, vou agora no próximo mês. 
Vou regra geral um mês sim um mês não.

E é fácil arranjar tempo para fazer essas visitas?

Sim,sim. Assim é mais fácil. O serviço e o próprio chefe dá nos essa possibilidade. Nem 
que...tínhamos que pedir põe me a trabalhar 15 dias seguintes, assim temos uma semana livre.

Olhando um pouco para atrás, quais eram os efeitos negativos e positivos dessa emigração?

Positivo...tenho mais responsabilidade, consigo gerir toda a minha vida sozinha, sinto que...vai ser 
um bocado engraçado dizer...sinto me mais adulta, pronto. Porque agora tudo o que faço, é a minha 
responsabilidade. E eu sei que terei sempre as consequências, positivas ou negativas. Faco bem ou 
mal, estou sempre ca eu para responder por isso. Agora, a parte negativa...as saudades, as vezes 
preciso de falar com um amigo mais próximo ou um amigo sobre uma temática mais delicada e por 
telefone, pelo skype não é sempre o melhor meio para falar sobre essas coisas, precisamos a pessoa 
ao pé e não temos. Isto é mais complicado, isto é.

Tem contacto com a família todos os dias?

Tenho todos os dias, basicamente. Nem que seja só: Olá, está tudo bem. Como correu o dia? O que 
fizeste? Pouco mais..as vezes nem há muita coisa para contar é só para dizer olá.



O que passa lhe pela cabeça quando se ouve a palavra integração na sua situação de vida?

Adaptar-me a cultura e aos costumes da sociedade daqui. 

Sente-se totalmente valorizada e reconhecida no trabalho?

Sim, sim. É fácil ver isso porque os médicos acabam sempre por dar algum feedback e as colegas 
também.

Havia um momento em que foi tratado de uma forma desigual pelos superiores ou colegas?

Não, não. É assim também não tenho muita experiência ainda mas ainda não passei por isso....

E em Berlim também não?

Não, não...Quer dizer, não aconteceu comigo porque saiu na altura certa mas consegui perceber 
entretanto, já falei muitas vezes com as minhas colegas que lá ficaram e elas sentiram se um bocado 
discriminadas em gozar as férias, porque os chefes disseram que: Tu es nova aqui e não tens o 
mesmo direito a escolher as férias, há pessoas à tua frente. Tudo bem que há pessoas mais velhas 
que acabam ter umas preferencias mas foi demais.

E no dia-a-dia também não havia situações de discriminação?

Acho que não. Pronto aconteceu me aquela historia no supermercado, mas...além disso. Falas 
alemão ou não saímos daqui. Não havia aqui uma tentativa de ajuda de compreensão, o resto não.

E as suas perspectivas: Se pensa nos próximos anos, consegue imaginar passar a sua vida aqui ou 
pensa em voltar um dia para Portugal.

Para Portugal, não me parece. Aqui na Alemanha, talvez. Em Munique, não sei. Eu agora estou bem 
em Munique, mas faz parte da minha maneira de ser não gosto de estar muito tempo num sitio. Não 
sei se vou continuar ca, fico enquanto me sentir bem, depois logo se pensa nisso. Mas não penso 
para já em sair da Alemanha. Não excluiu nada.

E antes de sair de Portugal, teve uma ideia mais clara quanto tempo é que quer ficar?

Antes de sair de Portugal, eu já tinha ideia de se calhar não seria para voltar. Mesmo os meus pais, 
sempre disseram: Não voltes. Estás lá bem. Por acaso, ao lado daquela questão de ir para Alemanha 
havia a possibilidade de ir para a Inglaterra, eles disseram: Assim vais ficar alguns mesinhos e 
depois vai para outro sitio.

Muitas vezes quando pessoas pensam em criar uma família pensam em voltar ao seu país. Também 
tem essa ideia?

Não, não tenho essa ideia. Pelo menos nos próximos anos, não acho que Portugal me dá as 
condições para ter uma família. Nem para os próprias crianças, nem para os pais. Na Alemanha, tem 
outras condições. 



Acha que a sua perspectiva de Portugal mudou, estando longe? De que forma?

Mantém-se. É um pais que basicamente precisa começar no zero. Precisa de fazer um delete e 
precisa começar tudo no zero. Não faz sentido as pessoas continuem a viver da forma que vivem, 
tem condições miseráveis. Continua a ver confusões nos governos, em tudo e mais uma coisa. Não 
faz sentido nenhum. Seria mesmo começar no zero, seria melhor.

E tem muitos amigos que emigraram?

Na área de enfermagem tenho alguns que foram para Inglaterra, aqui na Alemanha em Frankfurt, na 
Bélgica. 

E tem a ideia que estão bem?

No geral sim. Tenho dois amigos que pensam voltar. Não sabem quando, porque lá está continuam 
naquela incerteza de quando o pais vai estar melhor. Mas continuam com a esperança de terem 
experiência no estrangeiro e pensam que vao entregar o currículo em Portugal são logo aceitas. Eu 
não penso assim, não sou assim tão optimista. Mas é mais por causa da família.

E se você conseguia arranjar agora um trabalho em Portugal, voltava logo?

Se tivesse boas condições e se pudesse mesmo trabalhar como enfermeira, assim ponderava. 

Dizia que até um certo ponto sente se forcada de sair do país? 

Senti me forcada..quer dizer, sempre quis emigrar, mas só após de ter alguns aninhos de experiência 
mas aí senti me forcada, não tive essa opção  em Portugal. 



Entrevistada A

Vamos falar primeiro sobre a sua situação em Portugal, antes de ter a ideia de sair do país. Quando 
terminou o curso, como é que era a sua situação em Portugal? 

É assim, eu sempre dizia que gostava primeiro de tentar em Portugal porque era o meu país e se nao 
conseguisse nunca deixei a emigração de parte. Mas achei que sempre seria bom nos tentamos no 
nosso país e enviei currículos para todos os hospitais. E os meus país também conhecem várias 
pessoas dos hospitais, assim directores, e havia sempre a esperança que conseguia assim arranjar 
alguma coisa. Mas entretanto, também com a evolução do meu curso a acabar, comecei a ver que 
todas as pessoas que terminaram o curso, ninguém arranjava trabalho e se arranjava em péssimas 
condições. E como o nosso trabalho tem uma responsabilidade muito mito grande é de ponderar se 
aquela vaga é bom para mim o não.
Por exemplo tenho uma amiga minha que terminou o curso comigo ao mesmo tempo e ela começou 
a trabalhar no Garcia Dorta, na urgência e houve um doente...ela não teve tempo de integração e 
começou logo a  trabalhar e tinha 30 doentes para ela só, uma recém licenciada sem experiência de 
trabalho nenhuma. Nas urgências do Garcia Dorta posso já dizer que é tipo...péssimo. Entretanto 
um doente que estava bem, psicologicamente e era autónomo fez um ray-x e nunca mais voltou, 
nunca mais voltou. Entretanto assinaram o “prim??” de segurança do hospital e encontraram o 
senhor morto uns dias depois, vários dias depois encontraram o senhor morto fora do hospital. Por 
isso, ela está em tribunal ainda. Aconteceu porque ela tinha 30 doentes, achava que aquele doente 
estava neurologicamente apto para ir sozinho e...pois nem sei se ela teve tempo para fazer uma 
avaliação e agora ela está em muitos más lençóis (???), uma recém licenciada pode perder a licencia 
dela a trabalhar.

E essa situação também começou me a assustar e comecei achar que não era uma boa opção 
trabalhar..para a minha carreira não era bom e para mim trabalhar em Portugal.

Então, nessa altura enviou currículos não recebeu respostas negativas. Quanto tempo é que essa 
situação demorou?

Acabei o curso em Julho...foi uma coisa muito rápida, sinceramente. Comecei a entregar currículos 
logo depois de terminar o curso e antes também e em Outubro já estava a fazer entrevista para vir. 
Foi uma situação em que vi, primeiro mês nada, segundo mês nada – acabou.

Então, surgiu bastante rápido, a ideia de sair de Portugal?

Sim sim, bastante rápido. Já estava a pensar nisso e como vi que não havia resposta do meu país, 
decidi sair. E também por causa das más condições de trabalho, demasiado responsabilidade com 
baixos salários, horas extraordinários porque o problema é que não há pessoal, não há enfermeiros , 
não há nada (ri-se). Há uma grande falta de enfermeiros mas não há dinheiro para pagar a nós 
enfermeiros.

E considerando essas razoes, podia se dizer que até um certo ponto também sentiu-se forcado de 
sair de Portugal?

Sim, e também porque eu, especificamente,  sempre gostei de cuidados intensivos pediátricos, que é 
uma área muito específica e eu em Portugal para conseguir chegar a área que eu queria tinha que 



acabar o meu curso e tinha que continuar a formação, tinha que fazer especialidades e assim, para 
fazer especialidades eu precisava dois anos a trabalhar ou que é um bocadinho...uma pescadinha do 
rabo na boca porque eu não posso trabalhar, também não posso fazer uma formação e também não 
posso trabalhar onde eu quero. E então não posso realizar os meu planos em Portugal. Eles são 
demasiados exigentes que, acho que a exigência devia ter um certo limite. Acho que deviam dar 
oportunidades as pessoas para que eles conseguiam chegar para onde eles querem.
Estava logo a pensar na Alemanha ou também pensou em outros países? 

Pensei logo na Alemanha. Pensei logo, olha, eu nunca nunca fui boa nas línguas, fui sempre 
péssima nas línguas e pensei que ir para Londres sabia que era sob-lutada porque é o primeiro sítio 
onde as pessoas pensam ir por causa da facilidade de falar inglês e pensei que tenho pelo menos de 
renovar o inglês ou aprender uma íngua nova, o que é as vezes mais fácil do que voltar a uma língua 
antiga e aí está também sabia que Londres era sob-lutada e que ao havia chances de ficar la para 
muito tempo. E o xxxxxx também me ajudou e pensou que Alemanha é um país em 
desenvolvimento e certeza que eles estão a precisar. E a partir daí, eu decidi Alemanha e foi a 
Alemanha. Tudo que fiz, foi só para a Alemanha.

Como chegou a ter conhecimento das campanhas de recrutamento?

Eu, sinceramente...essa entrevista para este hospital, nem me lembro bem porque eu vi tantas que 
acabei de não me lembrar muito bem como cheguei a essa. Também inscrevi me no centro de 
desemprego para enfermeiros que querem trabalhar fora do país e no ZAV e a partir daí fui a feiras 
que na maioria eram lares.

Mas isto não era uma opção ir trabalhar num lar?

Não, queria ir trabalhar num hospital, mas fui na mesma porque não sabia quantas hospitais podiam 
recrutar e na altura só havia o Helios como hospital, do resto era tudo lares e eu tenho...é a minha 
personalidade...eu vou a tudo e depois tenho sempre alguma coisa como segunda opção, foi mais 
por aí. E depois essa entrevista para Munique, acho que vi num journal. Então, fui a entrevista no 
outubro e deixando sempre um contracto por assinar até chegar a essa resposta. Porque naquela 
altura eu nunca tinha trabalhado, portanto eu não sabia o que era importante para um trabalho ou 
para fora do país. O que me cativou nesta entrevista, foi mesmo que me ofereciam a área onde eu 
queria trabalhar. Ficou já claro porque eles precisam tanto que nós podíamos mais ou menos 
escolher aquilo que nós queríamos. Se não for possível por nos logo nessa área era logo possível 
trocarmos, o que aconteceu aqui já com algumas pessoas, já mudaram e nunca houve problemas. 

E tinha que fazer uma formação extra na Alemanha para trabalhar naquela área?

Não. Nos temos um curso que é bastante bom em Portugal, é por isso que acho que é uma pena... 
nós temos uma melhor formação do que aqui, eu acho nota se muito, nota-se no trabalho. Uma 
coisa que nos temos, que ca acho que também se quer...mas também porque eles nunca precisaram: 
o desenrasca. O desenrasca aqui não há. Aqui é, ok não tenho este material, vou fazer queixa até ter 
o material. Enquanto nos em Portugal temos muita capacidade, quando aparece uma nova situação a 
tentar arranjar soluções. As vezes não havia toalhas para limpar os doentes, usa-se lençóis. Há 
lençóis, usa se lençóis. Aqui, isso é impensável. É isso mais que eu nota e ao nível de formação, tem 
uma formação muito específica,o “Ausbildung” (port:formação profissional), pronto mas só porque 
nós temos uma licenciatura, não significa que temos melhor formação. Nós temos a melhor 



formação porque abranjamos várias áreas e assim não tive de fazer uma formação. 

E escolheu esse hospital na Alemanha porque ofereceu-lhe também as melhores condições?

Sim, era porque tinha os melhores condições, é 8 e 80. Sao mesmo muito boas condições, não tenho 
nada a falar. Mesmo a administração, tratou de tudo: banco, de “Anerkennung” (port: 
reconhecimento profissional), por isso eles são muito muito bons. Não tenho mesmo nada a falar. 

E quando a decisão ficou mesmo definitiva que vai emigrar. Como reagiu a família e os amigos? 

É assim, a minha mãe é muito muito muito mãe galinha, muito. E ela nunca acreditou. Eu, por 
exemplo, sou assim, sou muito indecisa até um certo ponto, tem a ver muito com a personalidade 
das pessoas, mas depois decido e vou levar tudo até ao fim, depois é rápido. Eu disse, olha vou para 
fora e os meus pais disseram: tudo bem. Não queriam que eu ficasse frustrada, então disseram tudo 
bem, mas só acreditaram no aeroporto. Até lá, ninguém acreditou que eu fosse embora mesmo. 
E...chegou o contrato, eu assinei o contrato e eles disseram, vê lá, depois eles têm sempre aqueles 
medos..será que é mesmo verdade...eu acho que isso é o pior das famílias. Nos vamos para um 
desconhecido e isso é o mais complicado, só por isso. Mas reagiram relativamente bem. 

E você ainda se lembra dos pensamentos/sentimentos que teve quando assinou o contrato ou 
quando estava no aeroporto?

Eu estava tão bem resolvida comigo próprio, foi uma decisão que tomei mesmo e estou mesmo bem 
com a decisão que tomei e mesmo e é...que tivesse uma coisa corrido mal, foi uma decisão que eu 
tomei, por isso não....é mau estar a largar o meu país, mas eu senti me feliz. Porque também sei que 
estou a fazer também para a minha família porque se uma vez algum precisar, eu posso dar outras 
oportunidades que se eu tivesse em Portugal não poderia dar. 

Tem família ou amigos que já emigraram?

A única pessoa que me sempre apoiou foi o meu avô, que sempre disse: sim, vai! Porque ele foi 
capitão da marinha e então já viajou pelo mundo inteiro. E então, ele foi o único que me sempre 
disse “Vai, vais crescer com essa nova experiência, ainda bem que tens essa oportunidade para 
crescer e para fazer aquilo que tu queres e para evoluíres na tua carreira. De resto, a minha 
família...nos somos de Faro, uma cidadezinha onde as pessoas saiam da casa para ir ao pé ao 
trabalho, saiem do trabalho para ir ter com as amigas no café, depois vão jantar e depois vão outra 
vez sair com as amigas. Por isso é assim uma cidade muito cor de rosa, em que não há problemas. E 
então para a minha mãe foi assim um choque por isso é que ela não queria muito que eu vou mas o 
meu avo foi o primeiro que disse para eu ir. 

Quando você saiu de Portugal, o que esperava melhorar na sua situação de vida? E o que receava 
perder? 

Sabia que vou perder talvez o acompanhamento da família em si e o que eu mais receio é que se 
alguém estiver mal, ou estiver numa má situação, apesar de eu estar à três horas de diferença de lá, 
de distância, talvez a mesma como Lisboa-Faro, e tirei o meu curso em Lisboa e é igual..mas é isso 



que eu sinto,é mais o receio e sabia que ia perder o bom acompanhamento da família e perder 
alguns acontecimentos na minha família porque a minha família é muito unida e é muito grande e 
há sempre coisas a acontecer e isso, eu sabia, que ia perder. Ganhar, ia ganhar crescimento pessoal, 
e é isso que é muito importante para uma pessoa, de sentir se bem com ela própria. E o que me mais 
ajudou na decisão foi, se alguém precisar de alguma coisa, eu posso dar financeiramente ou 
não...por exemplo o meu irmão está a tirar o curso de fisioterapia agora, se ele não consegue 
arranjar um trabalho eu Portugal se calhar eu posso arranjar uma coisa aqui porque também estou 
na mesma área, e foi nisso que eu pensei basicamente que ia ganhar.

E lembra-se ainda bem na chegada na Alemanha, os primeiro meses aqui, como é que era?

Primeiro impacto foi o tempo porque tive azar, estava a chover muito muito muito. Mas agora já 
estou supreendíssima com o tempo aqui porque estava preparada para uma coisa bem pior...mais a 
comida, ir ao supermercado no início era uma aventura...ainda hoje há sempre confusão entre nós 
sobre o que é pepino e o que é courgette. Acho aqui há uma falta de variedade de supermercados, 
acho que nós temos mais coisas. E portanto foi sempre um drama de fazer as compras na altura. 
Agora já sabemos fazer coisas com o que temos. Ehm, foi as ruas, achei as ruas mais amplas, mais 
limpas e ver as pessoas de bicicleta que quase não se ver lá (em Portugal) e quase não há carros ca, 
também foi uma diferença grande.

E lembra-se do primeiro dia de trabalho no hospital?

Ai, isso foi pânico, pânico porque ca o dialecto também não é fácil, não é nada fácil e eu tenho 
trabalhado na área de cuidados intensivos mas não na pediatria, tenho trabalhado na pediatria 
também mas não em cuidados intensivos, ou seja havia muita coisa nova ca. Nós temos três 
ventiladores diferentes no meu serviço e ventilação sempre foi um “bicho seco” para quem é 
enfermeiro e então que tive de aprender tudo em alemão, elas a explicarem me. Apesar de eu já  ter 
alguns conhecimentos de ventilação, mas são as maquinas e nos em Portugal ainda lemos o que é 
maquina pedia e assim mas não sabemos trabalhar com ela como aqui. Foi tipo pânico... Outra coisa 
no hospital que eu achei logo no primeiro dia foi a diferença entre médicos e enfermeiros, na 
relação, há uma grande grande diferença, logo no primeiro dia. Em Portugal os médicos são muito 
superiores aos enfermeiros, acho eu. Então, mesmo na relação em que nós enfermeiros somos 
sempre mais retraídos quando está numa presença dum médico ou “O Senhor Doutor” e 
assim...aqui não. Aqui somos todos iguais. Eles tem muito cuidado a dizer, eu fiquei mesmo de boca 
aberta, quando um médico foi para mim a dizer: “Olha, temos de estudar o doente, quando tens 
tempo” e eu pensei “O quê? Estou a perceber bem? Quando é que eu tenho tempo?” Em Portugal 
eles dizem: É para estudar o doente agora não é quando os enfermeiros têm tempo. Aqui não, eles 
são, têm muito esse cuidado: Olha, temos de fazer isso nós dois juntos, quando é que tem tempo? 
Eu tenho tempo agora. Mas respeitam muito o nosso trabalho e eu acho isto em Portugal falta muito 
porque os médicos não respeitam nada o trabalho dos enfermeiros. Ainda vêem o enfermeiro como 
o seu verdadeiro ajudante ou escravo (ri-se). E aqui, aqui não, e há uma relação tu-tu. Fiquei muito 
surpreendida já no primeiro dia: comem connosco! Em Portugal não. Comem mesmo connosco! E 
em Portugal isso não existe, primeiro são médicos e depois são enfermeiros. E isso é muito 
importante para um bom clima de trabalho. Os enfermeiros também, não tenho nada para apontar. 
Perguntem sempre se preciso de ajuda, se eu tenho alguma dúvida, se...sei que quando tenho uma 
pergunta posso sempre perguntar, sem problemas. Ao nível pessoal não tenho mesmo nada para 
dizer. Mas pronto há sempre essa diferença, esse impacto, que logo no início é muito difícil.



E no início recebeu então um bom apoio do hospital?

Foi tudo organizado. Nos chegamos ca dia 2 e dia 3 de Junho foi organizado um dia do hospital 
para conhecer o hospital e as estacões, depois no dia a seguir foi organizado também pelo hospital 
uma ida ao banco e fazer o registo na cidade, isso foi tudo com um membro da administração do 
hospital. E ainda hoje quando recebemos uma carta que não percebemos o que é que diz ou não 
percebemos muito bem o que é preciso fazer, então vamos lá e falamos com eles, eles puseram nos 
muito a vontade em relação à isso.

E então trabalho no hospital, a vida aqui respondia as expectativas que teve? 

Não, eu pensava que fosse bem pior. Eu estou mesmo a gostar muito e achava mesmo que ia ser 
mais difícil, sinceramente. Como trouxe também o xxxxxx (namorado), foi muito mais fácil para 
mim, eu não estava muito tempo sozinha. Mas mesmo entre nós, quando chegamos por exemplo, 
ninguém tinha nada em casa, nem pratos nem colheres, ninguém tinha nada. O xxxxxx e a xxxxxx 
já estiveram ca e então foram uma vez ao IKEA antes de nos chegamos e quando nos chegamos nós 
comemos sempre aqui em coisa, porque era a única que tinha uma casa um pouco maior porque o 
xxxxxx ainda não estava ca, então nos comemos no chão com os talheres e dos pratos do 
xxxxxxxxxxxx e da xxxxxx que compraram logo muitos para nos também podermos e era muito 
giro porque nos ajudamos muito uns aos outros, muito mesmo. E nos comemos sempre todos aqui e 
íamos todos as compras...e hoje, apesar de nos trabalhamos e não nos vemos tantas vezes, vemo-nos 
mais no curso, mas mesmo assim unimo-nos muito e sempre que  precisamos, é só subir no 
elevador e sabemos que encontramos aí uma pessoa. O grupo ajudou imenso, e também foi muito 
engraçado. As vezes até tenho saudades daqueles dias em que juntamo-nos todos para comer no 
chão. Já passamos alguns meses juntos lá no Goethe-Institut em Lisboa e já considerava grandes 
amigos lá no curso.

E em relação à língua? Pode explicar o desenvolvimento dos conhecimentos de língua? 

Nós, no início foi muito difícil para nós aqui na escola, tivemos uma péssima professora. Ela 
chegava e dizia: “O que querem fazer hoje?” Nós ainda hoje brincamos com isso...foi difícil com 
uma língua que eu acho difícil e continuo a achar difícil e não me vejo a ser fluente na língua, nem 
tão cedo. No hospital, ainda na semana passada eu tive um “Zwischengespräch” (port: conversa 
depois da metade do tempo de trabalho”) com a minha chefe e ela disse que vê imensas 
melhoras...eu acho que queria ser simpática, mas pronto...desde que eu cheguei até agora. Eu não 
posso dizer que percebo tudo todos os dias, é impossível. E mesmo no hospital eu não percebo tudo 
o que as pessoas me dizem, mas consigo, sim, consigo já a falar. Isto, eu acho bastante melhor. É 
difícil também porque estamos a trabalhar e a estudar e no Goethe não era assim. Esse tempo em 
que nos concentramo-nos só na língua ajudou nos muito e nos viemos com umas boas bases de 
Portugal, eu acho, já bem preparados. Mas quando chegámos ca foi um choque. Eu já estava 
preparada para esse choque, mas mesmo assim...sente-se.

Lembra-se, hoje em dia, de um momento de grande frustração por causa da língua, na rua ou no 
hospital, onde sentia que a língua era uma grande barreira na comunicação com os doentes, os 
colegas?

Eu acho que todos os dias há uma pequena frustração. Não tenho assim um momento em especial 
que possa contar. As minhas colegas já tiveram algumas problemas por causa disso. Mas acho que 



todos os dias há uma frustração porque queremos dizer coisas e não conseguimos. Sempre. As vezes 
por exemplo, com a chefe...que eu quero dizer “Não, eu não quero trabalhar amanha porque tenho 
que fazer isto,isto e isto” e depois não sou capaz de dizer ou a explicar como quero. Ou com os 
médicos...acho que as vezes ficamos mal vistos  porque as pessoas não entendem porquê é que nos 
fazemos certas coisas e nós não podemos explicar. E acho que isso é que é o grande problema. E 
todos os dias, um bocadinho, vai ficando alguma frustração. Mas é em pequenas coisas e acho que 
ao longo do tempo as coisas vão melhorar, vamos conseguir. 

Nunca chegou a um momento em que pensou: Isso aqui é só frustrante, eu vou voltar para Portugal!

Não, nunca, nunca. Estou muito positivo...porque eu sempre fui muito decisiva em que eu quero 
trabalhar, fiquei muito feliz de poder trabalhar nisso e de chegar aqui e ver que é mesmo o que eu 
quero, e a partir daí acho que as coisas são mais fáceis. Apesar de no início estive sempre muito 
contraída, “Ai, o que é que vou fazer, ai o que vou dizer”,  porque é tudo novo...as folhas são novas, 
depois há muita responsabilidade, as infusões que nós temos que fazer, arranjar as seringas que são 
drogas que são perigosas. È muito responsabilidade e isso tem a ver muito com a língua: Sem 
perceber que as pessoas nos dizem..mas tem a ver também um pouco com nós. Quando não 
percebe, pergunta: “Olha, tenho imensa pena, mas não percebi”. 

E as colegas reagem bem a essas perguntas?

Depende...normalmente reagem. Mas eu por exemplo, arranjei logo um estratégia que é muito 
fácil...Lembro me que no início tivemos uma orientadora e eu, quando não percebi alguma coisa 
numa vez, nunca perguntei a mesma pessoa, perguntava sempre à outra. Então as pessoas viram me 
a correr no serviço a procura de outra pessoa. Porque eu acho que é muito chato, eu ponho me no 
lugar deles, eu sei que já é chato teres alguém atrás de ti o dia inteiro e depois uma pessoa que não 
percebe a língua e estar me sempre a perguntar a mesma coisa, não é fácil.. e então eu pensei um 
pouco nelas e na minha reputação. E eu acho que ganhei muito com isso porque as pessoas já não 
me viam assim como “chata”...Se calhar por causa disso é que a minha chefe disse que evolui na 
língua (ri-se). Acho que as pessoas tem que arranjar estratégias para poderem ultrapassar. As vezes 
também tem a ver com a maneira da pessoa a falar, com o dialecto. Assim essa pessoa pode dizer 
uma coisa duas ou três vezes mas eu não percebo.

E lembro me que era uma altura muito cansativo. Era mesmo aquilo que eu queria fazer então fiquei 
sempre super atenta, super concentrada e cheguei em casa e queria só dormir. Os anos na faculdade 
reduziram se ao zero, porque tive de aprender quase tudo outra vez, só ficavam as bases. E isso 
exigiu bastante de mim. 

E sente se bem e segura falar alemão hoje em dia?

Sim, hoje já trabalho sozinha, há quase dois meses. Já trabalho sem orientadora e quando não 
percebo os médicos têm que voltar a repetir e funciona bem. Acho que isso tem a ver também com a 
personalidade das pessoas. Eu tenho colegas que podiam falar muito melhor alemão, mas têm muito  
medo. Eu sei que muitas vezes quando estou a falar no hospital, estou a falar mal, gramaticalmente 
mal, eu sei que estou a dizer mal, mas não tenho tempo naquela altura andar a pensar “como é que 



vou dizer”. Mas o que importa é dizer e eles entendem. È raro, eles disserem: Olha, não percebi o 
que disseste.” quando se diz uma coisa com confiança, mesmo que esteja tudo mal, é outra coisa do 
que uma pessoa falar com vergonha..eu noto muito isso no hospital. 

Dizia que a vida profissional é então tudo em alemão e a vida privada? Também fala alemão?

 Olha, a minha chefe disse que tenho que falar em alemão com o meu namorado, mas é impossível, 
impossível....ele já tem um amigo alemão! Eu não tenho amigos alemães...é mais difícil estabelecer 
assim uma proximidade como em Portugal. 

Então acha que não é só a língua que cria uma barreira também são outras coisas? 

Sim, sim. Eles saiam do trabalho e põem se nas suas vidas, não é como em Portugal. Em Portugal 
estamos mais abertas, olha vamos tomar um copo, olha vamos para ali...mesmo quando não nos 
conhecemos muito bem. Aqui não, aqui não há essa vontade. Apesar das pessoas se tratarem muito 
“tu ca, tu lá”, acho que eles dão espaço as pessoas. È mais difícil.. fora dali, acho que não. Falo 
mesmo só alemão na escola ou quando tenho que resolver alguma coisa, falar com as pessoas. Não 
tenho assim nenhum grupo de alemães.

E faz-lhe falta?

Muito, muito. Faz muito falta. Eu noto, a evolução do xxxxxx é brutal. Ele fez o A2.1 e de repente 
eu ouvi o xxxxxx a falar coisas que eu aprendi só bastante mais tarde! E também expressões mesmo 
“bayerisch”...acho que ouve se e aprende-se logo. Mas eu aqui em casa, por exemplo, também não 
tenho paciência para ver televisão alemão porque não percebo nada do que eles dizem. Não tenho 
mesmo paciência! Mas ajuda muito. Nós, eu, o xxxxxx e o xxxxxxxxxxxx, por exemplo, saímos a 
um bar “O Kennedys” e foi bastante engraçado porque tínhamos uma mesa de irlandeses ao lado e 
uma mesa de cinco alemães do outro lado. E eles começaram a conversar connosco. E eu, epá quero 
descansar...quero só beber a minha cerveijinha e ir para casa. E eles, muito animados, o xxxxxx 
começou a brindar e não sei que e eles começaram a encher os nossos copos de cerveja. Uma hora 
depois, andava tudo a dançar, nós todos a falar alemão, foi muito muito muito engraçado e eu noto 
muita falta. E isso ajuda muito...nós por exemplo aprendemos gramática mas depois ouvimos assim 
e falamos assim, é mais por imitação. E isso ajuda muito, eu noto a evolução do xxxxxx, sem 
escola, e é muito. Por isso eu noto que para mim isso também fazia muito falta. 

Falamos um pouco sobre o trabalho no hospital: Você vê diferenças entre um hospital alemão e um 
hospital português? Quais são? 

Muito, muito, muito, muito. Para além daquele dos médicos, que eu acho bastante importante...isto 
aqui é um hospital público, no entanto é como se fosse um hospital privado em Portugal. É tudo 
limpo, não se vê macas como em Portugal, não se vê aquele caos, não se vê aqui. É tudo, parece um 
hotel. É tudo muito limpo, as pessoas não andam a correr, é tudo muito bem feito, bem organizado. 
Por exemplo, nas enfermeiros...acho que nós temos melhor formação, acho que elas também são 
boas enfermeiros, não tenho nada para apontar, mas também há uma grande diferença entre as 
enfermeiras aqui na Alemanha e em Portugal que é: Nos tivemos uma situação em que tínhamos 
uma muita muita falta de enfermeiras ca, muita...e aqui também há muita gente que diz que está 
doente durante 6 meses e isso em Portugal não existe.. além disso e por causa disso que as pessoas 
dizem que estão doentes e fiquem em casa nós sentimos ainda mais falta das enfermeiras...Então, 



nós tivemos uma situação em que éramos 3 enfermeiras e tínhamos 15 doentes de cuidados 
intensivos, crianças. No meu serviço temos tudo a partir de recém nascidos, também temos adultos 
as vezes porque são pessoas que nascem com doenças cardíacas e são sempre acompanhados no 
mesmo sítio desde que nascem até que morrem..então é bastante interessante porque estamos a 
acompanhar o crescimento das pessoas também. E são operações muito complicadas, tem que ser 
varias vezes re-operadas durante os anos e vem sempre muito instáveis..e nessa tarde tivemos que 
tratar de 15 doentes, 3 enfermeiras...impensável! Foi um total caos! O que me espantou muito foi na 
altura, as enfermeiras foram buscar um papel a fazer reclamação, mas não foi a chefe, foi a 
direcção. E eu acho que isso falta muito em Portugal. É queixar se e queixar se ao topo porque eles 
precisam de saber o que se passou e também para nos salvaguardar porque havia medicação que 
não foi dada, houve cuidados que não foram feitos e é importante para eles saberem que “Ok, temos 
um problema, temos que pôr mais pessoas..e não fomos só nós que fizeram, os médicos também 
fizeram.

E acha que isso depois mesmo tem consequências?

Muito, e é por isso que a enfermagem em Portugal está como está. Porque as pessoas têm medo de 
se queixar, têm medo de dizer “isto está mal”, então estão sempre rebaixados, rebaixados, 
rebaixados...até “tens que trabalhar, tens que trabalhar, tens que trabalhar”. Não interessa as 
condições. E aqui não, aqui as pessoas acham que está mal alguma coisa, têm a liberdade de se 
queixar. E não é queixar-se ao chefe do serviço, é queixar-se à direcção. Ao topo. Eu acho que isto é 
bastante importante. E há um espirito muito grande na equipa quando uma coisa estiver mal, é “ok, 
todos achamos que isso está mal, todos vamos assinar”. Não é só um que assina, é todos assinam ou 
ninguém assina. E em Portugal quando alguém se queixa, os outros recuam, e um assina e fica mal 
visto. Eu acho que isso também faz muita falta em Portugal, o espirito realmente de equipa. Acho 
que os portugueses são muito competitivos porque o mercado é tão difícil, as pessoas acham que 
têm que ser más umas para as outras para conseguirem vencer na vida ou para levarem dinheiro 
para casa, até percebo, mas aqui não, aqui talvez porque não temos esse problema, as pessoas são 
unidas e quando há um problema fazem todos: enfermeiros, médicos..e temos muito mais poder 
assim. E acho que esses são as verdadeiras diferenças. 

E em relação as tarefas? Se você trabalhava nessa área em Portugal, as tarefas seriam iguais?A 
formação que teve em Portugal, corresponde as tarefas que têm aqui?

Sim, não sei como é que é em outros serviços, mas aqui não tenho mesmo nada a dizer. Aqui 
fazemos tanto como uma enfermeira do outro lado, em Portugal, não há diferença nenhuma. Acho 
que os médicos trabalham bem mais do que em Portugal, mas bem mais. O director do serviço está 
no serviço, seja feriados, seja domingos, seja sábado...está sempre presente. Quando nós temos que 
telefonar por causa duma urgência que vêm...

Então, parece que está bastante contente com a situação no trabalho?

Muito. 

Há uma coisa que podia melhorar ao nível de trabalho?

(Pensa): não, nada. Está mesmo muito bom.



E a vida aqui em München, gosta da cidade ou que não gosta?

Eu acho que esta cidade é boa para quem gosta de uma cidade calma, sem grandes confusões mas 
quando queremos confusões, também conseguimos arranjar. Mas conseguimos fazer o nosso dia a 
dia sem grandes confusões e super calma....não é por exemplo como em Lisboa, onde temos que ir 
fazer compras ao Colombo, que é tipo o horror...aqui não, acho que aqui é tudo muito fácil. Acho 
que as pessoas aqui andam muito mais descontraídas, eu sinto me muito mais descontraída. Aqui 
acho que é tudo muito fácil. Queremos ir ao centro a beber um café ou a uma loja, apanha se o tram 
e vai se simplesmente, sem problemas nenhuns.  Sinto-me super segura aqui, super segura. Ando a 
qualquer hora à noite, a qualquer hora da noite, nunca tive problemas...nem no Oktoberfest sequer. 
Uma coisa que me espantou muito no início: As pessoas deixam os sapatos a porta as casa! Pensei: 
E ninguém rouba!???Mesmo assim mentalidade do português! No hospital também, nos temos os 
nossos vestuários e toda gente deixa os sapatos fora do cacifo! A minha avo trabalha como 
voluntária no hospital de Faro e abriram lhe o cacifo e roubaram lhe a farda de voluntária! 
Roubaram o cacifo por causa disso, aqui toda a gente deixa os sapatos, deixam tudo...

E há coisas que lhe fazem falta aqui na Alemanha?

Comida, muito. Muito. É mais, o peixe ...sinto muita falta da praia..muita muita muita. No ano 
passado esteve 30 graus mas não tinhas um sítio para molhar o rabinho, temos nada para nos 
refrescar. Temos um sítio, temos vários, é verdade, mas a água é gelada. Temos o rio no 
Englischgarten mas é terrível....a praia faz muita falta. 

E consegue lidar bem com a situação de estar longe da família?

Sim. Porque eu já tinha saído da casa há quatro anos, não como algumas das minhas colegas. Por 
isso para mim não foi tão difícil como para os outros. Eu estudei em Lisboa, então para mim não foi 
tão difícil assim. E também com as novas tecnologias é muita fácil,com o skype tenho contacto q 
qualquer hora. No início foi muito complicado porque...ai uma coisa que tenho que reclamar aqui! 
Uma coisa que está mal aqui, já me esqueci! Que demorou meses para ter internet em casa e depois 
a ligação é horrível! Nós em Portugal, isto é a mentalidade português...não tem nada mas tem 
tecnologia de topo e isso tudo depois não pode pagar, mas nós lá temos um internet com 100 megas 
aqui temos tipo 15 megas...é horrível! Tudo bem que não podemos fazer downloads porque é 
proibido mas para falar no skype e assim é péssimo! E no início foi muito complicado...juntou-se a 
péssima professora e o único sítio onde tivemos internet o que era a escola. Assim perdemos dois 
meses nessa confusão na escola...ainda tivemos alguma internet no telemóvel mas pouca. E prontos, 
já passou, já quase não me lembrei de nada. 

Quantas vezes tem contacto com Portugal? Todos os dias?

Normalmente todos os dias. As vezes quando tenho muito trabalho não dá. Mas normalmente todos 
os dias. 

E quantas vezes vai a Portugal?

Olha, eu só tive férias em dezembro desde que estou ca...as minhas colegas todos já foram mais do 
que uma vez. Eu ficava assim um bocado....porque estava sempre a trabalhar. Eu assim, fogo...a 
sara já foi imensas vezes a Portugal. E eu fui só sete meses depois e só fui uma semana, que foi tipo 



natal e foi correr. Ya, foi um bocado complicado...mas sinceramente eu acho que é melhor assim 
porque custa muito é voltar, custa muito voltar! É outra vez uma despedida e custa sempre e sempre 
vai custar. Eu gosto estar ca e não quero voltar par Portugal mas mesmo assim, sinto saudades desta 
minha casa, da minha vida aqui quando estou em Portugal...mas mesmo assim, é sempre uma nova 
despedida que custa muito. As vezes é bom assim seis meses, sete meses...mas já estava muito 
cansada mesmo e a sentir falta de ir a casa. 

E já recebeu visitas aqui de Portugal?

Já, eu recebi em Setembro a minha mãe e o meu pai e o meu irmão – foi completamente cansativo. 
Estive a organizar tudo e eu já não consigo viver tanto tempo com os meus pais juntos porque é 
sempre um caos. Foi uma intensa semana para conhecer tudo, tudo,tudo...fomos até a Austria 
também. Agora faltam os amigos, ainda não vieram ca. Estão todos a trabalhar, é complicado. 
Alguns amigos também já emigraram, para Londres, muitos. 

Tem família que já emigrou?

Não, ninguém. Fui a primeira emigrante, basicamente.

Olhando para atrás, quais são os efeitos positivos e negativos para a sua situação de vida hoje?

Positivo é que a pessoa cresce muito, consegue lidar sozinho com as problemas, antes é “oh mãe, 
mãe, isto aconteceu, o que eu faço?” Eu era muito assim, aqui não há mães. É bom para quem 
precisa deste distanciamento para crescer. É bom ao nível profissional porque oferecem nos algo 
que Portugal não nos oferece. E para mim é muito importante gostar do meu trabalho e por isso 
estou aqui e eu não quero voltar a Portugal porque é mesmo o trabalho que quero fazer – e eles 
ofereceram me. É bom porque aqui é tudo muito fácil...nós temos um problema com um dente e 
vamos ali a esquina e está um médico, não temos que ir aos urgências de um hospital. E mal...o que 
posso dizer que está mal...claro, o distanciamento da família. Mas aqui consigo realizar me e muito 
melhor. Aqui oferecem muito melhores condições e eu acho que isso é muito importante para uma 
vida feliz. 

No seu trabalho, sente-se totalmente reconhecida e valorizada no hospital?

Por enquanto sim. Eu acho que a enfermagem não é bem paga em lado nenhum, basicamente. 

Sente uma diferença por ser uma enfermeira portuguesa na Alemanha? Alguém já lhe tratou por 
causa disso de uma forma desigual?

Mhhh, houve uma vez só por causa das férias. Ah, e houve uma vez quando os meus país estiveram 
ca, mas não foi nada de especial. Nos temos uma “Wunschplan” (horário de trabalho que deseja) e 
nos temos dois ou três dia que podemos dizer o que queremos. E eu tinha posto dois dias e o meu 
chefe não me deu esses dias. E outra enfermeira de lá dizia: “Isto, com uma enfermeira alemã nunca 
acontecia” Lá está, porque eles reclamam muito. E nos temos muito esta postura de “Prontos, a 
chefe não dá, tenho que aceitar.” Também tem a ver com personalidade, é verdade. Mas é só isto, de 
resto...a enfermagem não é bem paga no mundo inteiro, não é bem reconhecida em lado nenhum e é 



isso o problema. Mas aqui não é assim tao mal como em Portugal. E tratam nós bem, a minha chefe 
adora-me. 

E não rua já havia uma situação em que sentia-se discriminada?

Não, não tenho assim nada a contar. 

Quando se fala sobre migração, fala se sempre sobre integração. O que você pensa sobre essa 
palavra. Sente-se integrada aqui?

Eu ainda não me sinto totalmente integrada. Mas eu acho que isto também tem a ver com o tempo 
porque acho que uma pessoa só tem uma integração completa quando fala fluentemente a língua, 
quando conhece tudo ao nível de IRS, por exemplo. Quando uma pessoa já sabe fazer isso. Quando 
uma pessoa já sabe isto tudo como qualquer cidadão daqui. E também ter amigos alemães que 
também é bastante importante. Faz parte também os hábitos daqui...eles vão comer de Tupperware 
no English Garten...eu acho isto fantástico e em Portugal ninguém faz isso. Eles vão comer fora no 
Restaurante ou nos centros comerciais. Mas eu acho bastante desta cultura mas não sou cem por 
cento integrada, não. 

E consegue imaginar passar a sua vida toda na Alemanha ou um dia acha que quer voltar a 
Portugal?

Aiai, eu digo sempre que nem tão cedo quero voltar a Portugal, não sei como é que vou. Eu sinto 
que tive muita sorte. Sinto mesmo isso, tive muita sorte em ter aceitada esta oportunidade de me 
terem dado esta oportunidade e de ter aceite, claro, e para trabalhar neste hospital especificamente, 
na área que eu gosto. E isso é muito importante para mim, porque eu não trocava o meu serviço por 
nada, nada. Mesmo que fosse que me diziam: “Olha podes ir trabalhar amanha par um hospital em 
Portugal para este serviço, para o serviço que tu gostas”...eu ponderava muito sim ou não. Porque 
aqui tenho outras condições, já não seria logo uma razão para voltar. 

E antes de sair de Portugal teve uma ideia clara quanto tempo é que quer ficar ca?

Eu vim com a ideia de que...se calhar nunca vou voltar. Mesmo sem saber como é que isto era. Mas 
aí vem, acho que tem a ver com a personalidade. As vezes há pessoas que tem algumas problemas e 
decidem “Não, vou voltar para Portugal”. Eu não.

E se pensa em criar uma família. Podia ser uma boa razão para voltar?

Olha, claro que não! Aqui as crianças são muito mais felizes! Eu acho isto aqui fantástico! As 
crianças brincam na rua! Está a nevar? Eles vão de botas galocha, de goro...e vão brincar na rua. Eu 
acho que em Portugal as crianças não são assim. Eu acho que as crianças aqui são muito mais 
felizes de certa forma porque podem brincar na rua. Em Portugal já não se vê isso. E a educação 
também, comparando com Portugal, é melhor. 

Então vê assim um futuro ao longo prazo aqui na Alemanha?



Vou ter a minha casa no Algarve! É assim como as pessoas fazem. Voltam para gozar a reforma e 
estar descontraída. Mas a minha vida para enquanto é aqui. 

Acha que a sua imagem de Portugal mudou com a saída do país?

Quando vejo Portugal, vejo praia, sardinha assada e pouco mais. Sol! Mas aqui também há bastante. 
Mas é isso, agora vejo Portugal como um sítio para férias. Um sítio para que quero voltar porque 
tenho la família e quando volto é para férias, é relaxar...Não é para procurar emprego, nunca.

O que dizia a uma amiga que também quer vir a München para trabalhar? Quais são as dicas?

Uma boa ideia! München é uma cidade boa para viver e para trabalhar. Há muita gente diferente e 
pontos turísticos. O trabalho é muito bom, gosto imenso. Tem que ver a vida aqui como uma 
experiência totalmente nova. Não pode sempre pensar em voltar para Portugal, tem que chegar com 
uma atitude e mentalidade aberta, assim tudo é mais fácil. 



Entrevistada B

Podia me explicar primeiro como é que era a sua situação em Portugal, depois de ter terminado o 
curso de enfermagem. E explicar como é que essa situação levou a decisão de sair do país?

Portanto, eu acabei o curso, penso de contrário aos colegas minhas, eu tinha trabalho, não foi isso o 
grande motivo que me fez vir para ca porque a maior parte não conseguiu trabalho. Eu trabalhava 
mas tinha dois motivos para vir: O meu namorado já estava ca trabalhar há cerca de 9 meses e o 
sítio onde trabalhava já estava um pouco saturada porque...

Era um hospital?

Sim, um hospital em Leiria. Trabalhava na urgência mas era muito stressante, tivemos muito 
trabalho e as condições de trabalho, de folgas cada vez eram piores e via que colegas minahs mais 
velhas com a experiência que tinham recebiam quase o mesmo que eu. Entao fez me pensar um 
pouco tudo, o meu namorado ca facilitava mais e acho que isto é uma boa experiência. Foi mesmo 
um risco, decidi arriscar. Caso não me adaptasse ao país, pelo menos era uma experiência que tinha 
e pelo menos tentei. Estava insatisfeita com o trabalho e com a enumeração porque pelo que vemos 
as pessoas lutam para melhoras as condições e não há melhorias e depois também tinha o apoio do 
namorado ca, o que também ajudava muito. 

Ele também trabalha no hospital?

Não, ele não é enfermeiro. É engenheiro mecânico. 

E decidiu mais cedo ir para Alemanha?

Sim, sim. Por causa do emprego. No trabalho dele ele não precisa tanto de alemão, ele fala mais 
inglês. Era um pouco mais fácil para ele, como ele falava bem inglês, decidiu arriscar. 

E foi logo para München?

Sim, sim. Arranjou aqui um emprego. 

Com chegou a saber dessa campanha de recrutamento?

Foi um pouco por ele porque ele já conhecia duas raparigas que já trabalhavam no hospital que já 
não estao lá e elas disseram que precisavam de pessoal para trabalhar. Eu enviei o meu currículo 
para o hospital e eles contactavam comigo e pronto, a partir daí falavam comigo, vim ca a Munique 
antes de fazer o curso de alemão. Estive ca três dias para fazer um estágio, para ver como é que era. 
E depois comecei o curso em Portugal. 

Se calhar é uma boa ideia conhecer antes o sítio onde vai...

Sim, eu acho que ajudou muito mesmo para conhecer a cidade e o sítio onde eu ia trabalhar, acho 
que é muito bom. Penso que a maioria das pessoas não fizeram isso. A maioria não sabia nada da 
Alemanha. E isso foi muito bom.



E dizia que sentiu se até um certo ponto forcada de sair do país? Por causa das condições de 
trabalho?

Penso que foi um pouco das duas. Não foi forcada mas sentia também que precisava de evoluir 
mais e não vi perspectivas nesse sentido em Portugal.

E tinha outras opções disponíveis ou pensou logo na Alemanha?

Não porque já tinha pensado em Inglaterra por causa do inglês, pela facilidade da língua mas antes 
de vir para este hospital já tinha enviado alguns currículos para outros sítios daqui de Munique e até 
cheguei a fazer uma entrevista por skype para outro sítio mas depois acabei por nao ter seleccionada 
mas vi que eles procuraram mesmo muitos enfermeiros. Não só neste hospital, também nos outros 
em Munique. 

E naquela altura em que essa decisão ficou clara que vai para a Alemanha, como reagiu a sua 
família e os amigos?

Sim, foi assim um bocadinho complicado porque não percebiam muito bem porqué é que eu vinha 
como tinha trabalho, a minha família aceitou bem, bem, claro custa sempre matar as saudades mas 
os amigos foi assim um pouco mais difícil mas todos me deram muito apoio, senti sempre muito 
apoio. 

E tem também amigos que emigraram?

Tenho muitos que já emigraram, sim. Para a Inglaterra, Suica, Brasil...

E da sua família também já havia pessoas que emigraram?

Sim,sim. Em Franca. Mais já foram há mais anos para lá. Em Paris.

O que pensava que vai melhorar com essa emigração na sua situação de vida?

Pensei que era uma boa experiência primeiro a aprender alemão que é uma língua tao difícil mas 
sabemos que é um desafio, um pouco também a curiosidade como era a enfermagem fora do país, 
para poder comparar, numeração, não é...claro o dinheiro também era importante. E era um desafio 
viver noutro país, sempre tive alguma curiosidade por exemplo em fazer ERASMUS, mas nunca fiz  
e era um desafio. 

Mas também havia uma coisa que receava perder com essa emigração?

Sim, por outro lado senti muito medo de não me adaptar ao país, pela língua. Sabemos que é a 
principal forma para nos expressar, o clima porque agora praia e sol...ainda custa um bocadinho. 
Agora, ainda não tenha nevado muito ma custa um bocadinho o tempo. A comida também...sao tudo 
hábitos diferentes, receava tudo isto. E os amigos também, perder os meus amigos. Como é que ia 
ser fazer aqui novos amigos.

E em relação à experiência de trabalho, também estava com algum receio?



Apesar de ter experiência nunca tinha trabalhado nesta área. Trabalho agora na cirurgia cardíaca, 
nos cuidados intensivos, o que também é muito exigente. E não foi tudo novo para mim, os 
medicamentos, ajudou muito o facto de já ter trabalhado mas tudo o resto foi novo para mim. Por 
isso também teve alguma receio e o facto de ter já experiência me ajudava, não com tanto medo do 
trabalho mas sim da língua. 

E depois, na chegada na Alemanha. Lembra se ainda dos primeiros meses aqui, como correu no 
trabalho?

Eu lembro me. O primeiro mês foi muito difícil porque quando cheguei em fevereiro acho que 
nevou quase o mês todo. Para começar. E depois como é normal para nos integramos no serviço 
temos que fazer muitos turnos de manha, entramos as seis e meia, o que é muito cedo para os 
portugueses. Porque normalmente nos começamos as 8 de manha em Portugal, os turnos de manha. 
Nos turnos achei muita diferença. Naquela altura saia de casa e era escuro e quando voltava só tinha 
uma hora de sol. Pronto, foi muito complicado o primeira mês. Depois a língua, tudo o que tinha 
aprendida no curso de alemão parece que não era nada, era tudo diferente. As pessoas todas tiveram 
pronúncias diferentes, foi um bocado complicado. Mas todos me ajudaram no hospital e tínhamos 
sempre uma orientadora, foram dois enfermeiros, eu fiquei dois meses com uma pessoa, fazia 
sempre os mesmos turnos e depois fiquei mais dois meses com outro enfermeiro, portanto, para me 
ajudar no início.

Você fazia parte do primeiro grupo que fez um curso no Goethe em Lisboa e depois foi para 
Munique, não é?

Sim, com a xxxxxx e o Marcos que não sao enfermeiros mas depois havia já...tinham vindo pela 
outra forma mais 4 enfermeiros e fizemos a continuação do curso.

E eles também vieram através dum recrutamento?

Não, foi também porque enviaram currículo como eu, penso que o nosso primeiro grupo foi um 
pouco distinto dos outros porque os outros foram a Portugal fazer recrutamento e nos conseguimos 
vir para ca porque enviamos o nosso currículo e a partir daí fomos seleccionados. 

E entrou logo aqui neste apartamento o como funcionava?

Eu não vinha logo porque o meu namorado estava noutra casa e ainda tinha que ficar lá mais dois 
meses, vim passar dois meses para aqui,sim. Mas tinha a possibilidade de vir logo se quisesse.

E também ficou logo claro que vocês podiam ficar aqui juntos?

Sim. Foi muito bom, sim. O meu namorado em nove meses mudou tres vezes de casa porque é 
muito difícil encontrar casa aqui e quando encontra é só para pouco tempo, três meses e tem que 
sair.

Entao e nos hospital, as colegas ajudaram bastante neste processo e os superiores também?

Sim, como é que hei explicar. Também notei diferente é que as pessoas não serem tao afáveis como 



os portugueses, é diferente, noto alguma distancia. Mas não posso ter razão de queixa porque me 
ajudaram sempre quando tinha dúvidas ou precisava de alguma coisa, isso sim, sempre me 
ajudaram. 

E recebeu apoio do hospital também em relação ao curso de língua?

Sim, eles trataram de tudo. Foi muito bom.

E o curso foi bom também?

Sim, tive uma professora muito boa e fiz o curso de B2 em quatro meses. 

E já está tudo feito com o “Anerkennung” (reconhecimento profissional)?

Sim, o “Anerkennung” já está feito. O mês passado já ficou tudo resolvido. É muito recente porque 
demora sempre algum tempo. Foi difícil fazer o exame porque achava que era pouco tempo. Nos 
tínhamos duas vezes por semana aulas, seis horas, penso. E com o trabalho é muito complicado, não 
é igual como em Portugal. Quando trabalhava queria ir para casa descansar ou dormir mas consegui 
fazer em quatro meses. Os primeiros meses foram muito duros, trabalho e aulas...foi muito difícil.

Mas para a “Anerkennung” é só o certificado do nível B2 que precisa, tudo o resto, qualificações e 
isto tudo já ficou logo aceito...?

Sim, eles precisam todos os nosso documentos traduzidos para o alemão, currículo, caso de 
experiência precisam um certificado de onde é que estava a trabalhar e é só....pagar mais uma 
quantia e fica feito. 

E a sua experiência de trabalho foi considerado? Encontra-se em outro escalão?

Não. Eu penso que não. Acho que isso...não não sei. Sei que agora subi o escalão porque já tenho o 
“Anerkennung” mas eu penso que não contam com a experiência, também não sei como funcionam 
as escalões. 

E o trabalho no hospital e a vida aqui, era tudo como esperava. Era essa a ideia que tinha antes de 
partir?

Mais ou menos. Quando vim pensei que seria mais fácil a língua e pensava que chegava ca e 
passado dois, três meses já ia saber falar muito bem alemão mas não, não é assim. Não é assim. E 
depois tudo é novo, os termos técnicos não aprendemos na escola, temos que todos os dias os 
ouvindo até sabemos. A língua não é fácil. E tenho noção que estou melhor no meu alemão mas 
muitas vezes os verbos estão mal ditas, as regras gramaticais ainda não estão...

Mas consegue fazer se entender?

Sim, sim. Penso que sim. 

Houve momentos no início em que duvidou dessa decisão de emigrar?



Sim, houve algumas vezes que sim. Com o trabalho por exemplo, é muito stressante onde eu 
trabalho nos cuidados intensivos, há muita pressão e as vezes não sentia que estava a dar o meu 
melhor e depois chegava a casa um bocadinho triste e pensava: “Será que vai ser sempre assim?” 
Um pouco frustração em alguns dias...mas depois tentei esquecer.

E agora, isto já passou ou ainda acontece?

As vezes, mas nem tanto como no início.

No início quem fazia parte do seu círculo dos amigos?

Foram as outras colegas que fizeram o curso de alemão comigo, portugueses, e alguns amigos do 
meu namorado, já tinha amigos mas não temos amigos alemães, tenho que dizer que não. Não é 
muito fácil. Mesmo os amigos do meu namorado sao espanhóis ou da Costa Rica...cim, a língua, o 
espanhol ou o inglês facilita. E pronto, vamos trabalhar e com as pessoas do trabalho não tenho 
contacto fora e quando saio é mais difícil. Se calhar quando for a estudar seria mais fácil, fazer 
amigos mais facilmente.

E tem muito contacto com Portugal? Vai la muitas vezes?
Tenho pelo skype, facebook, telefone com a família e os amigos.

Assim, todos os dias?

Não, não não. Mas já em Portugal também não falava todos os dias com os meus pais quando 
estava fora. E viagens for três vezes a Portugal durante um ano. Estive agora lá duas semanas. Foi 
paisagem do ano e fiquei mais alguns dias. Custa sempre quando volto..os primeiros dois dias 
custam sempre um bocadinho mas agora já fui trabalhar, já passou. Depois nem tenho tempo para 
pensar. Mas os primeiros dias custam sempre, tanto que vou para lá, tanto que vou para ca. 

E pode explicar um pouco o seu desenvolvimento da língua. Se pensa como era quando chegou e 
quais eram os sucessos e as frustrações e como é hoje?

Penso que o facto de estar no país já ajuda muito porque estamos a ouvir todos os dias a língua e 
vamos por desenvolver o vocabulário e mesmo com o trabalho, muitas vezes tenho que ir a Internet 
pesquisar algumas coisas e vou desenvolvendo vocabulário. Depois as colegas também, na 
conversa, nos ajudam. E a gramática vai ser sempre complicado, mas pronto. 

Mas está contente com o desenvolvimento?

Sim, penso que sim. Acho que a língua já está um bocadinho melhor. No início foi complicado. 

Lembra se duma situação em que a língua era uma barreira, talvez no hospital com colegas ou 
doentes?

Sim, nos primeiros tempos lembro me que houve um colega que tentou explicar duas ou tres vezes 
aquilo que queria e eu não consegui perceber e ele a dizer: Pronto, fica pela próxima. Porque sentia 
assim uma barreira muito grande.



E hoje em dia?

Hoje em dia já não tanto embora algumas vezes ainda acontece que não consigo perceber à primeira 
o que alguém disse.

E os próprios doentes como reagiram?

Os doentes...pensava que seria pior. Os doentes reagem muito bem, alguns percebem que nos não 
somos alemães e perguntam de onde é que vem, alguns conhecem Portugal, sao pessoas que 
respeitam, penso que sim. As vezes até com colegas não tem tanta paciência, também pelo trabalho, 
pelo stress para explicar ou com mais calma.

Não havia aqui problemas com os doentes por causa da língua?

Aconteceu me com um mas falava bayrisch (dialecto). E depois temos essa parte que é complicado 
e eu não consigo perceber nada. Uma ou duas palavras...mas o senhor era muito simpático mas eu 
não conseguia perceber e depois tive de chamar um amigo meu para me explicar. 

E também tem doentes de outros países?

Sim sim, temos da Rússia, Árabes, temos muito Árabes. Depois temos que falar inglês e alemão. 

Mas se calhar pode também ajudar bastante que vocês já tiveram essa experiência de aprender outra 
língua e comunicar duma forma mais básico, deve ajudar para comunicar com os doentes 
estrangeiros, não?

Sim, alguns dos colegas alemães até nos pedem para ficar com eles para cuidar deles.

O que lhe ajudou mais na aprendizagem da língua?

Penso que o curso de Portugal, um curso intensivo custa muito quanto estamos a fazer o curso 
porque é mesmo intensivo, temos muitas coisas para fazer. Mas acho que é a melhor forma de 
aprender a língua porque temos um tempo mais concentrado e não esquecemos tanto das palavras 
porque se tivéssemos um curso só uma vez na semana não ajudava assim tanto. E depois aqui o 
facto de ter feito outra metade do curso ca também penso que ajudou muito. Se tivesse feito todo o 
curso de alemão em Portugal pensou que não era tao fácil.

Vocês sabiam antes em que área vao trabalhar?

Sim sim. Todos já sabiam.

E hoje, já se sente bem a falar alemão? Já é uma coisa normal?

Sim, estava um pouco com receio quando estava duas semanas em Portugal, pensava quando voltar 
já não sei falar alemao, mas não penso que depois quando começo a falar volto ao normal. Já 
consigo separar as duas línguas e passar de uma língua para outra. 

É um pouco assim que no trabalho fala alemão e depois é mais português?



É mais português, sim. 

No dia-a-dia fala alemão também ou não precisa?

Não, só para tratar de alguns assuntos do banco ou...problemas com o correio. Mas se não for no 
trabalho não falo alemão porque o meu namorado é português e aqui acabamos por falar sempre 
português. 

Agora gostava de falar um pouco sobre o trabalho no hospital, as tarefas que tem. Vê algumas 
diferenças em relação a Portugal?

Sim, algumas diferencas..falo pelo servico onde eu trabalho porque todos sao diferentes mas o que 
eu notei, a maior diferenca que eu notei foi em Portugal nos temos auxiliares para nos ajudarem um 
pouco no trabalho. Por exemplo quando temos que dar um banho a um doente ou precisamos 
sempre de ajuda para virar um doente na cama..e aqui na Alemanha não há auxiliares, sao todos 
enfermeiros. Temos nós de fazer tudo. E as vezes é complicado porque as vezes quando estou 
sozinha preciso sempre ajuda de um amigo, de um colega e os colegas tem o trabalho deles, tem os 
doentes deles e não nos podem vir ajudar logo quando precisamos e acho que isso atrasa um pouco 
o trabalho, pronto.

Havia no início alguns conflitos por causa disso porque estava habituada a fazer as coisas de uma 
forma diferente?

Sim, sim, sim. Quando por exemplo estava a dar um banho a um doente precisava de virar o doente 
na cama para poder fazer a cama e fui chamar um colega e ninguem me podia ajudar e pronto, eu 
tive de ficar a espera no quarto e não podia fazer mais nada, não podia sair dali para fazer outras 
coisas e fiquei um pouco irritada com isso. Mas pronto, temos que fazer assim, sao as regras. 

Mas parece que essa parte acha melhor organizado em Portugal?

Sim, essa parte acho que sim. O trabalho era melhor organizado porque as enfermeiras acabaram a 
fazer um pouco mais tarefas do que em Portugal porque não temos os auxiliares a nos ajudar. Por 
exemplo quando não temos o material que precisamos no quarto, nós tínhamos um auxiliar  buscar 
o material e nos podemos fazer outras coisas e penso que seria mais rápido. Mas eu perguntei a um 
colega porquê é que não existem auxiliares e ele disse me que pelo menos nos cuidados intensivos 
só podem trabalhar pessoas formadas. E os auxiliares não tem a mesmo formação e não podem 
trabalhar connosco. 

Mas as tarefas sao iguais?

Sim, sim...só há duas ou três coisas que nós fazemos em Portugal e aqui não podemos fazer: Tirar 
sangue e por cateteres para dar medicamentos. Sao os médicos que fazem aqui.

E sabia logo no início.

Sim, já sabia. Sao tarefas que pois nos habituamos a não fazer.  Mas penso que a nossa formação 
em Portugal nos prepara, mesmo se não tivesse experiência em trabalhar penso que nos prepara 



para trabalhar aqui. 

E está contente com a situação de trabalho? O que gostava que mudasse?

Eu estou contente, acho que estou a aprender muito com o novo trabalho porque é diferente do que 
estava a fazer. Por vezes é um pouco stressante e isso deixa me um bocadinho stressada mas acho 
que não posso fazer muito mais para melhorar, sao situações que acontecem. So se for trabalhar 
para outro sítio mais calmo. 

Mas gosta de trabalhar nesta área e também podia mudar?

Sim. Eu penso que posso mudar se um dia sinto que não esteja preparada para lidar assim com tanto 
stress. 

E foi uma escolha sua de trabalhar nessa área?

Não, não. Eles é que definiram porque precisavam de muitas pessoas para esta área. 

E a vida aqui na cidade, gosta?

Sim, gosto da cidade. Acho que é uma cidade não muito grande, não me sinto numa cidade muito 
stressante. Por exemplo quando vamos para Londres, é uma cidade com muito stress e aqui não, 
tenho uma vida mais calma. E eu gosto assim. E depois gosto também que temos o rio perto, é bom. 
Não tenho praia, mas temos lagos onde podemos tomar banho e isto também ajuda muito. A cidade 
é muito bem organizada, os transportes públicos funcionam muito bem. Há sempre eventos, 
também vivemos perto do Olympiapark e há sempre feiras e coisas lá. Estamos mesmo bem 
localizados. 

E existe uma coisa que lhe faz falar aqui, de Portugal?

Mais lojas com comida portuguesa, produtos mais parecidas com os nossos e o que faz falta é o mar  
e o sol...e o peixe. Sim, a alimentação, aqui não há peixe fresco como nos temos em Portugal.

E vê diferenças de mentalidade?

Sim, também é diferente. Há pessoas que sao assim mais conservadoras, não sao tao abertas, é 
diferente e torna se assim mais difícil fazer assim relacionamentos com as pessoas. 

Em retrospectiva, quais sao os efeitos negativas e positivas para a sua situação de vida hoje em dia?

Em termos positivos penso que aprender uma nova língua é sempre uma boa oportunidade mesmo 
que um dia possa não trabalhar na enfermagem, saber alemao hoje em dia é muito bom, o facto de 
viver fora do país também nos mostra as diferencas entre o nosso país e a Alemanha e pudermos ter 
experiências diferentes o que também é muito bom. E o trabalho consegui evoluir mais no trabalho. 
Os termos negativos, é as saudades da família e dos amigos e da praia, do sol..sao os pontos que 
mais aponto. A comida não tanto, habituamo-nos. Claro que gosto mais, eu cozinho também em 
casa e também gosto da comida alemã faz me mais falta o peixe. E mais que faz falta poder ter 
amigos alemães e essa parte não é assim tao fácil. Seria mais fácil estar completamente integrada 



ca, se tivesse amigos alemães, até para desenvolver a língua, era mais fácil porque no fundo só falo 
alemão no trabalho porque tenho amigos portugueses ca, não é como faca muita falta. E ainda bem 
que tenho os amigos portugueses porque se não, seria muito difícil ter pessoas para quem falar mas 
acho que seria bom para conhecer também um pouco mais a a cultura alemã.

E recebe muitas visitas de Portugal?

Sim, sim. Já tive ca amigos, por tres vezes e gostaram muito da cidade, de estar aqui. 

Se pesa na sua decisão. Fazia essa escolha outra vez?

Sim, penso que sim. Não estou arrependida. Se um dia que não estiver bem, que não me sinto bem, 
posso sempre mudar ou volto para Portugal ou para outro país. Mas agora não. 

E já tem um contracto de duração indeterminado, não?

Sim, sim. Isso também ajuda muito.

Quando você ouve a palavra de “integração” na sua situação de vida, o que significa?

É o facto de estamos inseridos num país, primeiro a língua, temos que falar a língua porque se 
estivesse na Alemanha e só falasse português, não seria integrada. E depois, os hábitos de ca, o 
horário é diferente. As pessoas levantam se mais cedo, deitam se mais cedo, o clima...é uma grande 
diferença e fazer amizades também é importante para estar totalmente integrada num país. 

E sente se reconhecida e valorizada na vida profissional aqui?

As vezes não sinto totalmente valorizada porque não consigo se calhar mostrar aquilo que sei por 
causa da língua, de não poder dizer tudo aquilo que sei ou que sinto. As vezes sinto que eles podem 
pensar que não sei fazer alguma coisa mas é porque não percebi, pronto, aí não me sinto totalmente 
realizada. Mas também é uma língua difícil e vou fazer um ano agora, as coisas vao melhorar.

Já foi tratado uma vez no trabalho de uma forma desigual?

Sim, houve uma vez até foi com uma médica...eu não sei se ela nasceu ca ou nasceu...ela é turca e 
por isso mesmo deveria perceber melhor o facto de ter pessoas...estrangeiros ca. E eu tinha que 
fazer um exame com um doente e com ela e ela não queria ir comigo porque eu era nova e porque 
não sabia falar bem alemão e foi um bocadinho complicado porque depois eu tive que ir com ela e 
correu tudo bem, não podíamos fazer muito mais do que foi feito mas senti que ela não gostou, 
sentia receio de ir comigo. E isso também nos deixa assim um bocadinho com medo do nosso 
trabalho...mas com as colegas, de uma forma geral há sempre pessoas que se calhar não vêem tao 
bem o facto de estamos ca, ainda por cima somos muitos portugueses e depois também percebo a 
parte deles de ter que explicar tudo em alemão mais devagar, nem sempre tem a mesma paciência, 
também percebo um bocado a parte deles. Mas há também pessoas que não veem muito bem os 
portugueses ca. Mas de forma geral acho que estamos bem.

E os doentes, também não fazem assim uma diferença entre as enfermeiras alemãs e portuguesas?



Penso que não. Até agora nunca tive uma razão de queixa dum doente.

E na rua, sentiu se já uma vez discriminada?

Não, penso que não. Assim na rua não. 

Agora, na minha última pergunta gostava de perceber um pouco as suas perspectivas..consegue 
imaginar a sua vida inteira ca na Alemanha ou pensa em voltar um dia para Portugal?

No momento não vejo toda a minha vida a viver aqui. Portugal é o meu país, claro, e pensamos um 
dia voltar. O meu namorado também gostava voltar um dia. Ele também vem um pouco para ter 
outra experiência e no momento a situacao em Portugal também não é fácil e esperamos quando as 
coisas melhorarem, voltar um dia. Por isso, não sei. Mas esperamos voltar, mas no momento penso 
ficar mais algum tempo. Não sei dizer dois, tres anos ou cinco. As coisas mudam. 

O que podia ser uma boa razão para voltar?

Uma boa proposta de trabalho, as condições. Penso que sim.

Procura trabalho em Portugal?

Neste momento não. Estou mais concentrada no meu trabalho aqui.

E antes de emigrar, já teve uma ideia quanto tempo é que queria ficar na Alemanha?

Não...aliás quando vim, vinha com algum receio de não me adaptar e ter que regressar mas não 
tinha nenhum tempo planeado.

Mas ficou já bastante claro que um dia vao voltar a Portugal?

Sim, sim. 

Também está ligado, esse desejo de voltar, por exemplo ao plano de criar uma família. Gostava que 
isso fosse em Portugal?

Sim, claro penso em ter filhos um dia. Não sei como vai ser, se vai ser aqui ou em Portugal mas 
caso seja ca vai ser sempre mais complicado porque não temos família para nos ajudar, é sempre 
mais fácil quando a família está por perto. Não sei.
O ideal seria isso acontecer em Portugal..

Sim,sim. Com a família perto.

Podia ser uma opcao ir para outro país também?

Talvez, não sei. De momento não. 

Acha que a sua perspectiva de Portugal mudou com a saida?



Acho que a nosso perspectiva muda sempre quando saimos do país. Parece que cada coisa que 
depois vemos, que nos lembra de Portugal, damos mais valor ao nosso país. Quando estamos lá não 
damos tanto valor aos coisas. Por exemplo a família, aos amigos...

E a perspectiva da Alemanha, mudou também?

Não, acho que era mais ou menos o que eu esperava em relação as pessoas, já sabia que seria mais 
difícil o relacionamento, o clima. A língua é que pensava que seria mais fácil e não é assim tao fácil 
falar logo correctamente. 

  



Entrevistada L 

Podia falar um pouco sobre a sua vida em Portugal quando acabou o curso de enfermagem? Quais 
eram os planos e o que fez naquela altura?

Mal que terminei o curso eu comecei logo a procurar trabalho. Esta casa na Alemanha foi 
exactamente a primeira onde eu mandei currículos. Eu estava em casa com os meus familiares, era 
domingo e eu tinha recebido os meus papeis nesta sexta feira e disse a minha mãe: “Vou começar a 
mandar currículos.” E ela: “manda, manda!”. E eu: “Mae, mandei o meu primeiro currículo!” E ela: 
“Para onde?” e eu: “Para a Alemanha” e ela a dizer: “Estás tola, não quero ver o que vais fazer!” 
Foi o primeiro que me apareceu na lista foi para a Alemanha. 

Então não teve o objectivo de arranjar primeiro trabalho em Portugal?

Não, o meu objectivo foi sempre arranjar trabalho. Eu não me importava emigrar, fosse para onde 
fosse. A proposta era boa, pagavam nos o curso, ajudavam nos com a língua, com os papéis, o que 
também é uma coisa muito importante quando não percebemos a língua e que temos que lidar com 
os papéis todos é difícil. E então foi assim um pouco mais por brincadeira: “Ah, vamos mandar um 
currículo para a Alemanha e calhou..(ri-se).

E não queria se candidatar aqui em Portugal?

Eu mandei para Portugal enquanto estive a espera da resposta daqui o que demorou mais o menos 
dois meses, acho eu. E mandei o meu currículo para hospitais da zona que precisavam de alguém e 
candidatei me não só para um posto disponível e nunca recebi resposta. Nem sim, nem não. Não 
recebi resposta nenhum. Aliás, estou a mentir...recebi um do hospital da CUF e foi o único dos 
privados em Portugal. Mandei por correio, entreguei à mão...mas nada. E fiz isso enquanto esperava  
a resposta da Alemanha. E pensava, se acontecer ok, se não acontecer não vai para aí. 

Então, já contou um pouco com a necessidade de emigrar para exercer a sua profissão?

Sim, estava. O meus colegas do curso dos anos anteriores já estavam com bastantes dificuldades 
mas era mais para Espanha que eles emigraram. Depois começaram a ir para a Franca e Angola 
também pediu muito. E pronto, Alemanha acho que fomos os primeiros. Na tenho conhecimento de 
alguém que vim para ca com as condições que não tivemos.

E estava a pensar em outros países também ou como surgiu a ideia de ir para a Alemanha?

Eu estava a pensar na Inglaterra, falo mais ou menos inglês, era mais fácil com a língua. Franca e 
Bélgica estava fora da questão porque eu não falo francês, eu e francês não é fácil. Mas tenho 
bastantes dificuldades gramaticais no inglês, pensei que aprender uma língua nova do início seria 
mais fácil de o entender e falar correctamente. Tive inglês na escola mas nunca estava muito boa em 
línguas e agora com o alemão, não é fácil...

E escolheu a Alemanha por causa das boas condições?

Sim e também por ser no centro da Europa. Porque eu disse que quando vou emigrar não vou 



emigrar para um fim do mundo, onde ninguém está. Então, Frankfurt uma grande cidade, uma 
capital europeia, não capital mas capital financeira muito grande com bastantes acessos, com um 
aeroporto central, foi umas das razoes. 

E as razoes para sair de Portugal?

Não conseguiu trabalhar...a minha ideia sempre foi: Eu vou para onde for para ganhar uns anos de 
experiência e quando a situação estiver melhor, depois logo se vê se volto ou não. Não tem que ser 
para a vida toda. Até agora a situação não está melhor, até eu estar aqui melhor do que lá, vou 
ficando por ca. 

Lembras-se ainda como foi quando chegou a ser mesmo uma decisão definitiva...quais sentimentos/
pensamento é que teve nessa altura?

Lembro-me...porque nessa altura eu tinha que entregar ou mandar o contracto assinado até sexta-
feira e eu fiquei até sexta-feira de uma resposta para a Inglaterra e depois surgiu que fiquei com as 
duas opções mesmo naquela recta final e acabei por...tinha as duas decisões na mão, Inglaterra ou 
Alemanha, mas em termos de condições Inglaterra já não eram tão boas como eram antes, já era 
para um lar, não era para um hospital, era só um mês de curso lá em Portugal e também ajudaram 
com a casa e assim mas não nos ajudaram com despesas. E pelo conhecimento que tinha dos 
colegas do outro ano, as coisas são diferentes. Lá precisamos de ter cursos mais pequenos para fazer 
certas tarefas. Na Inglaterra tu és enfermeira básica, em Portugal tu podes fazer tudo o que 
aprendeste o curso. Mas na Inglaterra por exemplo para puncionar uma veia precisas de um curso 
extra, para meter sondas vasicais precisas um curso extra, assim coisas pequeninas. Eu pensei que, 
eu não sou muito boa na língua, é igual se eu tenho um mês ou não, as minhas dificuldades básicas 
vão continuar porque não é num mês que eu vou aprender aquilo que me falta de anos e então 
pensei: “Oh, é uma língua nova, vamos ver. Se não dar certo, eles estão ainda a procura de 
enfermeiros daqui em seis meses para a Inglaterra. Logo se vê, é só seis meses.”

E a sua família como reagiu?

A minha mãe ficou sempre assim: “Para a Alemanha? Mas ali fala se alemão!?” E eu disse: “Pois, 
eu sei. Mas vou fazer um curso. E depois vou decidir se vou ou não.” A minha mão não fez stress só 
que ficou assim: ”Alemanha....está bem.”

Mas lidou bem com a decisão?

Sim. Também porque eu estudei fora. Eu sou de Penafiel mas estudei em Viseu. E eu ficava lá 
também alguns tempos sem vir a casa. Por isso, a minha mãe já estava habituada. Eu tenho colegas 
da minha turma anterior. Uma está em Lisboa, a outra está no Algarve em Tavira e muitas das vezes 
elas dizem a mim: “Mas tu vais mais vezes a Portugal, a casa, do que eu vou!” Então, se eu tenho 
cinco dias não vou ficar ca a fazer nada, as viagens custam 50 Euros e é só gasolina que elas gastam  
e mais as portagens e horas e tudo e tem que percorrer o país inteiro. E eu apanho um avião e em 
duas horas estou em casa. Por isso não foi assim tão difícil e eu fui muitas vezes para casa o que 
também ajudou. Eu no primeiro mês não fui, mas no segundo mês fui e nos meses seguintes 
também, fui quase todos os meses. Nos temos um plano de desejos, o “Wunschplan”, onde nos 
podemos meter o que queremos fazer ou quando queremos ter folgas. Então, para os anos da minha 



mãe por exemplo meti quatro dias de folga, mas o serviço estava razoavelmente bom, não estavam 
muita gente de férias e consegui seis dias nessa altura. Fiz mais turnos antes e depois, é claro 
porque s ãoseis folgas. Mas depois vou naqueles dias e venho a faço os turnos seguidos. Está tudo 
bem. Ajudou bastante porque não criava aquela ansiedade ficar aqui. É sempre bom. 

Está aqui agora há quanto tempo?

Um ano.

E foi quantas vezes a Portugal?

Fui dez ou onze vezes. E sempre quando ia, eu despedi me “Até o mês que vem” porque já tinha a 
próxima viagem marcada, ajuda muito. 

E tem colegas que já emigraram. Família também tem que já emigrou?

Não. Sou a pioneira. 

E a chegada aqui em Frankfurt. Ainda se lembras dos primeiros meses? Como se sentiu no trabalho, 
na cidade? O que era diferente do que esperava?

Uma diferença notória que nos notamos logo no dia a seguinte foi que aos domingos está tudo 
fechado e nos não tínhamos nada para comer. Foi muito giro, mas tirando isto, no trabalho fui muito 
bem recebida da equipa. Por acaso tive muita sorte porque as minhas colegas, muitas, dizem que 
não se sentem na equipa muito bem integrados, principalmente do segundo grupo. Do nosso grupo 
não notei tanto mas agora do segundo grupo eles falam muito disso que não estão bem integrados e 
a equipa os deixa de parte. Não se sentem ai um grupo, não se sentem fazer parte daquilo. Eu tive 
sorte, a minha equipa são todos novos, quase todos de fora...se tivemos duas ou três alemãs em 
quinze já estou a ser muito generosa, por isso, as colegas da Bosnia e da Serbia, temos uma da 
Espanha...mas temos muitas da Bosnia e são todas mais ou menos da minha idade ou pouco mais 
velhas e elas sabem perfeitamente o que eu passei, então é uma ajuda muito grande. 

E como foi a organização do hospital no início? Havia assim uma enfermeira no início a explicar as 
coisas?

Sim. Isto também foi uma diferença com o segundo grupo. Eu tive uma enfermeira que esteve 
comigo no primeiro mês, eu estive sempre com ela. Era suposto ser mais, é verdade, mas...teríamos 
três meses no mínimo em que poderíamos estar com alguém até aos seis meses como me aconteceu 
com uma colega. Mas no primeiro mês depois acabei por ficar sozinha. Então, fui andando, sempre 
com muitas perguntas e ainda hoje ainda pergunto porque é o meu primeiro trabalho, eu tive 
estágios antes e nesses estágios nos não aprendemos muita coisa em termos de ligações que temos 
que fazer entre as coisas e também nunca trabalhei em oncologia, cai lá tipo para-quedas não fazia a 
mínima ideia. Eu tinha pedida medicina interna, o serviço onde está a margarida, e entretanto cai na 
oncologia, pronto. Não fazia a mínima ideia, nunca conhecia ninguém a fazer quimioterapia ou 
assim. Mas agora penso que foi bom porque achei um início novo. Se eu fosse a um serviço que eu 
já tinha feito num estágio antes, eu ia assimilar muitas coisas que eu fazia lá. Aqui como foi uma 
rotina nova, já por si só, não é porque aqui a rotina é diferente, era um serviço novo e não conhecia 
nada e foi muito mais fácil de lidar com do que já ter uma experiência naquela área. Associei a 



rotina assim muito mais fácil, acho eu. Eu sou um dos exemplos bons: O serviço é bom, a equipa é 
boa..(ri-se). Só a minha chefe, mas pronto isto é outra coisa. Ela tem uma personalidade estranha 
mas damo-nos bem porque ela sabe que pode contar comigo quando precisa de alguma coisa. Nos 
andamos assim a fazer um troca de favores mas as nossas personalidades não se encaixam muito 
bem.

Está contente com este apoio do hospital?

Sim, não tenho razão de queixas. Só que na altura em que arranjamos a casa, termos de mudar de 
casa, achei que nos falaram muito. Porque deixaram nos completamente...disseram nos pouco 
tempo antes que nos teríamos de sair no final do ano...disseram nos em outubro. E arranjar uma 
casa em Frankfurt...tentei com uma colega com a xxxxxx encontrar uma coisa junto, excluíram nos 
logo, apesar de nos ganhamos as duas bem e temos disponibilidade de pagar uma casa. O facto de 
nos precisávamos dois quartos e dormir era estranho. Então excluíram nos logo. E houve gente que 
nos disso isso: Mas então vocês são o que? Sao namoradas mas precisam dois quartos? E não: não, 
somos colegas, só que queremos morar juntos. E eles: não, aqui não há tipo WGs (casa partilhada), 
não há ca. E depois também procurávamos sozinhas, já mesmo desesperadas e falamos com o 
Senhor Schmitt a explicar que não conseguimos de arranjar nada e que temos que sair em 15 dias. E 
digamos: Você tem que nos fazer uma coisa se não nos vamos embora. E entretanto arranjaram nos 
uma casa aqui, naquela altura estava de férias em Portugal, e fiquei a viver com a xxxxxx aqui, 
tínhamos a cama dela aqui na sala e entretanto ela continuava na lista de espera porque nos 
passamos a frente da lista da espera para conseguirmos uma coisa em tão pouco tempo. E entretanto 
mudou. 

E aqui pode ficar agora?

Sim, agora sim, podemos ficar ca. Não é mal de todo. A nossa casa no outro lado era melhor em 
termos de condições e em termos de localização também porque estávamos muito mais perto da 
linha de metro e em poucos minutos estávamos no centro da cidade. Aqui não, temos que trocar mas 
a vantagem é que nos estamos a dois passos do trabalho. E precisamos sair da casa só 15 minutos 
antes. Quando estávamos na outra casa, tivemos alturas de nevar e eu para estar aqui as seis, 
levantei me as 4:30 para apanhar um transporte as 5, depois trocar para não ter que ir a pé e acabei 
por levantar me muito mais cedo. Aqui não, é melhor. E como não vamos muitas vezes e quando 
vamos a cidade vamos sempre com algum tempo, não importa a que horas vamos ou a que horas 
viermos, temos sempre transporte fácil porque os transportes são bastante bons aqui. O facto de 
termos aqui autocarro a noite que nos deixa aqui ao pé da farmácia, é muito bom. E a localização 
acabou por não ser ma. 

E nos primeiros meses houve assim momentos em que duvidou da decisão de sair de Portugal?

Não porque, a equipa... fui tão bem acolhido que não me passou isto pela cabeça, é verdade. Não 
tenho razão de queixa. Sempre pensei, eu tenho que ficar aqui e tenho que ficar aqui os dois anos, a 
equipa está mel a acolher tão bem que nem vale a pena de...porque nos tivemos a possibilidade, 
depois de passar algum tempo, para trocar com outro serviço se não gostássemos do primeiro..e eu 
tive essa opção, tive a reunião de seis meses com a chefe e o senhor que nos trouxe para ca, que 
entretanto largou as funções porque se foi embora, para decidir se eu queria ficar se não queria ficar 
e se eles me queriam ou não naquela fase de terminar o nosso pré-contracto. Era de seis meses o 
nosso pré contracto. Agora já tenho um contracto sem termo, digo eu. Agora os dois anos são a meta 



para não ter que dar dinheiro, para não ter gastos mas eu vou ficar aqui para qualquer das maneiras, 
ou aqui ou noutro hospital ou noutra cidade. Porque em Portugal não se faz vida, não é? Eu posso 
sempre voltar para a casa dos meus pais, claro, mas é diferente agora...a liberdade que tenho, é 
preciso de pensar. 

E quando chegou ca, já teve amigos de Portugal?

Sim, fomos logo um grupo. Conhecemos também logo a xxxxxx e o xxxxxx nos dias a seguir. 
Depois começamos logo a sair juntos, a jantar juntos, a ir juntos ao trabalho. E continuamos o 
mesmo grupinho. Do nosso grupo ca de cima dos 5, continuamos nos 5. Entretanto o grupo do 
Porto continuou mas de Lisboa decidiram duas colegas de se ir embora mas também não tivemos 
muita relação com elas. O grupo de Lisboa, nos assimilamos o grupo de Porto..mas mais do resto 
não temos muita ligação, somos um grupo sempre mais ou menos de dez. O grupo do Porto, 
principalmente, ficamos muito unidos. E ajuda porque... vir para ca sozinha era impensável! Foi 
umas das situações que me aliciou foi essa, eu sabia que iria ter algumas pessoas e que aqui ou ali 
estaríamos todos no mesmo sítio. E conseguimos de nos queixar, se for preciso, todos juntos, é mais 
fácil. O que não acontecia quando fiz a entrevista para Inglaterra, não me garantiam isso. Eu podia 
acabar num hospital numa ponta de Londres sozinha. E eu aqui sabia no mínimo que uns poucos 
iam calhar aqui. Não ia estar sozinha. 

E tem alguns contactos com alemães que considera amigos?

Sim, ainda ontem sai com uma das colegas. Por acaso é essa a situação que tenho colegas do 
serviço com quem saio regularmente..aquela do ontem também é uma colega do meu serviço. Já são 
amigas, nos damo-nos bem com mais colegas da Bósnia e um rapaz que é auxiliar no serviço 
saímos sempre juntos, pelo menos uma vez por mês. Fizemos aqui na casa uma sessão de beber 
vinho de Natal, foi giro. 

E deve ajudar bastante também para o seu desenvolvimento da língua?

Sim.

Pode falar um pouco sobre o desenvolvimento da língua? Quais eram os sucessos ou as frustrações 
que sentiu?

Era mais frustrações do que sucessos...mas depois de passar dois mesitos eu já percebi: pronto, vai 
correr bem. Porque já consigo participar nas conversas na hora em que fazemos pausa por exemplo. 
Porque no primeiro mês eu desligava. Nos íamos comer, eles falaram sobre qualquer coisa e eu 
estava a comer, a pensar nas minhas coisas mas tinha desligada, não estava a ouvir porque não 
percebia aquilo que eles diziam fora do contexto de trabalho. O vocabulário era diferente e eu não 
conseguia. Percebia a frase mas faltavam me todas as palavras ai no meio, que eu não sabia o que 
significavam. Estavam a falar, sei lá, da casa ou do cão ou do pai ou da mãe....situações diferentes. 
No trabalho sempre consegui perceber mais ou menos do que eles me pediam, apesar de haver 
palavras diferentes que nos não tínhamos aprendido assim mas eu perguntava e diziam com outras 
palavras. No primeiro mês eu percebia mais do que propriamente conseguia falar. A escrever 
passava se a mesma coisa, tinha dificuldades em escrever por causa dos “h” e dos “Umlaut” mas 
sempre consegui perceber mais do que conseguia de me expressar. No segundo mês sentia um salto 
enorme porque já conseguia nas conversas. Já me soava diferente. Não conseguia perceber tudo, 



claro, ainda hoje há palavras..mas no contexto daquilo tudo eu consigo perceber o que se passa. E 
pronto. É isso que eu preciso. E fora disso, no trabalho é mais importante e no trabalho sinto me 
muito segura, não tenho... de vez em quando aparece qualquer coisa que me dizem: Ah é assim 
assim. Principalmente doenças e instrumento, coisas que em português que em sei mas aqui não 
percebo nada. Principalmente doenças antigas, com nomes diferentes. E depois pesquiso na casa. 

E lembra-se, principalmente no início de uma situação em que a língua era uma grande barreira na 
comunicação com colegas ou com doentes? Quando sentiu muita frustração?

Não me lembro dum momento específico mas ao longo do primeiro mês eram várias. E que falava 
para os doentes e eles falavam para mim e eles não percebiam o que dizia e eu não percebia o que 
eles diziam. E pronto (ri-se). Graças a equipa, quando um doente me disse uma coisa que não 
percebia o que era, por exemplo “Waschlappen”, que eu não tinha a mínima ideia o que era isso 
porque não temos isso em português. Era estranho em todos os sentidos: Nos não temos e não sabia 
o que é. Entao ele tinha me pedido um “Waschlappen” e eu: O que caracas é um ´Waschlappen´. 
Cheguei ao pé dum auxiliar, os auxiliares do serviço também estão bastante acessíveis para isso e 
perguntei: “Petra, o que é um ´Waschlappen´? E ela: “É aquela coisa azul que está na carrinha da 
higiene”. Aquela coisa azul? Sei lá o que é aquela coisa azul, ainda nunca tinha aberto o carrinho de 
higiene, era o meu primeiro dia! E abri aquilo e pensei: Para o que é isto e depois já percebi. E 
também a palavra “Bettpfanne”. Uma colega a me pedir: Vai me buscar uma Bettpfanne! E eu: ai 
Jesus, o que é isso!? E uma das mulheres de limpeza estava no caminho e eu perguntei: O que é 
uma ´Bettpfanne´?” E ela disse: “Ah é uma coisa de fazer coco na cama!” E eu: “Hee? Ah, eu já vi 
isto em qualquer lado!” e fui buscar. Eu perguntava toda a gente que me aparecia no caminho, 
inclusivamente doentes. Ed dizia mesmo: “Ich habe eine blöde Frage: Was ist das...?” (port: Tenho 
uma pergunta estúpida: O que é isto...?”) E é mesmo da personalidade das pessoas. Eu não 
conseguiria ficar naquela “eu não sei o que é, não sei o que é” e a ficar um problema na minha 
cabeça, então quando tinha problemas, resolvi-as logo, perguntava, esclarecia...

E os doentes, como reagiam?

Os doentes achavam muito engraçado. Ainda hoje acham. Dizem: “Ah é do Portugal? Tem um 
acento tao francês”! Todos os dias, acontece com novos doentes: “Ah de onde é que vem e quanto 
tempo está ca? Ai e fala tao bem!?” 

E também lembra-se duma situação com doentes que não tiveram paciência consigo?

Sim, há também. Sem dúvida. Nos tínhamos recebida um doente da estacão privada porque na 
estacão privada não havia camas e ele era insuportável. Até a minha chefe não o suportava. Ele era 
mesmo uma pessoa fora do normal, desagradável. Ele tinha uma sonda nasal e nos tínhamos de 
limpar aquilo com, pronto, fazer um “Spülung”. E eu não estava a fazer como ele queria, então 
tratou me abaixo dum cão, chamou me nomes.... E eu disse: “Olha, você não fala assim para mim, 
com o meu alemão de três meses, vou chamar uma colega. E fui chamar uma colega e ela ficou lá a 
tratar dele e eu fui fazer outro serviço mas fiquei chateada com aquilo. Mas não vale a pena que nos 
ligamos aquilo que eles dizem, são personalidades. Também existem em Portugal, como é lógico. 

Com que frequência fala português?

Fora do trabalho em todas as situações. Só quando saio com colegas alemães ou com a mulher no 



supermercado, claro falo alemão. 

Pode falar um pouco sobre as tarefas que tem no hospital e se essas tarefas correspondem a 
formação que tem e onde vê diferenças em relação a Portugal?

Pois, isto é aquela história de nos aqui fazemos muita coisa que propriamente não é aquilo que 
compete as nossas técnicas, aquilo que nos defina, não é? Em Portugal, nos conseguimos fazer as 
técnicas todas, desde de puncionar, por sondas, fazer soturas, colher sangue, limpar feridas. Claro 
que a higiene dos doentes é o nosso ponto principal, cuidar da pessoa em si, mas aqui também não  
fazemos. Aqui não fazemos tanto como que gostaria, delegamos muito aos auxiliares porque não 
temos muitos doentes independentes. Então quando um doente dependente que temos por exemplo 
dar banho na cama tem que estar sempre um auxiliar e um enfermeiro. Mas quando é preciso levar a 
senhora ao chuveiro e dar lhe o banho ou fazer uma higiene só assim parcial na cama porque ela se 
senta na beira da cama, isso faz só o auxiliar. Porque nos temos muitas medicações e muitas 
esquemas de quimioterapia e isso leva-nos muito tempo, temos muitas garrafinhos de soro para 
trocar, por exemplo, muitas garrafas de quimio e então temos que gerir muito bem aquilo. E são 
coisas que...não é um medicamento para o estômago ou para os dores que se pode dar meia hora 
depois ou porque nos esquecemos, tem que ser mesmo controlada a risca. Então nos perdemos 
muito mais tempo, quer dizer é também a nossa função. Então delegamos as funções de dar banho 
as pessoas de alimenta-las ou a preparar a refeição ao auxiliar, quando o temos. Porque agora 
também já é uma coisa rara porque está difícil também. No nosso serviço temos quatro pessoas fora 
para fazer o “Fort-Weiterbildung”  (port: formação)e essas pessoas contam como pessoas no serviço 
mas não estão no serviço. Então na direcção dizem, vocês tem o quadro cheio, não precisam de 
ninguém e essas pessoas não estão substituídas mas estão a ir para outras estacões para fazer um 
tipo de estágios. E depois temos falta de pessoal, mesmo notória, e isso está a frustrar a equipa, isto 
é para nos despedaçar nos aos bocadinhos. Acabamos por ter a sensação que só vamos ali trabalhar, 
somos tipo robós, maquinas, não temos ali 5 minutos que seja para perguntar alguma coisa ao 
doente, alguma coisa poderia ser importante e também faz parte das nossas capacidades, das nossas 
técnicas o que é recolher uma história anterior para perceber a influencia que isso tenha na doença 
actual. E nos não temos tempo para isso, nos só nos fixamos na doença actual. O doente vem 
porque esta com dores. E não interessa se ele é diabético. Muitas vezes isso escapa-nos, o que é 
horrível porque não temos tempo para recolher a história anterior. E depois, dois turnos a seguir, do 
nada, surge “Ah, podia me dar só o açúcar porque já não tenho coisinhas que já não tenham, por 
exemplo não tem coisinhas para picar e pede o açúcar . E a enfermeira:”Mas então, é diabético?” E 
o doente a dizer: “Ah sou, mas faço tudo sozinho.” Imagina que ele não fizesse! Se não tivéssemos 
percebido só quatro horas depois, é horrível! Acho isso frustrante mesmo em termos humanos! Não 
temos, acabamos de nos fixar só nas técnicas e nos computadores o que me enerve imenso, temos 
muita burocracia, mais do que em Portugal! O sistema é diferente. Os hospitais em Portugal tem um 
sistema informático mas era mais básico, mas muito mais fácil. Era tudo mais fácil para termos 
acesso a todas as informações que precisaríamos daquele doente num quadradinho conseguimos ver 
tudo, estava lá tudo por cores diferentes, aqui não. É mais trabalhoso, precisamos de fazer muitos 
cliques para atingir aquilo que precisamos. Não temos uma visão geral temos que andar de cima 
para abaixo para conseguirmos ter a visão geral daquilo tudo. E depois falta nos muita informação 
porque não temos tempo para isto. Nos em Portugal, eu lembro-me, o doente era admitido e nos 
íamos com um computador a beira dele e tínhamos a lista das perguntas que tínhamos que fazer e 
fazíamos aquela lista naquela hora. O doente não podia passar mais que duas horas no serviço sem 
nos temos feito aquela entrevista inicial. Aqui, a entrevista inicial é feita através da secretaria que 
pergunta: “Tem um “port”, o que é um aparelho específico para a quimioterapia, como é ao nível 



indistinal, está tudo bem? Tem dores? Tem vómitos? E aquela entrevista principal virada pela 
doença actual. Não é virada, é rara, ela perguntar: É diabético? Se não é o doente que diga. Porque 
também não é a função dela, ela é secretária. E tem também tanto a fazer, é verdade, que ela 
também não consegue fazer a nossa entrevista, fazer a nossa parte. Isto temos que ser nos a fazer. E 
no meu serviço isto não é feito e passa nos muita coisa ao lado que só damos conta depois e por 
sorte. E por sorte não são coisas graves, pronto. 

E daí também surge frustração?

Sim, sem dúvida. 

E em relação as tarefas, também sente alguma frustração? 

Eu gostava de fazer as tarefas que fiz em Portugal porque eu e as agulhas nos dávamos muito bem. 
Então, mas aqui não tenho tempo e de certa forma, ainda bem que é uma tarefa do médico porque se 
isso fosse eu que tivesse de fazer isso, eu teria que delegar ainda mais funções a outra pessoa. Eu 
faco por gosto, eu tenho tempo e o doente precisa de alguma coisa, dum cateter venoso por exemplo 
ou colher sangue e eu tenho tempo e o servico está bom, o que raramente acontece, o que agora 
ainda não tenha acontecido, então vou lá mesmo só por divertimento e faço eu. 

Mas pode fazer essas tarefas aqui?

Posso, sim. 

E as enfermeiras alemãs também fazem?

Elas não fazem porque pelas vistas não tem formação e nunca fizeram na vida. 

E nunca aconteceu que alguém disse que não pode fazer certas coisas porque não é um trabalho 
duma enfermeira?

Não, já aconteceu me ao contrário, dum médico a me dizer que: “Faz! Tu podes fazer!” Perguntou: 
“Ja fizeste?” e eu dizer que “sim” e depois disse “então faz tu”. A partir da primeira que eu disse: 
“Ah mas eu sei fazer isso, eu já fiz. Não posso acertar a primeira mas eu sei fazer isso.” E correu 
bem e a segunda também correu e disseram, “olha, quando tiveres tempo, podes fazer.” não teve 
problemas por isso. E os médicos nesse aspecto também achei muito diferente...em Portugal não 
havia relação nenhuma entre os enfermeiros e os médicos, no sentido de houver uma relação de 
mútua confiança, isto não existe em Portugal. É os médicos a fazer o trabalho deles, nos fazemos o 
nosso. Nunca havia tal coisa, ou passaram me ao lado e nem vi mesmo. Aqui não, é diferente. Os 
médicos s ãomais amigáveis, digamos, e confiam mais na enfermeira. Se nos dizemos que o doente 
precisa de mais alguma coisa para os dores, mais forte. E ele ainda não foi a beira do doente e ele 
nos pergunte: Achas que isto calharei o e nos digamos que achamos que precisa de uma coisa 
melhor. E ela confia na nossa opinião porque estamos 24 horas a volta do doente ou quando ele se 
torce na cama por cheio de dores, nos não conseguimos fazer nada com aquela medicacaosita 
fraquita e então ele confia muito na nossa opinião. 

Está contente com a responsabilidade que tem aqui?



Sim. Se eu tivesse mais responsabilidade, exige muito mais tempo. E vem a conversa de se eu 
pudesse a fazer aquilo que gostaria, colher sangue e coisas assim e não tivesse tempo para mais 
algum coisa que também é muito importante. É uma tarefa de enfermagem em Portugal mas 
também não é coisa que...pronto, também pode ser o médico a fazer isso. Não acho que seja mau 
que eu não estou a fazer. 

Em geral, o que dizia sobre o ambiente de trabalho? O que é bom? Sobre que se queixa? 

O ambiente já foi melhor do que está. Agora estamos um bocado divididos por conta da...porque se 
nos temos um turno stressante, acabamos por fazer as coisas muito mais rispidamente, digamos, 
sem muito contacto e isso acaba por sobrar para o turno a seguinte. Parece que não mas entrares 
num turno que já sabes que vai ser complicado de certeza porque é sempre, devido a falta de 
pessoal. E durante a paisagem do turno, ouvires: “Ah, não fiz isto, não fiz isto, não consegui fazer 
isto e ainda falta de fazer isto”, é uma carga maior e já começas o turno a pensar: Isto não vai ser 
mau, isto vai ser o caos! Então é normal que as coisas...o stress acumula e é tipo um roda. Depois 
não conseguimos fazer o nosso e acabamos por deixar tarefas nossas para o seguinte. E o pobre do 
seguinte já tem muitas tarefas e acaba por ter deixar mais para o seguinte. E toda a gente nota isso 
que desde que temos falta de pessoal, que os turnos decorrem pior, noto se uma carga...sentimental, 
tipo um humor diferente nas pessoas. Apesar de nos damos muito bem uns com os outros e também 
as vezes há uma certa rivalidade com outros serviço, apesar de não percebo isso porque estamos 
num lado e noutro, mas nota-se a rivalidade. Mas as vezes também ajudam um ao outro com certas 
tarefas. Mas as vezes as pessoas fazem o seu serviço, independentemente do que se passa. 

Mas em geral está contente com a situação de trabalho, está satisfeito?

Sim, estou satisfeitas. Se tivéssemos mais pessoal, era menos stressante, menos carga, era diferente. 
Conseguíamos até ter uma relação muito melhor com os doentes porque não teve tempo para falar 
com eles e eles precisavam 5 minutos para falar de qualquer coisa e eu tenho que dizer: Desculpa 
mas eu tenho ali mais duas campainhas a tocar e eu tenho que lá ir porque pode ser uma coisa 
grave. É frustrante porque a comunicação também é um dos pontos, é um dos nosso pontos, a 
comunicação na enfermagem é um dos pilares para além das técnicas, é a nossa área. E não puder 
comunicar, é frustrante, não é?

E dizia que consegue desenvolver-se profissionalmente, no serviço e no hospital?

Eu senti que evolui muito mas agora estou a sentir que parei porque...por exemplo, eu ainda não sei 
bem o que é que é aquela doença. O que é que implica, que situações que o gerou e assim. Se eu 
não estiver motivada, porque eu sei que eu já venho bem stressada do trabalho e chego a casa e 
quero só dormir não quero ai pesquisar nada, se eu não tivesse um turno tão pesado por exemplo, eu 
conseguiria pesquisar alguma coisa mais, perceber mais da doença em si, das coisas, das 
medicações e evoluir muito mais no serviço. Mas agora estou me a sentir assim meio parada, tipo 
“robo”. Eu vou lá, faço as tarefas e vou me embora. Muitas das vezes eu até nem conheço aquilo 
mas passa completamente ao lado porque naquela situação não é o mais importante. 

Acha que existe no hospital uma diferença entre os enfermeiros portugueses e alemães? Em relação 
ao ordenado, as tarefas, aos turnos que se faz, as férias etc.?

Sim, existe. No meu serviço existe e é notória. Não, é por lei ou não sei bem como é que funciona 



mas deveríamos ter dois fim-de-semanas livres por mês e acho que eu há quatro meses não os 
tenho, só tenho um. É uma situação complicada. Desde que comecei em Outubro tenho feito muitas 
noites porque as quatro colegas que estão fora no “Weiterbildung” não fazem mais noites connosco, 
então acaba por sobrar por pouca gente que lá fica que pode fazer noites, que tem um horário 
completo de 100%. Temos muitas colegas que tem só 72% ou 75 e então essas não fazem noites e 
isso parece que não mas sao pessoas que contam na lista mas que não trabalham as mesmas horas 
como eu por semana. Então, acaba por ser mais carga para as pessoas que fazem 100% que não há 
problema que fazem mais umas horitas extra. O que a minha chefe disse é que é mais fácil por a 
mim a fazer três turnos extra por mês porque lhe falta alguém porque ela não pode chamar alguém 
que tenha 75% porque o contracto em si não permite. E entao acaba por ser sobrecarga sobre os de 
100%, o que é o meu caso. 

E como é que isso funciona, ligam pouco tempo antes e perguntam se pode trabalhar?

Pouco tempo antes não mas geralmente a minha chefe liga sempre a mim quando eu tivesse de 
folga porque...é verdade é que é, eu estou aqui sozinha, não tenho família, máxima que tenho são 
coisas combinadas com as minhas amigas, que gerindo dá sempre para fazer as coisas na mesma. E 
ela sabe que se me ligar e dizer: Ai não precisas de trabalhar a tarde, vem a noite porque falta 
alguém. O que já me aconteceu. Não te importas fazeres mais uma noite antes das tuas? Não, 
pronto. É pouco antes, é verdade, mas são situações de adiar. Não é mais cedo. 

E nessas situações sente-se também a vontade de dizer que não?

Nem por isso. Apesar de a minha chefe...não nos damos assim, não temos personalidades iguais, eu 
sei que se eu pedia uma coisa que ela me dá. Então tenho também isso em consideração e digo-lhe 
que sim. Acho que só houve uma situação em que disse que não e pronto, foi mesmo que não 
conseguia. É um pouco que eu dou lhe o que ela quer e ela da me aquilo que eu quero. Pronto, está 
bom assim.

Acha que isso acontece igual as enfermeiras alemães?

Não, não. Acho que ela já não liga para elas, liga primeiro logo para mim e só se dizer que não, liga 
para elas a seguir. Porque já me aconteceu várias vezes, de eu a assistir a essas situações...foi os 
piores situações que eu vi naquela serviço, eu estava a fazer a manha e tinha uma colega que ia 
fazer tarde e ela tem epilepsia e teve um ataque epiléptico dois minutos antes de chegar a minha 
beira, no meio do corredor. Então, ela foi transferida para uma estacão, internada...e faltava alguém 
naquele turno e eu disse a minha chefe: não se preocupe, eu fico até encontrar alguém. Nem se 
alguém vai para a casa e eu continuo o turno e essa pessoa vem, não se preocupe que esse turno fica 
assegurado, eu não saio daqui, sem chegar alguém. Ela ligou a minha frente para várias colegas 
alemãs que estavam de folga e que tinham folgas mesmo no dia a seguir e dela a dizer o que se 
passava e que precisa de alguém e elas disseram que não, sem razão nenhuma. E depois chegaram a 
dizer nos na varanda: Ai eu não vim porque não quis. É chato! Era eu a ficar lá desde de manha. E 
não ter em consideração que foi uma situação de emergência! Vamos ajudar! Eu também podia 
dizer: Oh chefe, agora é a minha hora de sair, até logo. Faca o que quiser. E não, tive em 
consideração também a situação, o que era uma situação difícil. Também não queria ser chefe nessa 
situação e mesmo em termos de...sei lá, é diferente. E também acontece que liguem a dizer: Ah, dói 
me a a garganta, não vou trabalhar. Dói me a cabeça, a barriga, não dormi! Mas então se eu não 
dormi, paciência, tenho que ir trabalhar não vou deixar. Mas é da personalidade das pessoa, eu acho 



que nós portugueses, apesar de estar aqui há pouco tempo, eu já tive oportunidade para fazer isso, 
mas pesa me na consciência, não consigo. Então vou, mesmo que tenho dormido mal ou que dói me 
a cabeça. Então tome qualquer coisa, há comprimidos para os dores! Existem por esse motivo! Se 
ninguém tivesse dores, não existiam comprimidos contra dores. Mas já me aconteceu tantas vezes 
que me disseram: Ah alguém ficou doentes, podes fazer as noites? Já aconteceu. Podes trocar, podes 
fazer um turno extra, depois dou te uma folga noutro dia? Porque as pessoas põem se doentes assim, 
hoje estava tudo bem, sem queixas nenhumas e amanha estão com dores de garganta que nem 
sequer conseguem falar. E é sempre assim, antes de ir trabalhar, não percebo essa situação. E é 
chato porque acaba por deixar as outras pessoas...está tudo planeada e se a chefe não consegue 
substituir, quem lá fica, fica sozinho e com a responsabilidade toda. Ou seja, já é um stress a 
começa logo no início. Já vai ser o caos o meu turno, tempo dupla responsabilidade. E isso é uma 
roda, eu a substituir a outra, começo a ficar stressada, acabo por ficar em casa, a outra que estava a 
substituir acaba com muito mais trabalho, é feito a roda. 

Há também situações de diferença em relação ao ordenado?

Ver ver, não vi, mas já havia situações que sim. Das minhas colegas a me perguntarem: Quanto é 
que tu estás a receber? E eu a dizer: Estou a receber tanto e tal. E elas: Ah, isso é pouco! Tens a 
certeza? Já foste falar com o pessoal? E eu: não, foi o contracto que me deram ao início e eu assumo 
que esteja bem. E há uma coisa lá que não funciona o que não está certa. Toda a gente disse que é 
estranho que é pouco mas de olhar para a folha do ordenado a ver que eu recebo tanto, a minha 
colega recebe x há mais...isso nunca aconteceu, os alemães não falam sobre isso. Não falam sobre o 
ordenado e não sei quanto é que elas ganham ao certo. Depois com os descontes, com as horas extra 
e com as noites e assim, há sempre divergências. 

E já se queixou ou informou?

Pois, o que eu vou lá a dizer se eu não tenho a certeza absoluta se há uma coisa que se passa. Já 
houve no início depois preenchemos o pré-contracto que no nosso contracto dizia que recebemos 
2100 se não me engano e nos estávamos a receber 2060. E aí fui a minha “Personalberaterin” (port: 
Aconselhadora do pessoal) e disse que tenho que receber o que está aqui. Eu assinei, a outra 
senhora assinou, não quero saber, não quero receber menos. Não é certo! 

E não há uma diferença em relação aos tarefas entre vocês e as enfermeiras alemãs?

Não, eu até faço mais do que elas, não é? Tenho colegas que tem anos de experiência...noutro dia 
tivemos que recolher sangue dum doente muito rápido porque era mesmo tipo emergência e a 
médica não estava ca na altura e tinha outras coisas para fazer e essa colega ligou me a dizer: 
xxxxxx tens que recolher sangue rápida.. E eu cheguei lá e perguntei: Então Andrea, porque não 
fazes tu? A Andrea tem 50 anos, é a minha sub-chefe, tem anos de experiência de 30 anos e tais e 
não recolha sangue. E disse: Ah eu nunca fiz nem sei como isso se faz! Tem muitos anos de 
experiência podia ter experimentado, não é? Mas não. E isso também acontece com as colegas 
alemãs. Ah, eu não faço ideia o que é, nem sei com isso se pega. Por isso devia receber mais, mas 
não.

Mas dizia que sente se integrada e valorizada aqui no hospital e também na vida em Frankfurt?

Sim. Temos o nosso grupo português, também saímos muitas vezes. Não passa quase uma semana 



onde não vamos jantar ou sair juntos e depois tenho o grupo alemão que dá outro ambiente. Eu vejo 
com outras colegas minhas que não tem tanta relação com alemães que faz lhes falta porque 
consegues sempre aprender muito mais com eles, conheces outros sítios, falas obre outras coisas, 
consegues perceber a dinâmica da cidade, conhecer os museus e as festas que eles abem onde é que 
são o que se passa. Tenho mais acesso aos eventos culturais através deles. 

Havia algum momento em que foi discriminado ou sentia se tratada de uma forma desigual?

Não. Só acontecia mais ao início, nos tínhamos que atender o telefone para mandar os doentes para 
diversos serviços e “Untersuchung”. Então nos tínhamos de atender o telefone e perguntar o que 
eles querem e ao telefone é sempre mais difícil. Então nos primeiros tempos havia alturas em que 
eu dizia: “Esperem um bocadinho por favor que eu vou chamar uma colega porque não estou a 
perceber nada o que está a dizer.” e passava o telefone a uma colega e passei o telefone a uma 
colega a dizer desculpa, não percebia o que a senhora quer. Se fosse só: Quero o doente não sei que 
para o exame coisa coisa. Isso era fácil para perceber. Mas se alguém por exemplo ligasse do 
laboratório a perguntar qualquer coisa especial e eu não percebia. E houve uma altura em que a 
senhora do laboratório disse qualquer coisa do género: Ah, estes estrangeiros não devem trabalhar 
aqui, não percebem nada o que uma pessoa quer. E eu disse: peco desculpa, vou passar para uma 
colega. Não vale a pena entras ai numa discussão. E porque na verdade ela tinha razão, eu não 
percebia o que ela queria, certo. Então passei a uma colega e ela a falar e pronto. E já aconteceu no 
autocarro que eu pedi o bilhete e ele não se forcou nada para perceber o que eu queria. E já 
aconteceu situações engraçadas, do outro lado do telefone também. Eu a ligar para o laboratório: Ai 
eu precisava disto assim assim para o senhor assim...como era o nome do senhor? “Löw”, mas com 
“Umlaut” e eu não conseguia dizer aquilo em condições. Ei não conseguia dizer. E estava lá um 
médico ao meu lado e disse: Oh, dá ca o telefone. Desculpa lá, a menina é estrangeira e não sabe 
dizer os nomes com “Umlaut”, é esse doente. E ela se riu e o médico também e eu.

E consegue imaginar uma vida inteira na Alemanha ou tem o objectivo claro de voltar a Portugal?

O objectivo não é...é objectivo mas não é num futuro próximo de voltar. Se a situação melhorasse, 
de uma forma que nos disséssemos: Ei, agora vale a pena de ir para lá. Mas vamos trabalhar na 
nossa área, vamos ter mais ou menos aquilo que estava habituada nos estágios, menos doentes, mais 
funções, mais da nossa função, vamos ser bem pagos, vamos ter boas perspectivas para o futuro. 
Assim valia me a pena de ir para lá. Caso não houver não vá. Caso contrário...também não digo que 
vou ficar nesta cidade, nesta casa para sempre porque as coisas mudam e as situações mudam. 
Consigo imaginar mudar dentro da Alemanha mas já pensei também ainda na Suica Pois, mas agora 
vou esperar os dois anos porque até aí quero mesmo ficar. Só se acontecesse uma coisa 
extraordinária eu ia me embora, depois disso, logo se vê. Na situação como Portugal está voltar 
agora, não fazia sentido nenhum.



Entrevistada K 

Primeiro queria perceber um pouco a situação. Como era quando terminou o curso de enfermagem 
em Portugal? Quais foram as ideias e perspectivas que teve nessa altura?

Acabei o curso mas não muito conhecida por isso sabia que não ia ser, pronto geralmente Lisboa ou 
outras cidades que tem mais saídas para os alunos, no meu caso era Santarém, que é uma cidade 
mais pequena, por isso a média é também mais importante e a minha era nada XXXXX mas 
naquele momento não fazia mais diferença nenhuma como uns anos atrás porque o desemprego era 
tão grande que ninguém conseguia, fossem alunos de 18 ou menos, prontos. Era mau para todos. 
Fui inscrever me no Ordem dos Enfermeiros porque logo que queremos oferecer os nosso serviços,  
temos que estar inscritos e então fiz isso no dia em que recebi o certificado. E depois comecei mais 
pela zona, tudo o que fosse hospitais ou centro de saúde ou assim, enviei os currículos, a mandar 
emails para todas as ofertas, as vezes 50 Emails por dia. Depois passei mais para as áreas grandes, 
Lisboa, mas quase não me respondiam, o que me respondiam eram mais centros de saúde ou 
hospitais mais pequenos. Pronto, nada. Fui só chamada de fazer coisas de voluntariado, tipo cretas 
de sangue, saúde escolar e eu participa porque estava a aplicar e estava a ajudar e recebia também 
um certificado que me podia ajudar depois. Mas hoje em dia não ajuda nada, uma pessoa a dizer 
que participou num projecto de saúde escolar e coisas assim. Depois ligaram me para trabalha numa 
prisão, como enfermeira. Quando estava no curso de alemão, ainda estava a trabalhar num prisão, 
no prisão de Caxias, uma prisão que tem umas centenas de recusos. E então eu disse que sim mas 
um bocado receosa, era aí 2 ou 3 meses depois de ter acabado o curso. E depois quando lá estava, 
não estavam o tempo inteiro, estava em part-time, mas de vez em quando aumentaram o meu 
horário, estava a trabalhar um mês inteiro, depois só ao fim-de-semana mas pronto, era a recibos 
verdes. No primeiro ano somos isentos, não descontamos mas o serviço continua a acelerar, o 
horário é muito mau, sentiu um pouco que seria um centro de saúde porque se fazia pensos, media 
tensões e acucar e assim, só que pelo outro lado havia o factor dos pacientes serem homens, 
recusos , as vezes era um bocadinho intimidante mas tratavam me sempre com respeito e XXXX 
experiência. As vezes era chato porque era repetitiva, tivemos que preparar a medicação para toda a 
gente. Mas eu depois sentiu me muito bem, não houve um dia em que não gostava de ir trabalhar, 
quando houve outras experiências de vida no trabalho mesmo de enfermagem onde não gostava 
nada de trabalhar e ali não, gostava mesmo. E como o curso de alemão era de segunda a sexta, eu 
queria ir ao fim-de-semana a casa e os fins de semana trabalhava sempre. Porque isto era uma 
garantia, fim-de.-semana trabalhava todos. Ou seja, se estivesse na semana toda em Lisboa para 
fazer o curso de alemão, tinha que estar depois também o fim-de-semana em Lisboa para poder 
trabalhar. E o dinheiro também não era assim tanto, ainda recebi um subsídio e depois desisti do 
trabalho depois de um mês de alemão. Depois fui chamada pela casa de misericórdia da minha 
terra, de Torres Novas e eu disse que não podia infelizmente, era uma substituição de última hora, 
assim tipo, a semana a seguir. E eu não podia desistir tão cedo. Não tivemos um contracto, era a 
recibos verdes, mas tinha um pré-contracto que me obrigava pelo menos a avisar 15 dias antes e era 
tipo 4 dias para trabalhar na casa de misericórdia. E eu disse que não, mas disse a uma colega minha 
e ela depois ficou lá. 

Então não havia assim uma oferta que permitia ter uma vida independentemente?

Terminei o curso e não encontrei nada fora daquele trabalho na prisão e fiquei lá 6 meses não 



trocava porque gostava de lá estar, estive 6 meses na prisão, depois no quinto mês comecei o curso 
de alemão.

O trabalho no prisão não era uma opção para ficar lá muito mais tempo?

Não sei porque as minhas colegas por exemplo que lá estavam ao tempo inteiro com contracto e que 
estavam bem, desistiram as duas para ir para a Alemanha. Uma delas já voltou para Portugal, 
desistiu. 

E como surgiu a ideia de ir para a Alemanha?

Eu queria imigrar mas queria para a Inglaterra. Nada contra a Alemanha mas pela facilidade de 
aprendermos inglês na escola. E comecei o processo da inscricao na Ordem dos Enfermeiros lá e 
essas coisas assim e os curriculos e tinha umas aulas de inglês, não era nada oficial, com uma 
professora duma escola local. Mas Inglaterra era lutada naquela altura porque nos todos queriamos 
ir para a Inglaterra e ninguem conseguia para um hospital, só conseguiamos para lares e assim. E o 
azar de lares é que recebes 700 Euros brutos ou assim e já fiquei um pouco com um pé atrás: não 
vou ou vou e depois em Agosto estava de férias no Norte e a minha mae vi no Expresso, num 
jornal, um anúncio de Frankfurt e disse: Entao filha, e se fosses para a Alemanha. As condicoes 
parecem boas. E eu: Mas a língua! E ela: Mas eles oferecem o curso de alemao intensivo, seis 
meses. Foi a minha mae que disse. E depois o meu pai disse: Eu acho que sim, filha, se a Inglaterra 
está tao cheia porquê não? Mas a Alemanha era assim um país...nada contra Alemanha, mas que 
nunca me tinha chamado, tal como a Franca. Porque nos temos que aprender uma língua, uma 
cultural totalmente diferente. Qualquer pessoa nessa altura procurava um sítio onde não tivesse que 
aprender uma língua. Mas hoje em dia sinto me grata para ter tido essa oportunidade porque não sei 
se o meu futuro é aqui ou em Portugal, isso não interessa, mas aprender uma língua e uma língua 
que tem influencia na Europa neste momento, acho que faz falta. E eu não consigo falar francês, 
inglês toda a gente consegue falar um bocadinho e alemao é outra língua que é importante. E estava 
naquela altura de férias e não tinha internet muito boa e entao deixei para o último dia e repondi no 
último dia. Depois respondia a tradutora e disse que sim. E eu vi que todas as pessoas que tinham 
respondidos ao anúncio no geral deviam ser chamados para uma entrevista e acho que assim foi. 
Notou se logo que havia um medo nas pessoas de ir para a Alemanha e aí sim, foi um problema, 
porque nos fomos chamados para a entrevista, na entrevista pareciam nos muito simpáticos, pareceu 
que de facto que eles agradeciam que nos viéssemos e que estavam com falta de pessoas porque 
pessoas começaram a desistir. Não vimos isso através dos Emails também porque as pessoas 
também ninguém respondia. A xxxxxx, a tradutora, dizia que nos íamos receber um pré-contracto 
mas depois nunca mais recebíamos e não sabíamos quando íamos começar as aulas de alemão e 
então ficávamos a pensar: É verdadeira ou não é? Foi um receio geral. Por minha iniciativa, e a 
minha mae aconselhou me a perguntar as outras pessoas se tivessem mais informações. Mas depois 
recebemos um Email da xxxxxx que ia mandar brevemente o pré-contracto e depois mandou e 
correu tudo muito bem. A entrevista também correu muito bem, eles foram muito acessíveis, eram 
da Uniklinik, não era ninguém daqui, mas foi. 

Quando assinou o pré-contracto já se tornou então mais segura, mais claro que vai mesmo embora...

Sim. E depois quando entramos no Goethe-Institut e vimos as professoras que tínhamos, as 
condições que tínhamos porque tem boas condições, boas salas, tem professoras muito boas. Depois 
foi tudo mais segura e a pessoa confiou. Depois havia dois hospitais, a Uniklinik e o Nordwest. E 



perguntaram nos e eu disse que é me indiferente. As pessoas pensaram ir para um hospital 
universitária é capaz ter melhores condições, ser de maior dimensão mas como eu gosto uma coisa 
mais familiar disse Nordwest mas depois fiquei um bocadinho triste porque houve pessoas que 
desistiram do Nordwest e pediram para ficar no Uniklinik e depois houve mais duas colegas que já 
não conseguiam mas notei que de Lisboa fui só eu e o xxxxxx de vir para aqui, o resto foi para a 
Uniklinik e não só porque eram programados para lá mas conseguiram alterar. Só que chegou a um 
ponto onde disseram que não dá para mais ninguém. E nesse aspecto eu fiquei feliz porque pelo 
menos o xxxxxx vinha comigo se não eu vinha sozinha. Depois chegamos a conhecer os outros e 
dávamos todos bem mas...para a integração foi muito importante. 

Ainda se lembra dos pensamentos e sentimentos que teve na altura em que ficou claro que vai para 
a Alemanha e como reagiu a família?

A família ficou contente mas somos muito ligados ficavam um bocado..quando vens ca vir, os meus 
pais principalmente. O meu pai morreu entretanto, por isso....e quando vinha para ca, eu já pensava 
que não queria perder muito tempo com os meus pais porque já não são pessoas muito novos, a 
minha mãe tem 60, o meu pai tinha 70 e eu pensei que podem viver até aos 80,90 e podem morrer 
amanha mas estava sempre com medo e queria sempre chegar lá para estar lá. E agora que sinto que 
não aproveitei, claro. Mas o meu pai dava me mesmo muito apoio. E a minha mãe disse sempre que 
eu era a filha mais nova mas que lhes preocupava menos porque o meu irmão foi despedido, o meu 
outro irmão também. Tinham um trabalho há uma década e agora os meus pais sentiram que não 
eram seguros e a mim não com o meu contracto aqui não tinham medo. E...também os meus irmaos 
estão lá e não poderão impedir isto a acontecer, ninguém estava lá no momento.

Mas quando saiu de Portugal pensava assim que ia correr tudo bem ou estavam muito receio?

A língua principalmente. Porque já no curso diziam nos que temos que atingir certos termos para 
fazer um nível mais elevado do que no fundo conseguimos porque o contracto deixava claro que 
nos temos que atingir aqueles objectivos. O curso era até ao B1 e mais um suplemento qualquer. 
Mas depois o que eles perceberam é que chegava para as necessidades de serviço no dia-a-dia. 
Tinha receio mas quando chegamos ca e assinamos o contracto e isso tudo, comecei a sentir me 
outra vez mais segura e depois tínhamos seis meses de integração no serviço mas temos a obrigação 
de ficar ca até junho. O curso que vem a seguir, o segundo grupo, já não tem obrigação de aqui ficar 
porque como tinham três meses de aulas de alemão, só tem um ano de contracto obrigatório. E nos 
tínhamos dois porque fizemos o dobro. Ou seja, eles chegaram depois e já passaram e nós ainda 
não. Só em junho é que acabamos. Não sei se vou mudar de serviço ou se vou mudar de hospital, 
mas não interessa. 

E lembra se ainda dos primeiros meses  quando chegou aqui?  O que era muito diferente das suas 
expectativas? O que assustou ou surpreendeu?

Foram nos buscar ao aeroporto porque o xxxxxx tinha ca uma prima e então ela foi nos buscar, foi a 
nossa sorte porque o nosso voo era muito tarde. E ela trouxe nos e lembrei me logo que pus a mão 
fora, era 27 de maio e eu queria ver se a temperatura era muito diferente, era de noite e não achei. 
Depois era feriado mas havia muita gente na rua, no dia a seguir havia novamente feriado. E então 
chegamos em casa e ficamos surpreendidos pela positiva porque a casa estava em bom estado, 
estava nova, a loiça da cozinha e estava tudo mesmo acabado de comprar...as cama e isso tudo 
também. Estávamos numa dessas casas onde está a xxxxxxxxxxxx. A nossa colega, a xxxxxx, fui 



buscar as chaves aqui no hospital porque como era feriado não havia possibilidade. E ai em casa a 
primeiro noite era uma esquisita por saber agora estou aqui estou na Alemanha, noutro país...o que é 
isto? Cada um teve um quarto e tínhamos uma sala em comum, uma coisinha e uma casa de banho. 
Ficamos contentes com a casa, não achei a zona particularmente bonito mas era muito verde e 
depois ficamos alegre e chegamos com bom tempo. Depois no dia a seguir era feriado e então 
queríamos comprar cosias básicos, fomos ao Hauptbahnhof (port: estacão) para comprar detergente 
e comprar umas coisas para comer e pronto, fomos conhecer a cidade, junta-mo nos com as colegas 
do outro lado, gostei bastante. Eu estou muito ligada a historia e Frankfurt achei muito bonito, o 
contraste com a arquitectura muito moderna e edifícios altos que nos não vemos em Portugal, 
gostamos e passeamos. E o que me surpreendeu muito foi a temperatura! Nos chegamos e ficamos 
de manga curta com uma camisa de verão, calor, calor, calor. E eu trazia roupa para o frio. Foram 
dias muito bons, passeamos. Depois quando começamos aqui houve muito medo outra vez, da 
recessão, depois no hospital nos apresentarmos.
Como correu esse primeiro dia no hospital?

Por sorte tínhamos encontrado com as colegas do Porto no dia anterior quando nos inscrevemos na 
cidade e essas coisas porque elas já sabiam que era no Nordwest-Zentrum e eu não percebia o que 
íamos fazer num Shopping mas não é só um Shopping porque no fundo tem uma biblioteca, tem 
todos os serviço, tem seguros...só que é um Shopping aberto. E eu não percebi porquê é que íamos 
nos inscrever lá...e elas sabiam porque tinham muito XXXX com a tradutora porque ela era do 
Norte e deu lhes apoio e conheciam se melhores e então ela explicou logo tudo. E então nos 
conhecemo-nos e fomos a inscrever nos na cidade. E quando fomos a apresentação aos directores e 
ao chefe de serviço, já estávamos todos juntos, Lisboa e Porto, já estávamos menos nervosos. Mas 
depois quando eles pediram para nos apresentar e falar sobre nos...foi a primeira vez que tínhamos 
de fazer isso assim em termos reais...depois a minha enfermeira falava muito depressa, foi muito 
simpática mas...

Teve assim nos primeiros meses sempre uma enfermeira para acompanhar?

Nem por isso mas os enfermeiros chefes é que tinham de estar ou um enfermeiro chefe ou um que 
ia orientar. Ela foi buscar a roupa comigo e explicou me como o cartão funcionava porque é 
automático, a nossa roupa entra e sai numa maquina e não sei que, explicou me, arranjou me o meu 
número mas depois quando cheguei ca tinha um enfermeiro responsável supostamente para uma 
semana, até é casado com um português e pensava: Ah que bom! Se calhar sabe falar português mas 
não! E o início foi caos...Ela era muito simpático mas se calhar... eles recebam muitos enfermeiros 
da Bosnia que não os compensa muito porque os da Bosnia não podem ficar aqui permanentemente 
porque o mais ridículo que seja, tem de se apresentar três em três meses até conseguirem tipo um 
visto para ficarem ca permanentemente. E nos, que viermos de longe, não falamos a língua, 
podemos vir para ca e não temos dizer nada em Portugal. Podemos mas eles continuem a achar que 
nos moramos lá. Só que aqui temos contracto, temos que nos apresentar. Assim que inscrevemo-nos 
na cidade, convém...tens que inscrever te nas finanças e precisas uma morada oficial aqui. As 
colegas da Bosnia falava muito bem alemão porque muitos estiveram ca na escola primaria e em 
tempos da guerra e para eles alemão é uma língua como o inglês para nós que tem desde do 5° ano. 
Então, alem de estar ca na escola primária aqueles que não estiveram também falavam bem, tem ca 
muitos. E depois chegam ca os portugueses, mesmo que sabem falar relativamente bem alemão...no 
início não achei isso porque chegamos ca e não percebíamos nada, também quando pediram o 
material, disseram outros nomes e coisas que nunca ouvimos. Fui mesmo apanhado a supressa por 
isso a integração não foi nada fácil. 



E recebeu nessa altura um bom apoio do hospital?

Nesse aspecto eles foram muito simpáticos na equipa, no hospital sempre que queríamos ir ao 
centro de comunicação, onde está a direcção e assim, não era compatível com o nosso horário 
porque nos quando chegamos ca, fizemos turnos de manha e nunca saímos as duas e um quarto, 
éramos novos aqui, saiamos as três e meia ou assim. As pessoas estão lá tipo até as três, algumas 
nem estão lá. Foram simpáticos, ouviram as nossas problemas mas nem sempre era fácil de 
encontrar as pessoas. Tanto mais quando tínhamos de sair da casa, não podíamos ficar mais lá e não 
conseguíamos sequer inscrever nós numa residência o um apartamento porque não encontrávamos 
ninguém. Quando encontrávamos as pessoas assim no caminho, sempre queriam saber se estava 
tudo bem, mas...depois temos lá um Betreuer (port: conselheiro) responsável para nós que trata das 
papeladas e do “Anerkennung” que nos três meses de ca estamos já o tínhamos em mão, foi tudo 
muito rápido. E foi feito em XXXXX e tínhamos de pagar um dinheirito mas correu muito bem. 
Acho que no segundo grupo não correu assim muito bem mas porque quem faz isso é de lado da 
Uniklinik e então queriam recolher os papeis todos dos enfermeiros dos dois lados, como o segundo 
grupo era muito maior do que o nosso, não correu tão bem. Porque quando no viermos já tínhamos 
dado tudo para começar esse processo. E recebemos então o “Anerkennung”, recebemos também 
mais um dinheirinho.

Receberam então a partir daí igual aos enfermeiros alemães?

Isto é muito relativo porque aqui há mesmo...no fundo há três tipos: há enfermeiros examinados, há 
uns que não tem exame e há uns que no fundo não são enfermeiros, são tipo ajudantes mas que 
podem trabalhar como enfermeiros. E eles recebem todos um ordenado bastante diferente. Nos aqui 
até recebemos XXXX experiência, relevante XXX. 

Não percebi. Aqui consideram a experiência?

Não, eles consideram a experiência mas de nos ninguém considerou relevante mostrar porque 
achamos que não valia a pena. Se calhar vali porque no Uniklinik toda a gente recebia de acordo 
com essa experiência, nem se fosse um mês de trabalho. Nos aqui, sinceramente não pensei nisso e 
depois já não me importei. 

E aqui ficaram logo juntos?

Nos aqui no hospital tivemos aulas com a Conny. Correu bem e decidiram que íamos ter aulas uma 
ou duas vezes por semana, uma horita com exercícios mais práticas de enfermagem. Ela ajudava 
nos com algumas coisas porque ela percebe bem português do Brasil e então foi um apoio.

Quanto tempo é que tiveram aulas?

Acho que eram tipo 8 semanas, depois perguntaram se queríamos outra vez, depois foi tipo mais 8 
ou 10 semanas. Nessa altura não sentimos muito evolução em falar mas em ouvir já evoluímos um 
bocadinho. Depois isso também fez a relação do curso a aumentar porque nos estávamos sempre em 
serviço separados e ninguém se via no serviço. Ou seja, quando chegou aquela hora de ir para a aula 
e também tínhamos exercícios praticas no hospital, isso foi bom, juntávamos todos e então 
aumentou-se a relação porque ao início não nos conhecíamos. Com os do Uniklinik demorou um 



bocadinho mais. Depois nos encontramo-nos com o curso de alemão do Unklinik de Lisboa e 
depois os de Porto encontravam se com os colegas deles mas entre nos não nos encontramos. 
Demorou um bocadinho mais, se calhar duas meses sou assim. Agora não, agora conhecemos todos 
do segundo grupo também mas já é muita gente. Uma vez fomos a um restaurante português e 
fomos uns 40 e tal pessoas. Comemos uns francesinhas e aquela mulher ficou tonta com 
francesinhas para aquela gente toda, tivemos uma mesa enorme e eu conhecia quase ninguém. Mas 
aqui no trabalho de hospital conhecemos agora todos do segundo grupo.

Quanto tempo ficou na primeira casa?

Fiquei seis meses. E depois ninguém conseguiu nada. O xxxxxx conseguia uma casa em 
Bockenheim, privada, pesquisa dele. Nessa mesma altura tinham dito que arranjavam dois 
apartamentos para nos todos para quatro. A xxxxxx e a xxxxxx ficaram juntas e se não houvesse 
outra hipótese eu ficava então com a Bárbara, outra rapariga do Porto. Nos dávamos bem. Mas por 
sorte, mesmo no prazo final consegui uma casa, aqui ao lado. Não tem nada a ver com o hospital. E 
depois a xxxxxx e as raparigas conseguiram separar se e ficar cada uma numa casa. Os novos que 
chegaram foi também dito que tinham de sair daquelas casas, a xxxxxx conseguiu lá ficar porque 
tem ca o marido e os outros conseguiram um lugar, um quarto nas residências ou apartamentos. 
Estou agora mais próxima do hospital do que algumas que estão nas residências mas é pequenina, 
chega bem mas queria uma casa um bocado diferente mas é tão difícil aqui. Em Portugal há tantas 
casas compradas que as pessoas querem alugar e aqui não dá e é muito mais caro. E por exemplo 
para o xxxxxx em Bockenheim, o que é uma zona muito mais conhecida, mais cara do que aqui. E 
por exemplo o que se paga para a empresa de electricidade isso é um XXXXX. Eu tinha que pagar 
80 Euros logo no início cada mês para o aquecimento mas não tinha ligado o aquecimento. Depois 
inscrever se na cidade, temos que dizer que mudamos de casa e depois recebemos logo aquela coisa 
de pagar a televisão mas no tinha televisão nem radio em casa e depois pensei que não era 
importante e recebi três cartas e depois decidi de pagar aquilo em prestações, tipo 4 vezes por ano. 
Mas achei injusto pagar isso. Era muitas contas. E quando um pessoa falha em alguma coisa, por 
exemplo agora fiz uma transferencia e por algum motivo não receberam, e então recebe se logo uma 
carta em casa. Isso é um bocadinho diferente. Um dia quero mudar de casa mas sem pressão de 
precisar de encontrar uma, como tinha agora. Mas também faz agora um ano e nem consegui fazer 
tudo o que queria em casa...mas é importante temos o nosso espaço, sabe bem. Estou aqui em frente 
do hospital mas não me cruzo assim todos os dias com as colegas do hospital. Nas residências não, 
estás sempre com as pessoas do hospital e aqui não, os nosso vizinhos são trabalhadores, são casais, 
não tem nada a ver com o hospital. 

Pode explicar um pouco mais o desenvolvimento da língua? Quais eram os sucessos e as 
frustrações?

A paisagem do turno foi uma grande frustração porque utilizamos XXXX para doenças e 
diagnosticas e ninguém nos explicou: Isto significa isto, isto significa aquilo. E então, quando 
comecei com a paisagem do turno perguntavam: Estás a perceber? E eu: 30%...? 

Mas reagiram bem?

Reagiram! Foi com toda a gente assim...E muitas vezes diziam: Nos falamos devagar contigo se não  
perceberes uma coisa, nos repetimos. Mas há alguns com pronúncias muito complicadas de muitas 
zonas da Alemanha. Mas foram queridos. Não sei o que se passou mas toda gente disse que evolui 



muito na língua comparado com outros. Tem ca pessoas de outros país, os da Bosnia também são 
muito boas mas há pessoas que estão ca há 4 ou 5 anos e que continuam a fazer mais falhas do que 
eu. 

O que lhe ajudou na aprendizagem? Porquê aprendeu tão rápido?

Foi as bases no Goethe. Eu digo sempre que quero fazer um curso de alemão outra vez e eles 
diziam: não precisa, vê televisão e assim. Mas eu não quero ver televisão porque faz me confusão a 
dobragem, não é a língua alemão. Mas gosto de ver aquelas coisas típicas alemãs sobre casas e 
assim, acho piada. Mas acho que foram mesmo as bases que ficavam porque o curso era muito bom. 
Toda a gente disse que temos uma boa formação, a minha chefe sentava se ao meu lado e disso que 
íamos fazer o registo dos doentes, então ela ditava me e ela dizia que escrevia bem!  Correu bem.

E lembra se de um momento de frustração? Um momento concreto, onde a língua era mesmo uma 
barreira na comunicação com os doentes?

Sim, um ou outro doente, não consigo especificar. Há dias em que chegou ao pé dos doentes, tenho 
umas frases que utilizo mais. Eles percebam imediatamente que sou estrangeira e perguntam quase 
todos de onde eu sou e quase todos já passaram férias em Portugal e são muito simpáticos ou 
conhecem Portugal de uma revista ou assim; agora há uma pessoa ou duas que eu acho que não tem 
a ver com não perceber, eu acho que é um estado de...a maneira de ser, que não se esforçam para 
perceber. Porque há pessoas idosas aqui a ouvir tão mal e eles percebem me. Como é que outras 
pessoas que eu digo e eles não percebem. As vezes há pessoas que tem mais dificuldades a adaptar-
se, só que aqui há muitos estrangeiros, por isso estão habituados. Estão no metro e há turcos por 
todo o lado por isso eles sabem que as pessoas não sabem. A minha frustração é mais com aqueles 
sons que não existem em português e que não consigo produzi-los de uma forma correcta, porque 
em especial os sons com “Umlaut” são difíceis. E então queria dize-los bem e as vezes as minhas 
colegas riam se de mim. Mas XXX algum momento de dificuldade expressar me e se quisesse 
exprimia a minha vontade o meu pensamento, já quando um familiar vem e quer falar com o 
doente, que falar com o médico, quer ver aquilo e aquilo, eu não tenho vocabulário. Tive um 
problema noutro dia por causa disso, porque o familiar era também tipo do qualidade hospitalar e 
ela achou que a minha prestação não tinha sido muito boa porque tinha saído duas vezes do quarto 
para ir buscar as coisas porque ela foi muito autoritária e falou em alemão e exigiu ver as coisas no 
momento e eu se tivesse a linguagem suficiente naquele momento tinha dito “peco desculpa, mas 
agora vou tratar até ao fim e depois vamos ver disso” mas ela disse, tipo “ja, jetzt gleich” (port: 
imediatamente) e eu fiquei tipo ok, pronto. E ela queixou se a minha colega que fez a integração 
comigo no início e foi lhe dizer: Eu peco desculpa mas nem todas as enfermeiras tem vontade para 
lhe dizer o que acham, neste caso ela não tinha...também por causa da língua e você estava a exigir 
as coisas naquele momento por isso ela fez naquele momento e demora. E depois pensei se isso 
fosse em português, isso saia me tudo aqui, eu conseguisse explicar. Ou quando queremos explicar 
uma coisa a um doente, por exemplo em caso de demência, há imensos...sou na medicina interna 
mas há muitos doentes que são dementes porque são pessoas muito idosas, estão aqui por outra 
doença qualquer mas precisam muito apoio mental...não sabem onde estão, não sabem o que tem de 
fazer, estavam naquele piso e depois desaparecem. E com essas pessoas é muito difícil explicar e 
explicar num alemão correcto é ainda mais difícil porque excita mais dificuldade em perceber a 
língua porque não estão ca com paciência para perceber se estamos a falar bem ou mau ou o que 
quer dizer. Mas do resto não. É mais a frustração de saber logo o que dizer em português e não 
conseguir logo em alemão e aqueles sons que não consigo dizer bem. Mas já me habituei a isso 



porque aqui ninguém diz bem o meu nome. Sou xxxxxx Leão, é impossível. Alguns chamam me 
tipo Pizza, Margarita. Já me habituei mas quando gozam comigo, digo isto mesmo. Aqui está o meu 
nome, diz o meu nome e não conseguem. E pronto eu também não consigo. Tu não tens o tilde na 
tua língua e eu não tenho o “Umlaut”.

Nas situações quando a língua é assim uma barreira, as pessoas reagem bem?

Acho que ninguém reagiu mal. Pronto, acho que realmente todos percebem que sou estrangeira 
mesmo que não digam porque perguntam de onde é que eu sou. É curiosidade e é respeito. E há 
pessoas que falam imenso comigo, mesmo que não percebo 100%, percebo e sei responder. E o que 
me custa muito é quando vou de férias a Portugal e o primeiro dia aqui quero falar mas gostava de 
falar em português mas tenho de começar...

E com que frequência fala português? Em que situações?

Ao telefone com colegas do hospital que ligam, falem em alemão ao início quando chegam ficam 
muito atrapalhados. Nos estamos habituados a falar em português uns com os outros, a fazer a 
paisagem do turno e assim mas o segundo grupo que chegou ao início não conseguia separar, dizia: 
Então, faço agora a paisagem de turno em português ou faço em alemão. E eu disse: Então faz um 
bocadinho das duas, se quiseres. Mas agora não, geralmente atendemos o telefone em alemão e 
depois quando percebemos que somos os dois portugueses, falamos tudo em português. E depois 
em casa, na casa anterior, falava com o xxxxxxxxxxxx o dia todo. Nesta casa falo com o Tiago, o 
meu namorado, sempre em português, falo muito no skype com a família e sempre nos reunimos 
pelo menos uma vez por semana costumamos de estar um grupo de 8 ou 10 pessoas e também 
falamos em português. 

Dizia que é um pouco dividido entre a língua de trabalho que é alemão e fora do trabalho é 
português?

Com as pessoas nos transportes públicos não, no café, numa loja fala se muito alemão. Nesses casos 
a língua é muito agradável. Não é tão obrigatória, a pessoa fala mais espontaneamente. Agora aqui 
sabe que a pessoa tem que falar alemão porque não tem outra hipótese porque és obrigada porque 
estás no trabalho. E pronto, é um bocadinho complicado. Esqueci me de uma coisa. A minha 
integracao foi muito rápida, em termos de ficar responsável para doentes logo e tipo na segunda 
semana davam me o telefone porque uma enfermeira tem que atender sempre o telefone. Foi 
horrível, horrível! Quando dizem o doente com o nome x, há uns nomes de doentes que também são 
muito complicados para nós mas para os alemães também porque por exemplo há muitos turcos e 
eles não conseguem dizer os nomes. E então, acaba por ser engraçado ao passagem de turno. Mas 
ao telefone, a dizer que era o doente X e ao início não entendia mas agora já entendo e depois 
encaminhar para os exames e depois eles a dizer que não percebemos. Pronto, agora já não me 
dizem que não percebo, já aspouXXX e o telefone obrigou me a evoluir. E isso também foi a minha 
chefe a dizer: Ah a xxxxxx estava XXXX porque não teve medo de atender o telefone. Há alguns 
que não queriam atender o telefone. É um choque e lidamos com a nossa frustração quando as 
pessoas dizem uma coisa e nos a dizer: Olha, não percebi o que estavas a dizer. Mas agora quando 
fazemos transferência dum turno, já ninguém me disse: não percebi o que disseste. Eu sei que digo 
muitas vezes mau mas também não há ninguém que se sente incomodado por causa disso. 

Pode falar um pouco sobre o trabalho no hospital, sobre as tarefas que tem e onde vê diferenças 



entra ser enfermeira em Portugal e na Alemanha?

Em termos de rotina acho que começamos com a avaliação dos sinais vitais em todos os quartos e 
aquelas injecções de anti-trombose e dar os medicamentos e assim. Quando temos terminado 
começamos com banhos. Entretanto tem que se ver como está o pilar, o acucar e depois dar as 
refeições e continuar a dar banhos....medicina interna é muito pesado. Comecei aqui, fiquei e se vou 
mudar aqui só para mudar de hospital, não quero mudar de serviço. Não quero passar para esse 
processo de adaptação que acho que é desnecessário. Já tenho colegas que passaram, uns estão bem, 
outros estão mau porque cruzamos com colegas, cruzamos com a chefe e sentimos se calhar não é 
mau, mas...não tenho vontade. Se um dia quero mudar, mudo o hospital mesmo. E gosto muito da 
equipa, dos médicos e doentes. Os médicos aqui são diferentes do que em Portugal. Tratam nos por 
tu, ralham porque eu estava a trata-los por “você” porque um dia tinha tratado por “você” e não por 
“tu” e disseram: Então, xxxxxx como é que é? E eu disse que nós em Portugal tratamos os médicos 
sempre por “você”, tem essa mania. Os médicos lá não falam muito com os enfermeiros e aqui 
tratam nos por tu e conversam e sentam se a falar com os doentes, eu acho que isso é muito melhor. 
A enfermagem não é melhor. Os enfermeiros aqui não tem tanta técnica, formação como nós.  Por 
exemplo, XXX até fazem mas por um cateter poucos podem fazer. Aqueles que podem fazer não é 
porque aprenderam, foi porque a experiência trouxe lhes alguma vontade. 

E pode fazer?

Posso, mas acabo por não fazer. E tipo, sondas nasogastricas, acho que eu fui a única aqui que 
entubou alguém. E são pessoas aqui com 50 ou 60 anos mas não entubam, tem medo. Nos 
aprendemos na escola e nos estágios em Portugal, tive seis meses em medicina interna em Portugal 
e era muito diferente. Depois temos muito mais enfermeiros e muito mais auxiliares. Depois aqui 
tivemos duas pessoas para 32 doentes. O máximo seriam três. Temos enfermeiros a menos do que 
em Portugal. Mas aqui esse serviço é flagrante mesmo, é muito poucos enfermeiros e depois está 
sempre toda a gente doente. Isso é que dá vontade de mudar, não é o ambiente porque nos estamos 
bem, passa se o turno muito bem, fazemos as coisas com prazer mas quando estamos poucos, 
estamos stressados, toca um campainha aqui, toca uma campainha ali...e eu noto os pensos, as 
técnias, em Portugal faz se tudo com pincel, tudo esterilizado e aqui não fazem, fazem com luvas 
normais, colocam, tiram. Uma pessoa não tem um cateter, faz se um papel para o médico para por e 
nos podemos fazer isso e se tiver um serviço calmo, faço, mas sou responsável para tantos doentes e 
não consigo. Dizemos aos médicos e eles vem, só que as vezes demora duas ou três horas e a pessoa 
não recebe um antibiótico por isso não sei como é que é na Alemanha,  não quero aparecer má mas 
sei que as colegas no Uniklinik nos cuidados intensivos falam bem, que há muita qualidade no 
geral. Há coisas com que estão desatisfeitos mas não sentem que os doentes não sejam bem 
tratados. E aqui há casos em que mesmo que se nota que a falta de enfermeiros e tem mesmo 
médicos para XXXX adiar o trabalho...eles são bons na relação com o doente mas depois são lentes 
a fazer as coisas e mesmo as exames as vezes e então, nesse aspecto acho que ca o internamento 
muito longo e as pessoas...nos temos aqui de distribuir as refeições quando não estiver um auxiliar. 
Em Portugal temos um auxiliar da cozinha, nem é do serviço. E nos aqui temos de fazer tudo, tive 
que medir, tive que dar banhos, de medir o acucar, de dar a comida... há pessoas que não comem 
sozinhos e tive que ajudar, tive que arrumar a comida e entretanto toca ali e toca ali, tive de dar 
banhos...é cansadíssima e desatisfacao! Quando tive um turno bom e ri me um bocadinho, fico 
contente quando vou pontualmente para casa porque normalmente é raro ir pontualmente para casa. 
O turno a tarde dá porque fazemos por tarefas, vamos juntos fazer uma ronda preposicional, essas 
coisas. Nos turnos de manha tens os doentes responsáveis por que és responsável. E as vezes tens 



muitos, precisas trabalhar XXX médica que eles deviam fazer as 10 ou as 11 de manha e as vezes 
fazem as duas ou três da tarde, e tu vais te embora as duas e um quarto, não dá para XXXXXXX 
Mas isso é um problema geral aqui do serviço e de outros serviços, por isso sim, não me sinto 
satisfeita nesse aspecto. 

E Em relação as tarefas. Parece que a formação que teve em Portugal não corresponde 100% as 
tarefas que tem aqui.

Não. Depois outra coisa aqui é que não se entuba pessoas, aqui é quase raro. As pessoas falam com 
a família e fazem aquela “pec”, aquele tubinho que vai directamente ao estômago, isso para nos em 
Portugal era tipo impensável porque é uma técnica invasiva, a pessoa tem que ser submetido na 
surgiria, mesmo que é pequena, e vai mexer aqui com tudo. A sonda pode ser desagradável, pode 
não ser bonito mas tira se e já está e há pessoas que infecte e nunca mais tem aquela vontade de 
comer porque ninguém tem a paciência para os ajudar porque a alimentação está a demorar o dia 
todo. Há também muitas coisas boas e gosto das tarefas aqui, eu não tenho problemas de dar 
banhos, não dá frustração. Mas lá está, felizmente nos rodamos no serviço, eu rodeava em três, 
neste momento só rodo entre dois serviços e há um onde não temos tantos doentes, são 17 e a 
pessoa consegue fazer as coisas com calma e o serviço está sempre arrumado. E os médicos vão 
connosco fazer a visita médica e conversar. Agora um serviço como este 32, é muito pesado, as 
vezes tem 20 pessoas para dar banho na cama com duas ou três pessoas que podem tomar banho. 
Mas também é o tipo de doentes que é assim, são doentes pesados, tens que posicionar para tomar 
banhos, não é boa tarefa mesmo. Eu queria fazer melhor, queria fazer os pensos com calma, mudar 
camas com calma, XXXposinar uma pessoa porque não tem medicação e aqui não há mas não é 
culpa do serviço é o hospital que não tem. Não sei se sou muito negativa, peco desculpa. Mas como 
disse as colegas que estão nos intensivos neste hospital e que já mudaram estão mais contentes 
porque é um serviço onde estás responsável para menos doentes, então nunca é tanto caos. E como 
o serviço de internamento aqui no hospital não funciona muito bem, os outros..

Em relação aquelas coisas que talvez faziam em Portugal diferente, lembra-se de um conflito por 
causa disso?

Não, eu faço da minha forma. Perguntei por causa das sondas e um médico disse: “então, entuba.” e 
outro disse: “Nao, nos aqui não usamos muito isso, achamos que não é bonito.” Eu tive a 
experiência pessoal que tive a minha avo com uma sonda e ela não se interessava nada se era bonito 
ou feio, ela não quis o tubo. É uma coisa não dói no inicio e tem sempre a sensação que tem um 
tubito, mas passados dois três dias, esquece e não foi operada. Isso acho diferente, as preocupações 
de acharam que é feio. Mas de resto, os familiares dos doentes são muito simpáticos, gostam de dar 
chocolates e assim.

Então, dizia que está contente com a situação de trabalho?

Estou satisfeita. E a estabilidade..que o nosso contracto não tem fim e também no Goethe-Institut 
foi sempre pontual o pagamento, recebíamos sempre certo. E há hospitais onde se ganha muito mais 
mas nos aqui estávamos a pensar já é muito bom ter este ordenado e depois de passar o 
“Anerkennung” e depois quando passamos a fazer noites e depende das noites que se faz num mês, 
quatro ou seis. Sao sempre mais 25 Euros para o turno de noite que se faz. E nos recebemos o 
ordenado todos os meses mas as noites são pagas com dois meses de atraso, ou seja temos sempre 
de pensar: Quantas noites é que fiz há dois meses atrás? Foram muitas ou poucas para saber se o 



ordenado vai ser muito ou pouco porque uma diferença de 100 Euros faz diferença no ordenado. 
Mas isso é uma coisa que me sinto muito satisfeito, recebemos o ordenado sempre regular, também 
já recebíamos o subsidio de natal no anos passado e neste ano também. Há pessoas que ganham 
muito bem ca, um ordenado muito superior ao nosso mas eu não me posso queixar porque em 
Portugal, se estivesse a ganhar bem, estava a ganhar pior em proporção do que aqui, apesar de lá 
pagar menos. Porque há sempre uma diferença a partir do momento em que temos a casa paga. E o 
passe também é caro mas posso sempre levar mais uma pessoa e pago logo. O ordenado tem essa 
obrigação de dar também para os transportes. 

E em relação ao trabalho aqui. Acha que consegue se desenvolver profissionalmente, aprender 
coisas novas?

Na Alemanha acho que sim. Neste hospital, depende dos serviços. No hospital onde eu estou, eles 
dão apoios se eu quiser estudar ou fazer um “Fortbildung” ou coisas assim. Só que eu neste 
momento não acho nenhum que beneficia na área onde eu estou, de medicina interna. Se fosse 
assim cirurgia se calhar. Agora na Alemanha sei que há boas escolas mas acho que apesar da língua 
já estar melhor, acompanhar uma formação toda numa língua. Em inglês já seria complicado, em 
alemão apesar de...ainda não. Se calhar daqui em um ano ou dois. Nas tarefas estou a perder 
experiências por não as fazer. Eu digo as vezes que se fazer e eles acreditam em mim. As vezes 
chamam me para fazer e isto faz me sentir bem. Os idosos nos centros de saúde portugueses, levem 
muitos injecções de intramusculares porque tem dores e eles aqui não usam muito e uma vez por 
mês ou assim. Para nos era tipo tac tac tac...e as vezes chegam ao pé de mim e dizem: “Olha 
xxxxxx eu sei dar mas sinto me insegura porque já não fiz há muito tempo, podes dar?” E eu, 
pronto. É bom para não perder mas apulsiar XXXXuma pessoa, se não faz com regularidade acaba 
depois por voltar ser uma aluna do estágio I outra vez...mas vai dando e algumas coisas acabam por 
fazer sentir feliz por fazer. Tenho aqui muitas colegas que fazem, são examinados mas não 
aprenderam, depois aprenderam aqui com supervisão e alguns já fazem. Mas no nosso curso já 
estava incluída, já fiz dezenas de vezes no curso. Eles aqui tem todos bons conhecimentos, tem aqui 
alunos com 17 ou 18 anos, são muito novinhos mas tem bons conhecimentos e são, eu juro, estão a 
fazer tudo o que é possível e parece que o stress não os toca, alguns são mesmo perfeitos. E eu 
penso, eu no estágio que tinha, tinha tanto medo e as vezes como são novinhos não estão preparados 
para todas as situações mas dão o se melhor. 

E como se sente aqui na cidade? Sente se integrada aqui? Já conhece pessoas?

Eu, como vim ca no verão todos fomos para o centro. E aqui ao pé do rio é tudo muito giro porque 
as pessoas se sentem no sol ao beira rio, a fazer piquenique, a descansar, a correr...e isto gostava 
muito. E passear naquelas partes mais históricas, achei que tinha muita vida. Todos os dias passava 
pela cidade. Neste momento com o meu namorado ca, passo mais tempo em casa. As vezes já digo: 
Tenho saudades de ir lá porque sempre gostei de ir. Mas a cidade gosto muito, tem muita vida, tem 
muita gente jovem, muitas nacionalidades diferentes. Por vezes vê se as diferenças de arquitectura e 
assim.

E já tem contactos com alemães também?

Isso é que é muito mau, muito mau. Eu tenho que dizer que as colegas na Uniklinik, quase todas 
tem colegas alemães que convidam para cafés e assim, vão aos aniversários uns aos outros. Nos 
aqui no hospital é mais complicado. Para já porque muitos aqui, na Uniklinik há muita gente de 



fora, mesmo alemães que sao de outras partes da Alemanha, aqui não. Eles vai quase todos a uma 
distancia de vao de carro para o trabalho. Por isso tem os namorados deles e os pais deles e não. As 
vezes convidaram me mas era mais no início e eu estava com receio, acabei por não ir, só fui uma 
vez. E notei que isso foi um entrave para mim porque deixavam de me chamar para as coisas tanto. 
Porque ao inicio eu disse que não. Mas sim, faz se, só que quando estamos habituados estar com 
portugueses, ficamos muito fechados naquele circulo. E eu dou muito bem com as pessoas aqui no 
serviço mas não sinto que tenho amigos alemães. 

É uma coisa que faz falta?

Eu não sinto muito. Os da Bosnia dão se muito bem entre eles mas como falam muito bem alemão 
também há mais proximidade. Mas de resto, o que é estrangeiro acaba por estar na mesma situação 
como nos, que há uma ou duas pessoas mais próximas mas depois os outros são só colegas de 
trabalho. Mas cada pessoa é diferente, há pessoas aqui que já tem bons amigos alemães, no meu 
caso não me aconteceu. Depois também o meu namorado chegou e fechei me um bocadinho. Ele 
está aqui desde Marco, já há um ano. E as vezes estamos com alemães e esquecemo-nos. Na 
paisagem do ano, o xxxxxx levou um amigo e eram só portugueses e ele: O que é que eles estão a 
dizer? Mas é engraçado, acho que são todos muito acessíveis. Aqui há essa sensação como é um 
hospital mais pequeno, as pessoas são mais próximas de casa, vão a casa nos dias livres. No 
Uniklinik não, há pessoas de mais longe e vão a casa de vez em quando.  

E o que lhe faz mais falta aqui na vida na Alemanha?

Neste momento alguma comida porque como muito mal aqui. Na pausa, é supostamente meia hora, 
e como uma sandes e não tenho vontade de fazer almoço e nos portugueses comemos muito 
refeições quentes, almoço e jantar. Eles comem mais refeições leves, fazem uma quente ou assim. 
Porque assim quando chego em casa faço jantar a noite mas não faço ao almoço. Se fizer tarde se 
calhar faço almoço mas geralmente faço uma refeição de jeito por dia e de resto do dia não como 
nada de jeito porque de manha não tenho fome e no hospital como p. Isso foi uma diferença muito 
grande. E em termos de peixe, não há. Se calhar há mas há só congelado. Legumes e fruta tem 
diversidade e carne também tem mas sabe diferente também nisso. Peixe, comida e umas 
sobremesas...mas temos um supermercado português e de vez em quando vou lá para comer um 
pastel de nata e sabe bem. Depois o tempo, no ano passado o verão foi muito longo, foi bom. 
Depois o inverno no dezembro estava muito frio e nevou muito, em janeiro também. Em fevereiro 
vem o sol, o meu namorado vem em marco e depois começou a nevar imenso e eles ficou contente. 
E no momento está tudo cinzento e nos em Portugal no inverno o sol bate muito mais forte. 

Quantas vezes vai a Portugal mais ou menos por ano?

Eu passei XXX sem ir. Depois os meus pais em Outubro os meus pais vieram visitar me, depois fui 
em Novembro para uma festa e no natal. Ou seja, no fundo, já fui umas cinco vezes. Mas tenho uma 
colega que, pelo Ryanair, vai todos os meses a Portugal. Agora como vai a Lisboa também vou ver 
se vou mais frequentemente com o Ryanair. Mas mesmo assim acho que não há necessidade de uma 
vez por mês, depois depende, ainda não recebi visitas de família, fora dos meus pais. Querem todos 
vir com depois com o trabalho, com os filhos....não vem ninguém. Já recebi um amigo. E se 
recebemos visitas o tempo passa mais rápida. E depois há outros factores que é que a Alemanha está 
muito bem localizada. Então, a Republica Checa, a Praga, fui com o meu namorado no anos 
passado. Este ano agora para a semana vou a Roma porque a ryanair estava tão barata e temos 



alguns dias livres e depois quero ir a Paris porque nunca fui. Ou seja, não vou sempre a Portugal. O 
problema é quando se vai a Portugal, eu disse isso muitas vezes ao meu pai: Pai, estou ca mas estou 
de férias não estou ca para só ficar em casa porque ficava o tempo todo em casa a ver os amigos 
todos mas muitos estao a estudar e só vejo no fim-de-semana e fico a semana toda ter um dia 
normal, acordar na minha cama, a comer com eles.....eu gostei muito mas uma pessoa tem 15 ou 18 
dias em Portugal, tem que tirar pelo menos uma semana para si para fazer férias. Neste verão vou 
ver so conseguiria tipo ir lá 15 dias e pelo menos 5 dias só ir a praia ou conhecer mais uma coisa 
porque ainda há muita coisa que ainda não conheço em Portugal. E ainda não visitei muitas cidades 
grandes na Alemanha mas queria muito. 

E se olha para atrás, o que acha que melhorou ou piorou na sua situação de vida de hoje com essa 
emigração?

Aconteceu uma coisa esquisita. A minha terra é pequena, a minha cidade, eu fui chamada logo para 
uma entrevista do jornal local, parecia na capa, uma entrevista enorme...e quando cheguei em 
Portugal toda a gente sabia e toda a gente a me conhecer e a saber que era enfermeira e que estava 
na Alemanha. E agora sempre que lá vou, dizem: Ah a enfermeira está ca outra vez! E agora 
chamaram me para um segundo journal e eu o que noto que as minhas colegas de Portugal que não 
estão de facto com estabilidade de trabalho, quando lêem esse tipo de coisas ou quando vêem uma 
pessoa que está fora, não é que ficam com inveja, mas ficam a pensar: Mas porquê é que ela foi e eu 
não vou também? E então muita gente agora abordam me na rua e antes não, e agora querem saber 
se estou a gostar se vale a pena porque no fundo não querem. Eu sei que em Portugal é bom, eu 
também gostava de lá estar mas não tem ordenados de jeito, muitos estão a recibos verdes e não 
recebem, tem pessoas a receber aqueles ordenados mínimos o que é uma vergonha. Mas agora já 
começam a emigrar, para Franca, Suica...o que também faz pensar nas pessoas que lá ficam. Nesse 
aspecto é a estabilidade. Custa trabalhar mas agora tive oito turnos seguidos e agora tenho vários 
dias seguidos que me dá a possibilidade de ir a Roma, a pessoa trabalha mas depois também recebe 
o ordenado, os dias livres e recebe umas férias relativamente justas. Recebe se mais dias de férias 
do que em Portugal. 

E um ponto negativo?

É estar longe da família e amigos. Emigrar é bom, eu sinto me bem aqui. Eu não tenho saudades das 
pessoas como tinha no início. Eu tenho ca, mesmo quando o meu namorado não estava, tenho ca 
amigos e uma pessoa sente se bem, sente se acompanhada, a sua independência no dia-a-dia...mas 
depois sente que perdeu tempo em comum, com as pessoas, os jantares de amigos, os aniversários 
da família, o dia-a-dia, as rotinas...e depois quando vamos lá sabe muito bem, sabemos que temos 
15 dias agora e custa nos últimos dias. E quando chego lá falo alemão! Primeira vez que cheguei lá, 
fui a um restaurante chinês, tinha acabado de sair do comboio e fomos comer a um restaurante 
chinês e pediu em alemão e quando trouxe o prato, disse: “Danke”. 

Dizia que se sente integrada na vida profissional e social aqui?

Vida social como disse é mais com portugueses mas no saímos, vamos ao cinema, as festas da rua, 
as festivais. Há muitas diversões para adultos que são muito boas! Aqui aproveitam o verão e o 
inverno, há muitas actividades...e fazem muito desporto os alemães, vê se...podem ter filhos 
pequeninos, levam os num carrinho atrás. E eu penso que os portugueses não fazem isto. Os 
alemães tem mais actividades no ar livre e coisas assim. 



Houve uma situação no hospital ou na rua onde foi tratado de uma forma desigual ou sentiu se 
discriminada?

Não, as pessoas achem que sou turca. E eu já perdi cor. Não é discriminação, eles são tantos e 
muitos tem dificuldades a falar a língua que eles perguntem logo porque se for falam logo comigo 
na língua e não falem comigo em alemão. Mas digo que não e eles tentam. Não houve 
discriminação. Há muitos estrangeiros aqui, gente que fala muito mau alemão. Nos vamos no metro 
e pensamos, quantas pessoas é que são aqui alemães e havia assim talvez os três pessoas que eram 
alemães, o resto não era. Mas não corresponde a realidade alemã, eu sei. Por isso gosto de 
Frankfurt. Há pessoas que dizem não gosto da cidade. Mas eu gosto porque acho uma cidade aberta 
com muita vida e as pessoas não ficam surpreendidas com alguém que fala mal alemão. Mas estava 
a espera que houvesse mais inglês, as pessoas não falam muito inglês.  Aqui é tudo traduzido, não 
ajuda. Quando um doente só fala inglês, a maioria de pessoas assim de 25 ou 30 anos já não 
consegue, só os jovens. 

E as suas perspectivas? Consegue imaginar ficar ca muito mais tempo, até ficar ca, criar ca uma 
família e ficar a vida toda?

Eu gostava muito de voltar a Portugal mas eu acho que não seja possível. Um dia vou querer voltar 
a Portugal. Não quero ser uma daquelas pessoas que vai a Portugal só quando se vai reformar. 
Inglaterra? Perdi a vontade. E para outros países perdi a vontade também, não significa que daqui 
em alguns anos não tenho...porque o investimento que se faz numa língua, e sentir se integrada nele 
e Alemanha é tão grande, se fosse para mudar a cidade, tenho a possibilidade de ir para outra terra 
qualquer, foi o que já me passou pela cabeça, por isso acho que se fazia alguma mobilidade acho 
que fosse dentro da Alemanha. E há muita coisa que não conheço. 

E já pensa num momento, em breve?

Se houve pessoas que mudem, mais próximos eu penso nisso porque é importante ter essas relações.  
Quer dizer, se uma pessoa vai para fora, não vou lá. Mas quando as coisas começam a desagradar 
porque neste momento é importante, não temos família ca. Por isso nos reunimos, nossa família são 
os nosso amigos, e então se isso acontecer vou pensar nisso. Mas agora é importante para mim, não 
é só a minha vida, também é o meu namorado, ele reXXXX o contracto em dezembro e está a 
começar o curso de alemão agora outra vez e pelo menos 6 meses vai fazer e depois vai voltar a 
procurar emprego porque...pelo menos daqui em 8 meses ele deve saber se tem emprego, se vai 
renovar contracto ou não e antes disso não posso pensar em mudar de casa porque então tenho 
segurança nenhuma se ele vai ganhar um ordenado fixo. Em Frankfurt estou bem, nada contra a 
equipa e primeiro mudava o hospital e talvez depois mudava a cidade. Um dia quando perco a 
paciência vou mudar de hospital. 

E se alguém lhe oferecia um trabalho em Portugal, voltava logo?

Não. Depende das condições mas nunca vai acontecer. Se alguém me dissesse: Precisamos uma 
enfermeira para três meses, não ia. Não é uma coisa para agora. Não me imagino criar uma família 
aqui, mas se calhar daqui em 4 ou 5 anos imagino. Não imagino casar aqui ou ter filhos aqui, isso 
não significa que não acontece. 



Eu tive aqui muito apoio dum senhor português que nos ajudou ao inicio que ca mora 30 anos. E 
está no Lufthansa, tem um trabalho fixo e chegou ca com trabalhinos muito básicos mas ele gostou 
do pais que encontrou e os part-times também se recebe bem e fez me pensar que as vezes é 
diferente porque ele também não vinha para ficar ca e ficou ca. A verdade é que há 30 anos ganhava 
se muito melhor do que nos agora porque era preciso mão-de-obra. Também tenho familiares que 
trabalharam ca e depois voltaram a Portugal mas ganharam bem e agora há vários casos de 
pessoas...a pessoa não sabe o dia de manha. Também não gosto de pensar na Alemanha que me 
recebeu bem, que não quero ter nada no futuro, não é isso. 



Entrevistada J

Pode falar primeiro um pouco sobre a sua vida em Portugal, quando terminou o curso de 
enfermagem. Quais eram os planos?

Antes de terminar o curso tive muitas expectativas, pensava que ia arranjar emprego mas depois de 
terminar o curso foi tudo tão diferente. Passado dois meses arranjei qualquer coisa, um emprego, se 
isso se pode dizer. Trabalhava uma vez por semana numa clínica privada, mas era uma clínica muito 
pequenino, a ganhar três Euros a hora. E relacionado com enfermagem eu não fazia assim muito, 
era colheitas de sangue, podia fazer pequenos pensos. De resto era mais era auxiliar e estava 
também na recepção. Mas pronto, com três Euros por hora...mas como era perto da casa e foi a 
única coisa que consegui arranjar fui mantendo assim. Até um dia em que compraram a clínica e 
então acabou por sair e depois procurei emprego, procurei em supermercados, em tudo e não 
encontrei nada. Então fiquei em casa sem fazer nada durante quatro meses. Então foi ai onde 
comecei a ver propostas para fora e vi então este recrutamento para a Alemanha no forum de 
Enfermagem, um blog. Decidi enviar um Email...E nessa altura já estava um bocado frustrado, estar 
em casa sem fazer nada, já estava sem objectivos. No primeiro mês quando a pessoa fica em casa 
sem fazer nada e é verão vai a praia, mas depois comecei a ficar um pouco desesperada. Depois 
estava já entrar numa depressão, chorava por qualquer coisa. E então vi isto como uma 
oportunidade. O que me chamou na altura mais atenção foi o facto de me financiarem um curso que 
dava para ficar os primeiros três meses aqui em Portugal para começar a organizar as minhas ideias, 
mas na altura em qual enviei o Email não acreditava muito porque as entrevistas já tinham passado 
mas pensava que talvez vão repetir o recrutamento daqui em alguns meses e me chamem para a 
entrevista. Qual era a minha surpresa é que um dia vou abrir o meu Email e dizem que eu podia 
entrar no curso, não era preciso entrevista, é só precisar de estar interessada. Não pensei duas vezes. 

E também estava a pensar em outros países?

Eu na altura tinha visto também outros países mas como na altura era este recrutamento que estava 
a oferecer mesmo um curso, podia assim ficar mais um bocado em Portuga e mentalizar, acabei por 
escolher. 

E lembra se ainda dos sentimentos e pensamentos que teve quando tomou mesmo a decisão que vai 
sair de Portugal?

Acho que só tomei mais consciência no primeiro dia que ca cheguei porque quando estávamos lá 
ainda tivemos tudo a nosso volta, a nossa terra mas mesmo quando se chega o primeiro dia aqui tem 
um impacto maior. É o primeiro choque.

E a sua família como é que reagiu quando diz que vai sair?

Os meus pais foram emigrantes, percebem perfeitamente. Estiveram 12 anos na Venezuela e o meu 
pai já andou pela Alemanha e todos os sítios. E disseram: “Vai, não pensas duas vezes.” O problema 
mesmo foi com o meu namorado, foi a desgraça total. Ele não queria que viesse para aqui e está em 
Portugal até agora. Mas agora já aceita melhor a situação mas no início foi muito complicado. Por 
acaso tinha os meus pais que me apoiaram se não seria um bocado...difícil.



E o seu namorado está a pensar em vir para ca?

É assim, neste momento está a pensar em vir para ca. Vamos ver se realmente toma a situação mas 
já está mais mentalizado. Mas foi complicado. 

E naquele momento em que decidiu de sair, o que esperava melhorar na sua situacao de vida com a 
ida para a Alemanha e talvez o que receava perder?
Há uma coisa que tinha receio, mais por causa da minha família e das pessoas que estavam mais 
perto de mim porque eu estava em casa, não tinha emprego, não tinha nada a perder naquela altura. 
Por isso, nem pensava muito bem quais as consequências e decidi ir. Pior do que estou não hei de 
ficar. Portanto foi mesmo assim. Apesar de todas as dificuldades, foi a melhor decisão que tomei. 

Naquela altura já teve muitas colegas que também já emigraram?

Sim,sim. Muitas colegas mas nenhuma para a Alemanha. Toda a gente para a Inglaterra, para a 
Franca ou Suica. A maior parte das pessoas nem sequer pensava na Alemanha como uma 
possibilidade. 

E quando chegou na Alemanha. Ainda se lembra dos primeiros meses? Era tudo como esperava, o 
que assustou ou foi difícil?

A dificuldade maior foi mesmo a língua porque e vi me no meio de pessoas que não conhecia, que 
falavam um a língua completamente diferente da minha, que eu fiquei muitas vezes a olhar para 
eles porque não percebia, foi isso. Também estar longe da família era complicado mas eu acho a 
língua sobretudo e o facto de saber estares num sítio, tens que trabalhar e estás ali mas não sabes o 
que as pessoas estão a dizer e tens aquele receio de “eu estou aqui mas não vou conseguir fazer 
nada, não consigo perceber nada.”

E como era a reacção das pessoas lá no hospital?

No meu serviço, as minhas colegas sempre foram 5 estrelas, eles estiveram a explicar me as coisas 
de outras palavras, foram muito pacientes. Ai não tenho razoes de queixa. Tive um período de 
integração no mínimo de três meses, sempre com alguém. Podia não ser sempre a mesma pessoa, 
mas sabia que tinha ali uma pessoa que estava me sempre a dar apoio. A minha equipa eram quase 
todos só alemães mas vim para aqui com a ideia que os alemães eram pessoas frias, fechadas...e vim 
para aqui e não achei nada disso. E cheguei aqui e encontrei uma coisa totalmente diferente. 

E os doentes, como é que reagiram?

A maior parte dos doentes, mesmo no início, reagia de uma forma normal, não havia assim grandes 
diferenças. Claro que viam que estávamos ali e pouco compreendíamos mas era compreensível. 
Claro, há sempre algum que manda aquelas bocas: “Ah chamam uma colega alemã” e assim...uma 
vez tive uma doente no início que estava me a tentar a dizer que o cobertor estava molhado e que 
queria que trocasse o cobertor. E eu acabei por perceber mas ela XXXX que tinha que chamar uma 
colega minha para explicar e eu fiquei até um bocado chateada disso. Mas eu estou aqui e isto é 
uma coisa simples, eu faço, não se preocupe. Assim coisas...mas sai exepcoes. A maior parte deles 
compreenderam. 



E está contente com o apoio do hospital que recebeu no início?

Sim, o apoio se calhar estava a espera de mais um bocadinho, principalmente nas questões 
burocráticos. Nos chegamos aqui, não conhecemos nada, tínhamos de tratar as contas bancários, de 
registo nas finanças e tudo e mais alguma coisa e pelo parte do hospital não houve nada. E cheguei 
as finanças e quase lá chorava porque aqui é um pouco complicado, nos fazemos diferentes com os 
apelidos. E eles tem lá um registo e eu estava num registo errado porque consideram o meu 
primeiro apelido como o meu apelido principal e ele começou a falar para mim e eu não percebia, 
ele também estava a ficar chateado, eu também a ficar chateada e tipo...era uma coisa tão simples 
explicar e eles deu ai uma volta que eu fiquei assim: “Mas o que é que eu agora faço. Não percebo o 
que ele está a dizer.” 
No início houve um momento em que duvidou dessa decisão?

Um bocadinho porque as vezes senti me incapaz de trabalhar um dia sozinha porque não percebia o 
que me diziam. Quando pegava ao telefone, era um terror porque não se percebia nada e a pessoa 
que estava noutro lado falava muito rápido. 

Mas nunca era assim uma ideia concreta de voltar?

Isso nunca. Já estava aqui, já tinha que dar a volta a situação.

E quando chegou aqui, quem fazia parte do seu círculo de amigos?

Eram mais as pessoas que chegaram ca comigo, alguns já estiveram ca há seis meses. Nunca fiquei 
sozinha. Se ficasse sozinha, se calhar ai, não conseguia mesmo dar a volta a situação. Porque já a 
situação é complicado, quando uma pessoa se isolar, o mais complicado fica. 

Pode explicar agora um pouco o desenvolvimento dos conhecimentos da língua?

No nosso trabalho a importância da língua é fundamental porque se eu não percebo o que as minhas 
colegas estão me a dizer, ou os doentes e os médico me está a pedir, fica complicado para nos 
fazemos o nosso trabalho. E agora que já passou quase um ano, noto essas diferenças. Claro que há 
situações em que tenho que pedir a pessoa de explicar com outras palavras porque não consigo. Mas 
no geral já se consegue muito mais perceber o que eles XXXX em nos, o que nos temos que fazer, o 
que o doente quer nos dizer, é muito diferente do início. No início mesmo com as colegas, se calhar 
agora já se sabe agora dizer uma piada entre colegas, mas antes ficávamos assim..Mas realmente 
nota-se uma evolução muito grande. Claro que ainda não é cem por cento perfeito,mas...

Lembra-se de uma situação de sucesso ou de frustração em relação a língua?

Não há assim um momento, foi sempre assim assim. Sempre pequenas situações, em situações de 
stress isso nota-se, quando as colegas dizem alguma coisa e não entendes a primeira, como aquela 
situação é de stress, estão a espera duma reacção rápida, tu notas logo que se perguntares agora para 
repetir isso vai parecer mal. Não se pode pedir também demasiado deles porque as pessoas quando 
estão numa situação de stress, querem uma resposta rápida e já não estão com paciência de dar 
explicações. 



Como reagiram as colegas e doentes a essas situações quando havia dificuldades com a língua?

Uma parte das colegas ficou mesmo sem paciência. Os doentes, estava a fazer perguntas o que 
queriam no momento e ficavam um bocado chateados e chamam outra colega, mas isto aconteceu 
mesmo assim pontualmente, não era a regra. Na altura fiquei um bocado frustrada...

E hoje em dia já se sente mais segura a falar alemão?

Seguro, seguro não mas sinto que já consigo me arascar muito melhor. Claro, não consigo falar 
perfeitamente, nem perceber tudo o que dizem mas consigo perceber o que uma pessoa quer de mim 
e tentar dar uma resposta.

O curso o que teve antes de sair de Portugal ajudou muito?

A única coisa que podia ser melhor é prolongar o período de curso, tivemos três meses intensivos 
porque é pouco, muita informação para quem não tem ligação com a língua.
Com que frequência fala português?

Se calhar falo português todos os dias. Ainda por cima tenho agora um português a trabalhar no 
serviço, é inevitável a gente não troca algumas palavras em português.

É um pouco separado: vida de trabalho é alemão e depois de sair do trabalho é mais português?

Sim, nota-se. Depois as colegas estão sempre a dizer: “Ai, tu em casa tens que falar alemão com as 
tuas colegas mas é muito complicado. É inevitável nos falávamos entre nos português, é natural. E 
também porque a gente passa no hospital no mínimo oito horas, sempre com alemão e quando saio 
dali quero um pouco descansar, a falar português. 

E em relação ao trabalho no hospital. Pode contar um pouco do seu quotidiano no trabalho, quais 
são as diferenças que vê em relação a Portugal. Com que está contente e com que está insatisfeito?

Nos aqui temos funções diferentes, algumas temos a mais, alguns temos a menos. A distribuição da 
alimentação e manutenções de lixo, em Portugal não se fazia nada disso. Mas para mim agora não 
faz diferença nenhuma. Não é por ai onde me sinto mais descontente. Mas acho que no geral 
fazemos a mesma coisa em Portugal, o que é mais importante. Não há assim grandes diferenças. Em 
relação aos médicos, eu acho aqui tem uma maior abertura do que em Portugal, pelo menos da ideia 
que tenho dos estágios. Aqui eu trato os médicos sempre por tu e eu não tenho qualquer problema 
em perguntar uma coisa ou até sugerir nem que seja da parte terapêutica. Em Portugal não vejo os 
enfermeiros a fazer isso, se calhar tive outra experiência mas eu não via acontecer isso. Lá era o 
médico a decidir, era o “Senhor Doutor”. 

E nota mais coisas positivas ou negativas em relação ao trabalho?

Assim negativas é a carga de trabalho, ter mais pacientes. No nosso serviço é um bocado melhor 
temos só cinco pacientes. Normalmente deviam estar quatro pessoas a trabalhar no nosso serviço, 
só que muitas vezes são duas pessoas a trabalhar sozinhas. De repente alguém está doentes e estão 
duas ou três pessoas doentes. Eu só chego lá de manha e estou suposta a trabalhar com quatro 
pessoas e só estamos lá duas pessoas. E andamos com stress. Há também falta de enfermeiros aqui. 



E consegue desenvolver se profissionalmente na área onde trabalha?

Sim, no serviço onde estou eu noto que aprendo sempre alguma coisa. E mesmo nem que seja com 
as colegas ou com os médicos, há sempre alguma coisa que eu noto que isto não sabia. Eu estou 
desde o início na estacão onde a xxxxxx está agora e realmente nota se diferenças entre as estacões. 

E nota uma diferença entre a formação das enfermeiros alemães e portugueses?

Eu sinceramente, como fazem as coisas, não vejo diferenças nenhumas. Eu vejo que as minhas 
colegas sabem muita teoria, apesar de ter só três anos e nos temos quatro e eu gostava de saber tanto 
como eles. Em relação a pratica, acho que é quase a mesma coisa. Nos temos um chamado “estudo” 
em Portugal, só que os quatro anos que nos temos se calhar também podiam ser resumidos a três. 
Nos temos muitas cadeiras que não nos servem para nada, é só para encher o currículo. Portanto, eu 
acho que não há grande diferenças. 

Como se sente em Frankfurt em geral?

Eu gosto da cidade porque aqui o que mais gosto aqui é que encontro mitos espaços verdes. Em 
Portugal só vemos prédios, prédios, betao e betao. Aqui pode se encontrar um sítio onde podes 
passear e distraíres te um bocado. Agora realmente do que sinto mais falta é com a ligação com as 
pessoas. Aqui as vezes estou com colegas do serviço, alemães, saio com eles, já aconteceu. A pessoa 
procura integrar-se mas não é assim tão fácil como a ligação que nos temos com as pessoas 
portugueses porque eles estão a ter uma conversa que tu a metade não apanhas, é diferente. 

E tem muito contacto com Portugal e quantas vezes vai lá?

É assim, vou lá algumas vezes, acabo por ter contacto com Portugal. Estou em casa, vejo a televisão 
portuguesa e noto que realmente agora dou mais valor a coisas que lá tinha e agora aqui não tenho. 
Por exemplo a praia e agora quando vou a praia, é espectacular. Antes vivia tipo 20 quilómetros da 
praia, aqui estou nem sem quantos. Há pequenas coisas que depois notamos antes estava ali e tive 
todos os dias acesso a isso e agora não tenho e realmente sinto falto. E algumas pessoas da família 
se calhar agora vejo mais vezes do que antes quando estava mais perto. Acontece por exemplo que 
mora em Braga e antes eu era capaz de o ver duas vezes, três vezes por ano e agora vejo muito 
mais, sempre quando vou a Portugal. 

E quantas vezes vai a Portugal?

Este ano fui umas cinco vezes. Não fui mais vezes porque tínhamos aquelas seis meses onde não 
podíamos tirar férias. Agora já tenho férias planeadas e se calhar vou uns sete vezes vou estar em 
Portugal, se tudo correr bem. 

E o que mais faz falta? Praia, família...mais?

Comida! Nota-se mesmo.

E olhando para atrás, quais são os efeitos positivos e negativos desta emigração para a sua vida de 
hoje?



O efeito negativo é que não tenho aqui o maior parte das pessoas que queria ter, a minha família, o 
meu namorado. Positivo, ganhei a minha independência, coisa que não tive em Portugal, tenho um 
objectivo, consigo progredir nos meus conhecimentos, coisa que não acontecia desde que acabei o 
curso. Basicamente isso. 

E sente se integrada na vida profissional e social aqui na cidade?Sente que as pessoas valorizam 
também o trabalho que faz?

Social, não cem por cento como gostaria. Profissionalmente sim. Nos tivemos já umas situações em 
que eles valorizam o que fazemos. Agora, claro, não sabendo falar tão bem alemão, é sempre mais 
difícil fazer se reconhecer mas acho que isso também vai acontecer. 

E havia situações em que foi tratado de uma forma desigual? 

Não, mas a gente as vezes percebe certas conversas entre as colegas da forme “Olha, estão agora 
aqui a trabalhar só estrangeiros, vem até dos Filipinas” de uma forma como as pessoas não fossem 
tão capazes. As vezes nota se assim conversas paralelas mas assim directamente não. 

E fora na rua, já sentiu se descriminado?

Acho que é mais a questão da língua. E aqui é uma cidade onde as pessoas já estão habituadas a 
lidar com essa questão. Se fosse outra cidade, se calhar notava se mais isso. Aqui se calhar há mais 
estrangeiros do que propriamente alemães. 
E hoje em dia consegue imaginar a sua vida toda na Alemanha ou está em pensar voltar um dia para 
Portugal?

É assim, eu acho voltar para Portugal, já tiro de parte. Se vou ficar aqui na Alemanha para toda a 
vida, é um bicado difícil de prever mas pretendo ficar aqui alguns anos, acho que isto já é 
indiscutível. Aqui no hospital não sei, já começo a ter as minhas dúvidas. Ainda por cima agora com 
essas últimas semanas, começo a ficar com dúvidas. Para já vou deixar passar mais algum tempo, 
para melhorar também o meu alemão e então a partir dai já vou começar em pensar mudar um 
bocado, mas para já não.

Antes de sair de Portugal, teve uma ideia quanto tempo pensa ficar?

Eu já quando vim para ca já vinha com a ideia de ficar aqui algum tempo. Já tinha tido a 
experiência dos meus pais e os meus pais XXXXXXX a Portugal, portanto já tive assim já um 
bocado a experiência de outras pessoas que digam quando é para voltar a Portugal é mesmo para 
férias porque definitivamente não. 

Existe uma boa razão para voltar a Portugal um dia?

Acho pouco provável. Eu já não faço essas fantasias porque acho que é uma perda de tempo pensar 
nisso. 

É uma opção também ir para mais outro pais?



Se calhar ir para outro país é uma opção, não para já mas não está fora da questão. Não sei se daqui 
em alguns anos vou mudar de país ou não. Ainda não estou a pensar muito nisso mas pode ser uma 
hipótese aberta. Agora voltar para Portugal, isso não. Se as coisas mudem duma forma radical mas 
não acredito nisso. 



Entrevistada F

Pode explicar primeiro um pouco como é que surgiu a ideia de sair de Portugal? 

Então, primeiro estava a trabalhar no centro de saúde mas a trabalhar a recibos verdes e pare além 
disso trabalhava muito pouco. Depois, fiquei desempregada, comecei a tirar um curso de línguas, 
mas de francês mas depois surgiu esta oportunidade, esta entrevista no Goethe em Lisboa e resolvi, 
tinha assim um pouco medo porque era Alemanha, mas depois eles foram tão simpáticos que acabei 
por aceitar porque em Portugal é difícil ter emprego ou ter um emprego em boas condições, 
principalmente financeiros. 

Trabalhava no centro de saúde, depois deixou e candidatou-se ou estava ainda a trabalhar lá?

Não ficava desempregada no centro de saúde porque era a recibos verdes e depois teve que começar 
procurar e pensei em ir para fora mas demorou um ano...

E queria ir para Franca?

Sim, porque já tive uma amigo em Franca e tinha uma amiga da minha mãe que já tinha estado em 
Franca e era professora de francês e para além disso eu tinha sempre mais facilidade para o francês 
para perceber. Então, pensava que vou para um país onde se fala francês. Então pensei, pronto vou 
para a Franca mas não estava assim muito decidida, nem para a Franca, nem para outro país. Mas 
pronto foi tudo muito rápido, eu disse que sim na entrevista que queria mesmo, não sei...

Quando surgiu essa ideia de emigrar pela primeira vez?

Isso era já antes de trabalhar no centro de saúde porque quando acabei o curso também não tinha 
emprego, fiz uns projectos e trabalhava em outra área que não tinha nada a ver com saúde, 
entretanto vem essa oportunidade no centro de saúde mas eu não ganhava muito, era muito mal, 
mas pelo menos estava a trabalhar e depois pensei se eu vou ficar outra vez desempregada vou ter 
que ir mesmo para fora. Se não passam os anos e eu... não tenho nada.

Então a situação de trabalho foi a razão fundamental para sair?

Sim, sim. E acho que é bom nos irmos para outro país porque crescemos, conhecemos outras 
pessoas, outras culturas, outros métodos de trabalho. Eu acho que é sempre bom. 

Acha que tivesse feito isto também se tivesse tido trabalho em Portugal?

Não, não. Acho que não. Porque como demorei bastante tempo para decidir me. Pensei que tenho 
mesmo que ir porque isto aqui não dá, mas se calhar não. Demorei um ano para decidir. É assim, os 
meus pais sempre motivaram me porque a minha irmã estudou fora do país e disseram „vai te 
embora, é melhor, está aqui muito mal“ mas eu é que tinha medo. E também não queria ir sozinha e 
quando fui a entrevista ao Goethe sabia que tenho um grupo de colegas para falar e que quando nas 
vamos, vamos todos juntos, então foi tudo muito mais fácil. Porque para a Franca eu ia sozinha ou 
ia ter com os meus amigos...é mais difícil. Então, XXXXX que não, tudo ajuda. E agora só nova e 



XXXXXX

Com chegou a ter conhecimento da entrevista?

Porque a xxxxx, que é uma das enfermeiras que vai a Portugal recrutar os enfermeiros, ela era 
prima de uma amiga minha. Então, fiquei a saber por essa rapariga. Entretanto, a minha mãe tem 
uma amigo, elas falaram e ela disse que ela vem ca a Portugal recrutar enfermeiros para ir para a 
Alemanha, disse a xxxxxx que deve ir a entrevista, ela é muito simpática. E eu disse. Não, não. Mas 
fui na mesma. Mas também saiu no jornal Expresso, também estava no Internet e teve amigos meus 
que disseram: ahh, olha aqui!

E quando a decisão foi mesmo definitiva que vai para a Alemanha. Como reagiu a sua família e os 
amigos?

A minha mãe acho espectacular porque ela gosta de viajar e ela pensou que assim vai poder viajar 
mais vezes. Os meus amigos também disseram: Que bom que vais para lá porque aqui não tinhas 
trabalho e ganhavas muito pouco e assim mas uns disseram: Oh vai te custar! E ainda dizem: Tu um 
dia voltas! Os meus avos disseram: Ah filha, tens que ir? E eu disse que tem que mesmo porque 
aqui mesmo não tenho trabalho mas custou um bocado.

Mas então foi uma reacção só positiva?

Sim, todos diziam: É o melhor para ti! Quando sintam saudades e digo: Mas aqui não tenho 
trabalho e eles: tens razão!

E tem família ou amigos que já emigraram?

Sim. Tenho uma amiga minha enfermeira que está em Franca, tenho um amigo meu que esteve na 
Irlanda quatro anos e entretanto voltou, está em Portugal e ele disse me: não vás! Não vás porque 
depois não vais ter amigos aqui depois. Eu disse que tenho que ir. Ele trabalhou quatro anos e 
trabalha agora em Portugal. Ele tem experiência e assim já é mais fácil arranjar trabalho. Tem um 
projecto dele próprio em Portugal, é muito mais fácil. Eu não podia fazer isso, nem pensar. Portanto 
é diferente. E da faculdade também sei com muita gente foi para fora. 

E o que você pensou quando tornou-se real que vai embora?

Custou um bocado. Mas eu tentava sempre a dizer: Vai ser bom e assim. Não pensei na parte 
negativa, pensei só na parte positiva. Mas eu acho que quando vim para ca, estava muito contente, 
alegre com aquela perspectiva “é tudo novo!” não me custou muito a primeira vez que vim para 
aqui. Custa mais agora quando tenho que voltar das férias do que a primeira vez. 

E antes de partir, o que esperava melhorar na sua situação de vida com a emigração?

As condições de trabalho. Não só salário como também o resto. Porque em Portugal acho que 
existem poucos enfermeiros para o número de doentes que existem. Aqui também mas é porque não 
conseguem formar enfermeiros mas é um trabalho mais justo, não só em relação ao salário mas ao 
outro nível, sem ser só trabalhar,trabalhar, trabalhar...dar valor a cada coisa que fazemos e aprender 
também. Esperava que as condições de trabalho melhorassem em todos os níveis. E segurança, tipo 



temos um contracto de trabalho, sabemos que se quisermos podemos ficar aqui sempre. Não é seis 
meses o contracto e depois não sei o que acontece, depois procurar outra vez e ter uma frustração 
porque não encontro...complicado. 

Também havia coisas que receava perder com essa emigração?

 Sim, os amigos. Tinha medo que os amigos se afastassem que deixassem falar comigo. E assim 
pensei quando vou a Portugal vou falar com a minha mãe e os amigos mais próximos do resto vou 
me afastando, afastando e assim perder os amigos. Mas não, não aconteceu. Se perdi algum amigo 
foi porque não foi assim muito próximo. De resto, consigo estar com os meus amigos todos, as 
vezes não tenho tempo quando vou a Portugal para estar com todos, fico muito cansada quando vou 
a Portugal porque é muita coisa e não consigo dizer não. 
Agora falamos um pouco sobre a chegada na Alemanha. Os primeiros meses...ainda se lembra 
como correu?

Eu acho que correu bem, as minhas colegas eram muito receptivos mas eu tinha muito medo, muita 
vergonha e as vezes não conseguia perceber porque falavam mais rápido e tinha vergonha dizer que 
não percebia, pensava que aii não vão ter paciência para repetir outra vez. Mas eu notei, eram muito 
preocupados, sempre a perguntar se nos estávamos a compreender tudo, se estava tudo bem. Eu 
noto por exemplo no meu serviço quando não estou me a rir, eles perguntam logo se eu estou triste. 
E isso é uma coisa em Portugal que eu não vejo a fazer muito isto. Se nós não nos rimos no 
emprego ou assim, nos perguntam logo “Estás triste?”. E aqui no meu serviço se eu não estiver a rir 
eles perguntam logo assim: “Está tudo bem, estás triste?” E eu: não! (ri-se). Notei que eles tentam 
ajudar nos muito, tentam sempre ser XXXXX, o que tu precisas, qual é o teu problema, porquê é 
que tu ficas com medo, porquê ficas nervosa? Ainda agora eles me perguntam quando tenho medo 
de algumas coisas, eles perguntam: Mas porquê? Noto que há aqui uma preocupação sempre. 
Mesmo com a língua...eu digo sempre que tenho medo de não perceber tudo e eles dizem sempre 
“lê o jornal ou...” assim, sempre dar ideias. Por isso nota-se que eles se preocupem e tentam ajudar 
e tentam falar connosco sobre outras temas no serviço. Perguntam sempre como é que esteve em 
Portugal...é bom para nós. 

Ainda se lembra do primeiro dia de trabalho?

Sim (ri-se). Eu conheci a minha orientadora que era simpática mas acho que não falei muito, estava 
tão envergonhada e lembro me de rir. E pensei assim: Ai meu deus, como é que vou conseguir, onde 
é que eu estou me a meter. Eu pensei, ai não sei se vou conseguir. Mas depois acho que é com o 
tempo, nos vamos-nos habituando e depois já é uma coisa natural. Acho que é mesmo só com o 
tempo.

E no início recebeu apoio do hospital?

Sim, ajudaram nos a tratar dos documentos. Nos não fomos sozinhos, eles foram sempre connosco e 
trataram tudo connosco. E continua a ser assim, normalmente. Sempre quando temos uma dúvida 
ou uma coisa que não percebemos, nos vamos ao hospital falamos com as mesmas pessoas que 
foram a Portugal e nos recrutamos e eles ajudam. E no hospital também temos uma senhora que tem 
reuniões connosco, as vezes mensalmente, dois em dois meses e com a nossa chefe do serviço para 
perguntar se está tudo bem no serviço, falar sobre os medos que nos temos, se estamos a evoluir, se 
precisamos de trocar o serviço. Se não gostamos do serviço, podemos mudar. Com todos os 



problemas, ela ajuda nos. E dez dias depois de chegamos a Alemanha, começamos o curso de 
alemão, aqui ao pé do hospital. E aqui no hospital eles sabem quando nos temos aulas e que temos 
que atender as aulas e compreendem que estamos mais cansados. E sabem que é um medo nosso de 
não perceber tudo ou de não falar bem – eles sabem que é importante para nos. 

Quando chegou aqui, era tudo como esperava? Ou o que era diferente das suas expectativas?

 Não houve nada que me surpreendesse mas pensava que fosso um bocadinho diferente. Achei que 
Munique era uma cidade mais movimentada que não fosse tão tranquila. É uma cidade grande, 
achei que fosse como Lisboa. Lisboa é com mais stress, mais movimento. Acho Munique as vezes 
assim mais parado. Porque as vezes a noite já não se vê quase ninguém! Primeiro é um bocado 
estranho. Depois, as pessoas aqui são muito rigorosas. Em Portugal não é assim. Cumprem muitas 
regras, do barulho..por exemplo a partir das 22:30 horas a noite nos não podemos fazer barulho. E 
ao início foi complicado porque nos estivemos juntos aqui no prédio e depois fizeram uma queixa 
ao hospital. E foi logo quando nos chegamos. Porque falamos muito alto em português, então 
éramos ciganos, disseram ao hospital. Para nós é complicado, em Portugal deitamo-nos tarde, 
também falamos alto, não temos horas para falar mais baixo.

E não tocaram aqui para falar com vocês, falaram logo com o hospital?

Sim, as vezes fazem isso mas não muitos. Depois...nos temos agora uma bicicleta, estamos a 
adaptar-nos a vida e ao início não deixávamos de andar de bicicleta. Mas sempre em cima dos 
passeios, era indiferente o sentido da estrada...para nos era indiferente. Então também havia 
algumas pessoas que chamaram atenção, muitas coisas. 

E no hospital, também era tudo como esperava?

Sim, eu acho que muitas coisas são parecidas com o mesmo serviço em Portugal. Em Portugal tinha 
feito um estágio no serviço onde eu estou nos cuidados intensivos e eu acho que é idêntico mais ou 
menos, a forma de trabalhar, a preocupação. Só que se calhar aqui há mais tempo para fazer certas 
coisas e em Portugal não. O que eu noto aqui por exemplo é que temos mais material no serviço, 
então temos possibilidade de melhorar as nossas cuidados. E em Portugal as vezes no serviço não 
tínhamos material, portanto as vezes não podíamos fazer coisas que gostaríamos ou que 
aprendemos . De resto...há também uma diferença por acaso nas condições de trabalho porque eles 
respeitam muito o horário de trabalho aqui e respeitam muito o tempo de pausa que um trabalhador 
deve ter durante o período de trabalho. E em Portugal isto não é muito respeitado...se não houver 
tempo, ao se para. E aqui eles respeitam e quando não paramos aqui, somos obrigados a escrever 
uma folha onde escrevemos que temos muito trabalho e não podemos parar e isto depois no final do 
mês temos mais horas como não temos essa pause, eles dão nos mais horas como se estivéssemos 
trabalhado. Acho que meia hora de pausa aqui vale duas horas de trabalho mais. É muito bom. As 
férias também, é tudo muito organizado aqui, eu noto isso. 

E achou uma coisa estranha?

Acho que é muito bem, só que em Portugal não estamos habituados. Assim que quando estamos 
doentes, aqui temos direito a três dias podemos ficar em casa, só temos de ligar, avisar que estamos 
doentes e que não podemos sair de casa mas é um direito nosso. E em Portugal temos logo que ir ao 
médico, ter um atestado. E as vezes é muito complicado quando estamos a recibos verdes porque 



não recebemos. Aqui não. Os três dias são nossos e depois quando precisamos de ficar mais tempo, 
temos que ir ao médico para te rum atestado...eu não conhecia, isto para mim não existia. 

E havia momentos em que duvidou da decisão de sair de Portugal?

Sim. Quando as coisas não correm tão bem, é mais nessa altura..quando tenho mais dificuldades no 
trabalho, assim as vezes penso: “Hmm, não sei se devia ter indo para aqui” mas depois passa. E 
depois há sempre outros dias que correm melhor e pensamos: “Isto é bom”! E que estamos a 
investir. Mas acho que isto acontece com toda a gente. Se calhar se eu estivesse em Portugal a 
trabalhar a recibos verdes, também pensava: Porquê é que eu não sai de Portugal? Portanto, acho 
que vai acontecer em todo o lado, sempre. 

E quem faia parte do seu círculo de amigos?

As minhas colegas de Lisboa que fizeram o curso comigo. Depois fomos conhecendo outros 
colegas nossas que já ca estavam, também tiraram o curso no Goethe como a , também fazem parte 
dos nosso amigos mas a maioria sao portugueses. Notamos que não é tão fácil construir amizades 
quando chegamos aqui de novo, há pouco tempo, não sabemos falar bem. Acho que é difícil fazer 
novos amigos.
Já tem um amigo alemão?

Não. Eu falo com as pessoas no serviço mas ainda não sinto me a vontade a dizer: Olha, vamos 
tomar um café, vem a minha casa. Mas consigo estar mais a vontade a dizer outras coisas ou a 
conversar mas é complicado fazer amizades tão fortes como nos temos. 

Pode explicar um pouco o seu desenvolvimento da língua?

Para mim acho que desenvolvi muito, principalmente a parte de perceber. Porque depois nos 
estamos a habituar nos a perceber quando falam normalmente, estamos treinando o ouvido e nem 
toda a gente tem o mesmo sotaque e eu acho que quando estamos no país é muito mais fácil para 
além estamos obrigados. As vezes quando estamos na rua temos que falar, temos que perceber...por 
isso noto que evolui muito e perder um pouco a vergonha quando estamos a falar, acho que é muito 
mais fácil. Mas no início também era difícil, eu no hospital as vezes não tinha coragem para dizer 
que não percebi porque podia ser chato. Mas temos que dizer porque estamos no hospital e há 
coisas que são importantes que eu não percebi e tenho que dizer: Pode repetir. 

Sente as vezes que a língua é uma barreira entre si e os doentes ou as colegas?

Sim..eu acho que sim. Eu ainda hoje falo, quando tenho reuniões com a minha chefe, a minha 
principal preocupação é mesmo a língua e principalmente perceber. Só que com os doentes eu gosto 
de falar e assim e não tenho problemas. Mas por exemplo nos temos outro tipo de doentes que não 
falam e estão mais instáveis e precisam outros cuidados e os médicos nos dizem que temos que 
fazer certas coisas ou temos situações de urgência e nessa altura é principalmente o meu medo, 
tenho medo não perceber, que eles falam rápido e eu tenho de reagir rápido e depois eu não consigo 
perceber, é essa a mina principal barreira. 

Lembra-se de uma situação concreta?



Sim, eu lembro me de uma situação de urgência, um colega tinha me dito: xxxxxx, faz não sei que! 
E eu não percebi! E fui ter com uma colega minha a dizer: Ele pediu me para fazer isto mas não sei 
o que é. E fiquei muito frustrada e falei sobre isso mas eles disseram que não há problema. Mas 
para mim...nos temos que ajudar nas situações de urgência e não perceber... para mim é frustrante. E 
não podemos estar a pedir “repita outra vez” porque são situações em que temos que perceber logo. 
E então as vezes tenho um bocado medo mas eles entendem e dizem que não preciso de fazer, que 
devo ficar só a ver porque assim vou ouvindo, vou percebendo e habituo-me. E fico mais com os 
doentes mais estáveis onde posso falar...mas é essa a minha principal barreira e me deixa um 
bocado com medo. Mas a minha chefe disse me quando temos um medo temos que enfrentar por 
isso tenho que estar sempre nessas situações mesmo que não consigo ajudar muito porque se não 
vamos ficar cada vez pior e nunca vamos ultrapassar isso. E as colegas compreendem que é muito 
difícil para nos e acham que é uma grande coragem da nossa parte, viemos para aqui trabalhar. As 
vezes ainda por cima nos cuidados intensivos, o que é difícil já em Portugal, ainda por cima numa 
língua muito difícil. Eles acham que é um acto de coragem. 

E os próprios doentes, como é que reagem?

Acham muito engraçado. Quando me apresento, digo que sou portuguesa e que sei falar um bocado 
de alemão. E eles: à sério?! E dizem que gostam de Portugal ou já foram a Portugal há uns anos a 
Algarve e que gostam muito. E pergunta se gostamos de Munique, se vamos ficar ca e se existem 
mais colegas no hospital que são portuguesas..ou dizem: Olha conheci a tua colega noutro serviço 
que também é portuguesa! É muito engraçado, eles acham piada. Eu pensava, se calhar eles não vão 
gostar se eu não perceber o que eles dizem ou se eu falar mal no início, eles vão dizer que eu seja a 
enfermeira deles, querem ficar com outro enfermeiro mas não. Nunca me disseram: Eu quero trocar.

E o curso em Portugal ajudou também?

Sim, ajudou muito. Para vir para aqui, precisamos as bases pelo menos para conseguir arrascar ou 
falar...eu preciso sempre as bases, portanto ajudou muito. E ajudava também para perceber o que 
nos esperava com a língua e as barreiras que vamos ter, se temos que trabalhar mais ou menos. Para 
explicar uma coisa, mesmo que esteja mal, precisamos sempre . E até para estarmos mais calmos do 
que vir para aqui sem falar nada. Eu acho que ia me isolar, assim dá para preparamos a nossa 
cabeça. Acho que ficamos mais tranquilos fazer em Portugal um curso e depois vir para aqui e 
continuar. E depois as intervenções aqui não se pode treinar, é mesmo fazer e perceber e fazer 
muitas vezes. E quando nos passamos o turno também temos que falar, por isso começamos a usar 
os mesmos nomes e expressões...

E hoje, como se sente quando fala alemão? Sente se segura?

Sim..ok, as vezes quando falo alemão peco desculpa para falar mal mas as minhas colegas dizem 
sempre “não, está óptimo, eu percebi”. E eu penso, mesmo que falo mal porque é difícil sempre 
falar bem mas para mim é importante que eles percebam e hoje em dia eu falo com eles ou quando 
quero explicar uma situação, eles percebem. Eu percebo perfeitamente que não fiz bem a frase 
porque as vezes é espontâneo, as vezes já não da para pensar “o verbo devia estar ali” mas eu acho 
importante que eles nos percebam. E agora quando falam comigo já não preciso assim ficar parada 
a olhar para ouvir. As vezes posso estar a fazer alguma coisa e eles falam me ou dizem me “sara, faz 
aquilo” e eu já não preciso ficar parado, consigo ouvir normalmente...e as vezes também já adivinho 



o que é. Ser espontâneo é o melhor...depois temos colegas que nos corrigem e se rirem e é bom as 
vezes já pedi também para eles me corrigirem. 

Então, está contente com a situação aqui e vai fazer também o B2 em fevereiro, não é?

Sim, é.

Pode contar um pouco do seu quotidiano no trabalho agora? Há diferenças em relação a Portugal? 

Eu não acho que haja muita diferença. Em algumas coisas...os enfermeiros aqui fazem mais, tem 
outros conhecimentos que nos permitem a trabalhar com outras coisas que nos em Portugal não 
estamos habituados. Mas por outro lado também há certas tarefas que em Portugal os enfermeiros 
fazem e aqui só fazem os médicos. Por isso acho que é igual. Também não sejam tarefas muito 
relevantes, faço tudo idêntico como nos fazemos...o interesse, eu acho que é idêntico. Só acho uma 
diferença (ri-se)...é que sempre quando chega alguém novo ao serviço, eles tem cuidado a se 
apresentar. Seja um enfermeiro novo que chega ao serviço ou um médico ou outra pessoa vai se 
sempre apresentar ao resto da equipa. E em Portugal eu notava tipo era um bocado indiferente se eu 
era estagiário ou enfermeiro e ser nova no serviço, passaram por mim, dizerem olá e se não 
tivessem a trabalhar comigo nem sequer me disseram nada. Depois com o tempo começaram falar 
comigo. Aqui não. Conheci logo toda a gente, vieram ter comigo apresentar-se e a dizer o que eles 
faziam, se eram enfermeiros ou eram médicos, noto que há esse cuidado. E noto que, em relação a 
relação entre médicos e enfermeiros é melhor aqui. Falam muito mais, trabalham muito mais em 
equipa, perguntam muitas vezes a nossa opinião mesmo se não perguntem podemos sempre dar a 
nossa opinião. Noto que são mais acessíveis. Sempre que precisamos de alguma coisa podemos 
chamar um médico e ele vai logo connosco, ver o que se passa. Noto que é um melhor trabalho de 
equipa entre os enfermeiros e os médicos. E comigo acho que é muito mais fácil e as vezes pensava 
se eu fosse estrangeira e trabalhava num hospital em Portugal e se não falava bem Português e ia ter 
com um médico por causa de uma coisa que não percebi acho que ele não ia ter muita paciência 
para mim. E aqui preocupam-se e explicam e apontam para perceber melhor. As vezes sentam se ao 
pé de mim para explicar o que é que devia fazer. Eles entendem que eu não percebo bem e 
esforçam-se.

E nos contactos com os doentes. Vi assim alguma diferença em relação a Portugal?

Eu acho que é igual em relação aos enfermeiros e os médicos com os doentes embora que é um 
bocado relativo porque em Portugal também há bons enfermeiros que tratam bem os doentes e tem 
uma preocupação e com os médicos é a mesma coisa. E aqui também há enfermeiros que se calhar 
tratam melhor dos doentes ou médicos também do que outros, por isso...Em Portugal se calhar é 
pior porque há muito poucos enfermeiros, então há muita coisa para fazer, não há muito tempo para 
se preocupar ou para conversar...tem que fazer aquilo que é obrigatório. Aqui é diferente, porque 
existe mais dinheiro, portanto eles também dão mais importância a falar com os doentes e podem 
mudar isto. Em Portugal não se pode mudar, acho que isto é difícil falar sobre isto as vezes. 

E as tarefas aqui correspondem totalmente a formação que teve em Portugal?

Sim, sim. Comparando com o estágio que tive na mesma área, sim. Noto que faço tarefas idênticas.

Há coisas que podiam melhorar?



Eu a falar melhor (ri-se). Mas acho que são coisas que dependem de mim. No hospital, até agora 
não. Está tudo...vamos ver como vai ser depois de terminar o nível B2 se eles continuem com a 
mesma paciência ou se vão dizer: Ah agora tens que saber, de perceber, não podemos repetir.

Já tem uma ideia quando vai ter o “Anerkennung” (port: reconhecimento profissional)?

Depois de fizemos a prova de B2 entregamos os papeis ao hospital e em principio depois de ter 
passado algum tempo temos o “Anerkennung”.

Já sabiam antes?

Sabemos sempre que vai ser depois de temos o nível B2 de alemão.

E está contente com as condições?

Sim. Só que as vezes pensamos: “ah porquê é que precisamos o B2, é tão difícil” porque em outros 
sítios na Alemanha não precisamos o B2, só o B1. E assim as vezes é um bocado chato, já estamos 
cansados das aulas, e do trabalho, a estudar sobre situações do hospital, estudar a língua..as vezes 
estamos um pouco cansados e pensamos: “Porquê temos que ter o B2”...E as vezes talvez há 
pessoas no hospital que não compreendem que nos as vezes estamos cansados e que é muito difícil 
para nos falar alemão, estudar alemão, trabalhar, estudar algumas coisas que também não sabemos 
do hospital...as vezes é mesmo muito cansativo para nos. E as vezes queremos chegar em casa e 
falar só em portuguesa com os amigos mas também não devia ser assim, devíamos falar sempre 
alemão mas é complicado.

Mas depois do reconhecimento, muda o escalão de pagamento ou também mudam as tarefas?

Não, as tarefas mantém-se. Já estamos a fazer tudo. E depois o nosso salário também aumento um 
bocadinho. Embora agora eu noto, por exemplo naquelas situações de urgência eu noto que não 
faço tudo aquilo que os outros fazem mas tenho colegas minhas que são alemãs e como são novas lá 
também não fazem. Então se calhar depois do B2 vou ficar mais naquelas situações e experimentar.

E já recebeu aqui umas visitas?

Sim, já recebi dos meus pais, da minha irmã e de uma amiga que está na Franca que também é 
enfermeira. 

E quantas vezes vai a Portugal?

Aii (ri-se) muitas! Sempre que tenho férias vou a Portugal. Se calhar neste ano vou menos porque 
vou fazer outras viagens mas sempre que posso saio daqui.

E que faz lhe mais falta aqui?

O mar, o meu cão, o clima, alguns amigos. Porque é diferente a minha vida em Portugal do que 
aqui, é mais....as vezes tenho mais programas em Portugal do que aqui, o resto é igual. E nos somos 
aqui uma família, sempre quando alguém está triste ou com saudades e precisa de falar, nos já 



conseguimos dizer isto uns aos outros e arranjamos sempre programas para nos distrair. E depois 
pensamos sempre: Daqui em um mês vou para Portugal, portanto...e noto que o tempo aqui passa 
muito rápido, apesar de me custar, principalmente quando venho de Portugal na primeira semana 
custa, mas eu acho sempre que o tempo passa rápido, não preciso de contar os dias porque passa tão 
rápido. Estou sempre ocupada...
Ah e há mais uma coisa que ainda não falei. Quando cheguei aqui era a única estrangeira, a 
primeira, e a única portuguesa no meu serviço por causa disso também tinha mais medo. Quase 
todos dos outros tinham aí já um colega português ou estrangeiro, eu era a única portuguesa e 
estrangeira naquela serviço e então ainda não me senti a vontade com a língua e tinha mais 
dificuldades com muita vergonha. Por um lado foi bom, porque tinha de aprender a não ter 
vergonha. Tinha uma enfermeira orientadora. Portanto ela andou sempre comigo, ela perguntava me 
se eu percebia e era obrigada sempre a perceber e ter que falar , não podia nunca fugir. Agora já 
tenho mais portugueses no meu serviço e vem mais. Eles também tiveram a aprender no serviço a 
lidar com uma pessoa que não percebia bem, não falava bem porque era estrangeira.

Se olha por trás, quais são os efeitos positivos e negativos dessa emigração para a sua situação de 
hoje?

Eu acho que são mais os positivos do que os negativos. Negativos é mesmo saudades, não é uma 
coisa negativa, não acho que seja negativo...só que é uma coisa que é menos boa. Agora positivo é 
tudo, aprendemos mais, as condições de trabalho são melhores, ordenado é melhor, estabilidade, 
segurança, conhecemos outras pessoas, outras culturas. E crescemos principalmente, não ligamos 
tanto a certas coisas e ignoramos. Agora negativos não existe assim nada, sem ser as saudades. Mas 
eu penso que não vou ficar aqui muito tempo mas também não sei se voltaria a Portugal porque 
penso que custa a primeira vez saímos do pais, depois...por um lado eu gostava de voltar a Portugal 
porque tenho saudades da família mas também só voltaria se tivesse um emprego no hospital com 
contracto a ganhar o mínimo do essencial como os amigos meus. Se não acho que gostava de 
experimentar para outro país.

Então, não consegue imaginar a sua vida toda na Alemanha?

Não. Não, acho que não. O clima, a falta do mar...por isso faz muita falta as vezes. Não sei, talvez 
as vezes a cultura. Eu gosto da cultura mas as vezes é demasiado de regras, que eu não consigo d 
eme habituar. Mas os portugueses são assim, não são habituados a regras e isso. Não sei, acho que 
se calhar é mais por isso. Se calhar também a língua, acho que nunca vou falar assim tão bem. E 
talvez vontade de experimentar outra coisa. 

Então se alguém lhe oferecesse um contracto num hospital em Portugal, voltava logo?

Sim, se eu podasse ser independente, não precisasse dos meus pais, voltava. O que é muito difícil 
agora! Até os meus amigos dizem sempre: Ah, tu voltas! Sabes que não há nada como isto e é 
verdade. Eu gosto de estar aqui, não estou a sofrer, não estou triste mas sei que vou ser só 
completamente feliz se estiver em Portugal. Mas, não sei..se estiver em outra cidade que gosto 
muito mais, não sei? As vezes falo com um amigo meu, que também está aqui ser enfermeiro, e nos 
dizemos: Só seriamos felizes se estivéssemos em Portugal a trabalhar com boas condições ou então 
em Barcelona, que é a nossa cidade preferida. Porque acho que também tem a ver com o local, o 
local nos faz completamente feliz e se calhar em Barcelona também achamos que é uma cidade...eu 
falo de Portugal porque sei que lá me sinto bem e em Barcelona também mas é mau na mesma. Mas 



quem sabe, se calhar daqui em algum tempo vou para outro país...como só conheço Portugal e 
Barcelona que gostei muito...

E a família também podia ser uma razão para voltar a Portugal?

Sim, também mas a minha família não disse “volta”, sabem que quero voltar mas também só 
apoiavam se tivesse um contracto e boas condições no hospital. Se não também acham que “fico 
aqui ou então procuro outro país ou outra cidade aqui na Alemanha. 

Já tem assim uma data na cabeça?

Ah isso não, não. Também acho que aqui fizeram muito para nos aqui, ajudaram nos muito com o 
curso, com a casa, trataram de tudo, por isso acho que nos também devíamos dar o hospital. Não é 
“ok, aprendemos, já temos o B2, já temos a casa, agora vamo-nos embora”. Mas acho que eles 
também compreendem...porque temos colegas nossas que tenham se ido embora para Berlim ou 
outras cidades...as vezes os namorados também trabalham noutro sítio.

Já teve essa ideia quando saiu de Portugal, que não quer ficar tanto tempo fora?

Não, acho que quando sai de Portugal não sabia bem. Só que tinha uma ideia já antes de sair do país 
para fazer um voluntariado. E isso é uma coisa que as vezes penso, mesmo que não vou trabalhar 
para Alemanha ou para outro país ou volto para Portugal, é uma coisa que gostaria mesmo de fazer, 
experimentar. E acho que nos vamos para fora trabalho ajuda muito porque passamos obstáculos e 
enquanto estamos a trabalhar, aprendemos a língua e nos prepara para situações mais complicadas. 
Também gostava de ir para Brasil..acho que tem muita a ver com a cultura que o país tem. Se é 
semelhante a nossa, se calhar tenho mais tendência e experimentar ou gostar porque é mais 
parecida, como Itália, Espanha...mas estão é crise, portanto...é sempre mais fácil outros países.

Sempre se fala sobre “integração” no momento. O que significa para si na sua situação?

Para mim, não sei se sou integrada mas eu acho que sim. Mas para temos uma integração 
completamente temos que começar ter amigos alemães, do país onde estamos. E isto para mim é 
uma coisa que ainda não acontece...percebo os costumes, as regras mas ainda não me sinto 
totalmente integrada. As vezes é complicado ainda por cima que estamos num grupo de 
portugueses, se calhar se eu viesse sozinha já estava mais integrada porque tenho que fazer um 
esforço se não estava sempre sozinha mas também acho que o choque é maior se eu viesse sozinha. 
Era mais complicado. Assim no grupo também temos mais motivação para saímos e para conhecer 
outras pessoas, pensamos se eu não perceber o meu colega ajuda me ou vamos sair até ali e temos 
alguma segurança. Acho que em maior parte estamos integrados, não estamos a sofrer aqui, não 
estamos tristes.

E também se sente reconhecida no hospital?

Sim, sim. Eles me vêem como se fosse uma deles.

Havia algum momento em que foi tratado de uma forma desigual, onde as pessoas fizeram uma 
diferença?



Acho que não. Claro que há sempre frases ou alguém diz “Ah, ela é portuguesa, ela não percebe”. 
Mas são raros as colegas fazem isso, as vezes nem são enfermeiros, são outras pessoas...as vezes é 
ignorar, pensar que não percebemos, mas não acontece muito mas as vezes acontece. 

E com os doentes?

Não isto não acontecia que que tratassem de uma forma diferente. Acho que eles acham interessante 
e engraçado e perguntam e percebem. E as vezes estão a testar a dizer uma coisa e depois vêem que 
eu percebo e que estou a fazer tudo igual a minha colega que teve com eles antes...acho que depois 
pensam “ah, é estrangeira mas é igual” se calhar tenho um sotaque a falar ou assim ou tem que falar 
mais devagar. Mas vêem que sei o que estou a fazer. E acho que porque nos estamos estrangeiros, 
temos mais a tendência de fazer mais perguntas para ver se está tudo bem, temos mais preocupação 
para mostrar que somos responsáveis. E as vezes acho até melhor que eles vêem que também temos 
vontade de falar e que temos tempo disponível.

E na rua, já foi tratada de uma forma desigual?

Sim, quer dizer não foi nada de mal. Mas quando andamos nos transportes e falamos muito altos 
porque somos portugueses, isto não é muito bem visto e a mim já uma vez, quando estava a falar 
com uma amiga minha, o senhor começou a ralar connosco quando estava a sair e nos não 
percebemos, ele falou italiano connosco porque pensava que nos éramos italianos e percebemos que 
era por falar alto. E nos transportes públicos nos não estávamos a espera porque em Lisboa vemos 
muitos estrangeiros a falar alto e não ligamos e aqui as vezes notamos que as pessoas olham muito 
para nos e não tem um ar assim muito simpáticos...é mais falta de respeito! As vezes as pessoas 
riam se para nós e começam a falar connosco, mas há outros que notamos que não lhes agrade 
muito. 

A sua perspectiva de Portugal mudou com esse tempo fora?

Sim, acho que os portugueses noto muita tristeza porque eu acho que os portugueses é um povo, 
apesar de serem pessimistas, acho que se riem se muito, eram muito espontâneos e agora acho as 
pessoas um bocado mais deprimidas. Notei logo na primeira vez que fui a Portugal, assim as 
pessoas muito em baixo. Se calhar se estava ca não notava isso mas daqui noto tudo muito 
descontente e não se riem em lado nenhum. E depois nos chegamos lá sempre muito contentes, não 
temos problema nenhum...então as vezes é complicado para nos pedir um café e as pessoas não se 
rir u parece que está a fazer um favor.

E a sua perspectiva da Alemanha?

Não, não mudou. Acho que são muito organizados. As vezes acho um pouco exagerado mas na 
verdade nos devíamos ser um pouco mais assim. Se calhar devia ser assim nos países para as coisas 
corressem bem.



Entrevistada O

Gostava de falar primeira sobre a situação em Portugal. O que fez quando terminou o curso, quais 
eram as perspectivas?

É assim, eu primeiro...era vamos ver o que acontece porque eu não estava muito preocupada. Pensei 
sempre, o mundo é grande. Algum sítio vai precisar de mim. Eu acabei em 2010 mas em tive 
problemas na família e pedi para refazer o estágio em setembro e só acabei em dezembro. Portanto 
terminei em dezembro 2010. Em janeiro comecei a procurar trabalho em Portugal, mas não comecei 
com muito afinco. Fui a lista telefónica, apontava os nomes e ia procurando e ia a alguns sítios, 
perguntando e entregando o currículo. Mas não senti grande pressão, pensei que pode ser que 
entretanto não arranjo trabalho e então já tenho desculpa para ir ao estrangeiro. Porque eu queria 
experimentar, mesmo que não gostasse. A família está sempre lá! Entretanto distribui currículos 
mas ninguém dizia nada. As vezes entreguei o currículo na segurança nem sequer sei se passava daí. 
Só nos lares consegui as vezes falar com os gerentes porque em hospitais privados fica tudo na 
recepção. E nos hospitais públicos nem sequer queriam que eu deixo lá o currículo. “Ah, não 
estamos a aceitar currículos.” Pronto. Quem entrava eram as vezes pessoas que já tinham feito um 
estágio, mas quem queria entregar o currículo não chegou a lado nenhum. E eu entretanto, o centro 
de saúde da Póvoa, eu tenho estagiado lá, e eles iam contratar pessoas. Mas eles não contratam 
directamente. O centro de saúde contracta uma empresa que contracta enfermeiros. E eles disseram: 
“Ah xxxxxx, manda o currículo porque eles é que querem.” Só que uma enfermeira do meu estágio 
enviou o meu currículo. E no fim de janeiro já tenho entrevista marcada para ir ao centro de saúde. 
Fui a entrevista e disseram que era para começar em fevereiro, em princípio, nos domicílios. Era 
exactamente a área onde eu queria ir. Gosto de saúde domicílio. Entretanto eles entraram em guerra 
com o estado porque o estado queria que nos trabalhássemos no fim-de-semana sem pagar a 
escolaridade. E isto prolongou se e só comecei a trabalhar em Abril ou Maio. E decidiram que 
íamos trabalhar sábado de manha mas sem ganhar a escolaridade. E era para trabalhar sábado de 
manha, alternado. Primeiro, não era contracto, era recibo verde. Depois era para uma empresa, logo 
o ordenado também era mais baixo. Na altura deram me seis Euros por hora. Enquanto no hospital 
podes fazer turnos extra e horas extra, ali é centro de saúde. Nós ficamos muitas vezes em cima da 
hora porque tínhamos que fazer registos no computador. E muitas vezes tínhamos estatísticas e 
coisas para fazer e escrevemos horas extras. Depois chamaram nós e disseram que tínhamos de tirar 
um dia de folga e nunca mais podíamos escrever horas extras porque o nosso contracto era de 
daquelas horas por semana e acabou que não nós pagavam mais. E ficamos lá e fazíamos na mesma 
mas sem receber. Como somos portugueses, somos sempre assim. O centro de saúde é muito bom 
mas gosto quando for já mais velha, quando quero acalmar um pouco. Ao início da carreira, aprende 
se muito mas por outro lado é aquilo. No início queria começar com um hospital. Sempre quando 
tive algum tempo livre ia distribuindo currículos. No meio disto tudo, o meu estágio foi no hospital 
de Santa Marta porque queria mais experiência. E um enfermeiro perguntava me: “Não queres ser 
enfermeira de cuidados intensivos?” E eu estava com ele a aprender e houve um mês em que estava 
a fazer estágio e já a trabalhar no centro de saúde. No centro de saúde trabalhei até julho porque em 
janeiro tinha falado com um hospital de cuidados paliativos, que era mesmo a área onde queria 
trabalhar e conhecia lá uma professora minha com que me dava muito bem e ela arranjou me uma 
entrevista e chamaram me em julho. E eu disse: “Não posso começar já porque tenho contracto com 
aquela empresa mas posso começar em julho no fim do mês. Então, comecei a trabalhar no fim do 
mês no hospital de Bobadela em cuidados paliativos e reabilitação. Era a área que queria mesmo. O 



problema é que no dia em que me telefonaram do hospital foi no dia em que tinha vindo do Porto de 
uma entrevista para a Inglaterra, para uma unidade de AVCs. E tinham me dito que ainda demorava 
uma semana a dar resposta. Depois, eu fiquei: O que eu faço!? Vou para a Inglaterra ou não vou 
para a Inglaterra? O problema é que muitas propostas da Inglaterra é que ou era uma área muito 
turística e cara. Enquanto as outras dão casa e essas coisas, eles davam trabalho e agora safa-te. E 
fui ver os preços das casas e era tudo muito caro, a nossa Vila Moura, uma área turística. Entretanto, 
se não tivesse uma proposta de Portugal, eu aceitava, pelo menos era para um hospital. Fiz as contas 
e a ficar na casa dos meus pais a trabalhar aqui e ir viver para a Inglaterra e trabalhar, juntava o 
mesmo dinheiro. Por isso, ficava em Portugal, a ganhar experiência e depois logo se vê. Era a área 
que eu queria por cima, era paliativos. Descobri depois que fui a única de Lisboa que passou na 
entrevista para a Inglaterra. Mas prontos, fiquei em Portugal. 

E como surgiu daqui a ideia de ir para a Alemanha?

Entretanto estudei na área, fiz uma pós-graduação em enfermagem e reabilitação e fiz um curso 
básico de paliativos. O nosso problema era...nos temos no hospital os quartos para pessoas que 
partiram uma perna e precisam de reabilitar. Ficam nos quartos, ajudávamos a lavar e vestir e eles 
tinham terapias. Vinham e almoçavam. E depois tinham mais terapias. E depois ajudávamos outra 
vez a deitar ou a mudar fraldas, aquelas coisas. Isso era na área de reabilitação. E tínhamos uma 
parta de paliativos. O problema é que em paliativos em aprendi muito em pouco tempo, tinha 
pressão para trabalhar. Mas depois chegava uma altura em que os meus conhecimentos começavam 
a ser mais limitados. E o meu problema maior de todo, gostava mesmo de trabalhar ali, mas o meu 
problema era que a noite só estava eu e um auxiliar. E eu sai do curso e ler o papel é muito bonito 
mas quando uma situação de emergência acontece, e nós sem prática não podemos ficar a pensar: 
“Espera quando isto acontece, o que eu faço.” Não, temos que agir! E eu não tinha experiência 
nenhuma! E tinha medo, sinceramente. E eu disse não, eu preciso de uma urgências ou intensivos 
mesmo. Mas não queria fazer como as minhas colegas, não queria fazer duplo (trabalhar part-time 
em várias hospitais). Acabei por trabalhar mais horas do que elas. Tive um contracto de quarenta 
horas mas acabei por fazer na média sessenta. Cheguei a final de alguns meses e fiz 32 turnos 
porque era preciso. A minha chefe também fazia tudo para nós e nunca era capaz de dizer não. Ela 
também trabalhava connosco e como os meus colegas trabalhavam em dois hospitais não tinham 
tempo e tive que fazer esses turnos. E disse que, por tanto que gosto, vou ter que sair daqui e vou 
voltar mais tarde. Comecei a procura, é o que é...dizer “hm, quero trabalhar agora nas urgências”, 
não funciona assim. E eu disse: “É isto o meu plano de vida. E então vamos procurar no estrangeiro 
outra vez.” Uma colega minha tinha casado com um alemão e foi para a Alemanha com o primeiro 
grupo. Não gostou, odiou, chorava todos os dias e volta para lá. Ela era do meu hospital de 
Portugal. Ela não gostou e voltou. E ela ficava depois para mim no hospital. Ela ficou com os meus 
últimos turnos. Eu gosto muito da opinião das outras pessoas mas tenho a minha e queria ver o que 
acontece. Se for assim tão mau, aguento um ano de contracto e sempre tenho a experiência que 
queria porque eles diziam que podia escolher e escolhi cuidados intensivos. Era a carreira. E não só, 
também era para ter vida. Eu ganhava muito bem em Portugal mas como era recibos verdes, metade 
do ordenado ia para impostos. E depois ficava muito pouco. Mas para os dois dava para viver. Já 
estávamos juntos há 8 anos e eu pensava se aparece um terceiro elemento, onde é que eu estico. 
Como não precisamos roupa de marca e coisas assim, nos íamos vivendo. E quem vive com dois 
também arranja se com três e a família também ajuda e ia se safando. O problema era assim, foi o 
que disse, sessenta horas por semana, 32 turnos por mês. Eu só o via, porque quando fui para cama, 
ele já lá estava, eu chegava a dar um beijinho e a dizer: “até amanha”. No dia a seguir de manha, 
dizia: “Até logo, amor.” E trabalhava. Depois quinta feira tenho folga e precisavam alguém quinta 



feira e fui trabalhar e entretanto já não tive folgas. Ele não me viu quase. Por um lado vim por quero 
essa carreira e por um lado porque preciso ter tempo para os meus. Agora quando tenho tempo na 
Alemanha vou para Portugal, encontrei desde que ca estou na Alemanha encontrei os meus amigos 
uns quatro vezes. Agora que estou na Alemanha estamo-nos sempre a ver. Lá era incrível. 

Ainda se lembra dos sentimentos que teve quando chegou a ser uma decisão clara que vai para a 
Alemanha?

Eu disse: “xxxxxx, se eles recrutarem outra vez”, diz-me. Entretanto ele me disse e enviei 
directamente o meu currículo para o hospital, nem vi o anúncio. E depois fui as entrevistas. E disse: 
“Ricardo, como é que é? Alemanha?” E ele disse: “Alemanha!??” Desculpa, mas nós conhecemos 
Alemanha da segunda guerra mundial, pelas aulas de história. A língua parecia que estavam todos 
zangados, eu não sabia alemão. E ele ria se de mim. Nós tínhamos pensados em tudo, também nos 
Estados Unidos porque tenho lá a minha família inteira. E também tenho umas pessoas na Franca, 
também podia ir para a Franca. Só tenho aqui duas tias e os meus pais. Antes do 25 de abril já vinha 
tudo para a America. E depois tenho colegas que emigraram para a Suica. E me queriam levar com 
eles. Mas o problema é o francês. O francês para mim é...tirei um curso de francês e não me entra. E 
na Suica eles não davam nada, nenhum curso, só davam emprego. Mas nos tínhamos que chegar lá 
e falar, fluentemente. Eles não facilitam tanto como a Alemanha. E agora estão a fechar as portas. E 
ele disse: “Epá, então vamos lá.” Ele também não tinha grandes...ele ainda estava a fazer o curso de 
informática, também não tinha grandes perspectivas. Estávamos a ver anúncios com ordenados a 
500 Euros, 600 Euros...E fui para a entrevista. Da entrevista fui com o contracto para casa, pronto. 
Decidimos que gostamos as condições e disse que sim.

E como é que a sua família reagiu?

A minha mãe no início só dizia: “Oh filha, não vais para fora, tente aqui.” Quando fui a entrevista 
para a Inglaterra, disse isso. Entretanto começava a trabalhar, ela vi me trabalhar sessenta horas por 
semana. Ela viu que não me via. Eu cheguei em casa e chorava, não estava triste, era exaustão. 
Chorava simplesmente. Eu estava sempre a comer na casa deles ou na casa dos pais do Ricardo mas 
mesmo assim, do ordenado não sobrava assim muito e ela dizia sempre: “Olha filha, vai vai vai.” E 
quando apareceu aquilo da Alemanha, ela disse: “Vai!” Disse que ficava triste mas queria que tenho 
um futuro. Então sempre me empurrou e disse que a gente engolia as saudades e liga o skype todos 
os dias. E é mesmo assim, falamos todos os dias pelo skype. As vezes tem problemas de Internet e 
então é pelo telefone mas é todos os dias. E vou a Portugal mais ou menos cada três vezes, eles 
agora vêm ca. Ele (o namorado) no início não queria mas depois foi ele a dizer “vamos”. Ainda não 
conseguimos arranjar nada para ele, ele só fez o A1 e agora fez o A2. Mas começa agora o B1 e a 
partir daí vai ser mais fácil, se calhar. 

E lembra se ainda dos primeiros meses aqui? Como é que se sentiu no trabalho, recebeu um apoio 
do hospital? Teve a ideia que queria voltar a Portugal? Como é que foi?

Nunca tive. Porque, quando chegamos ca, encontramo-nos logo com a Isabelle Metz, tratamos com 
ela todos os documentos, tínhamos certeza que tínhamos casa também, e depois abrimos uma conta 
com as pessoas que já ca estiveram, eles também saíram connosco a noite. Tínhamos sempre 
alguém. Foi bom sempre. Foi o hospital e o grupo antigo que estavam nos sempre a ajudar, todos. 
Em termos disso, nunca houve falta.



Houve uma coisa que no início achou muito estranho o muito diferente?

Foi não jantarem, ou quase não jantarem. Isso e o turno a acabar muito cedo, o supermercado que 
está fechado no domingo. 

E como correu no trabalho, o processo de integração? Teve uma enfermeira que explicava as 
coisas?

Sim, no meu serviço temos tudo muito organizado. Não é como em outros serviços. Nem sequer 
todos tiveram. Acho que tive assim seis meses de integração, só que em tempo de turno foi quatro. 
Dizia no meu contracto que tenho seis meses de integração, quando cheguei ao serviço diziam que 
ia ter um orientador e deram me um livro de “Einarbeitungszeit” e tinha objectivos, tipo tem que ser 
capaz fazer isto,isto,isto. Uma vez por semana o meu orientador olhou para o livro para saber se eu 
já sabia fazer alguma coisa. O objectivo era que depois do tempo esteja tudo assinado. Problema, 
primeira, é o que me disseram que....eu acho que foi assim que íamos fazer o B1 em Portugal e o B2 
ca. Quando enviaram nos o contracto para casa, já não falavam do B2. Falavam de B1 e em vez de 
ir fazer na Alemanha, era em Portugal tudo. E quando ca chegamos e só quando ca chegamos, 
disseram que temos que fazer o B2. Disseram nos que tinham tidos muitas problemas com 
estrangeiros no hospital por causa as língua e agora já exigia o B2. O nos tínhamos que ir ao Goethe 
na mesma fazer isso. Mas eles pagavam o curso. No início fizemos o curso nas nossas folgas, 
depois as pessoas não conseguiam porque tiveram só duas folgas por semana e aquelas folgas não 
eram folgas porque fizeram o curso, começavam a reclamar. Depois era assim: Um dos dias, era 
pago, como nos estivéssemos a fazer turno no hospital e íamos para o curso. E no fim as pessoas 
continuavam a reclamar e acabou por ser os dois dias pago e íamos para o curso. 

E como avalia o desenvolvimento dos conhecimentos da língua?

Foi muito complicado. Foi péssimo. Dava me umas garras! O meu serviço é um paraíso porque 
tenho os melhores chefes do mundo, tenho os melhores colegas do mundo, adoro o meu trabalho, 
adoro. Só que cheguei ao serviço no primeiro dia e pensei: “Eu sou parva, eu sou maluca. Eu não 
bato bem da cabeça. Porque vim lá um homem que tinha uns seis ou sete maquinas agarradas. Uma 
era diályse, outro era um ventilador, outro era para pulmões e não sei que e tudo apitava...E na 
paisagem de turno eles falavam tão depressa e olhava e não percebia nada. E todos os dias tinha 
uma maquina diferente para aprender, no dia a seguinte já tinha que saber. Então foi chegar em casa 
e estudar,estudar,estudar,estudar...e depois traduzir. O hospital tem uma livraria e comprei livros em 
alemão. E explicava com palavras mas não dava para fazer frases. E eles perguntavam me uma 
coisa, tipo “o que é isso” e eu a responder: “sei! Faz os pulmões grandes!” Eu falava assim. E eles: 
“isso!” E no início fiz a cama com uma colega, e diziam me: “xxxxxx, agora ´ziehen`” e eu 
empurrava isto tudo e ela a gritar: “Nein, ziiiiehen!” 

Lembra-se nesses momento em que teve problemas na comunicação, como as colegas ou os doentes 
reagiram?

As minhas colegas tiveram muita paciência, são espectaculares! Os doentes riam-se. Negativa 
nunca tive assim nenhuma até agora. Toda a gente diz que sou francesa, mas de resto tudo bem. Fui 
uma vez turca e uma vez espanhola. 

E hoje, já não sente que a língua seja uma barreira na comunicação? 



É barreira mas neste momento já estou na situação que quando não sai uma palavra, sai outra. E tem 
que ser agora com os paisagens de turnos e tudo. E em situações de urgência se eles gritam, uma 
pessoa tem que saber. Não pode ficar a pensar: “Qual é o medicamento mesmo?” Eu sinto uma 
grande diferença nos médicos, nunca ninguém me tratou mal por ser estrangeira mas no início não 
me davam confiança. Não era falar mal, nunca, nada, mas senti que havia ali alguma coisa. Agora já 
é diferente. Agora sinto que a reacção é diferente. Uma pessoa não saber a língua parece sempre 
saber menos do que sabe. Porque não percebe que nos dizem e não fazemos as coisas porque não 
percebemos em alemão. Procedimentos que eles explicam uma pessoa até vai lá. Só por exemplo 
com os médicos foi mais difícil perceber os medicamentos. E ainda hoje vou sempre ver o 
medicamento que eles me dizem para dar no computador para verificar que percebi bem. Alguns já 
percebo, mas...uma pessoa que não tem toda a certeza do que está a fazer, está a fazer as coisas mais 
devagar e depois tem a noção que não trabalhas bem ou que demoras muito. Agora já não mas no 
início. 

E quais são as diferenças que vê entre o seu trabalho aqui em em Portugal? Em relação as tarefas ou 
como se lida com os doentes?

Não. A minha experiência também não tem nada a ver com os outros. Pelo menos do grupo que 
veio comigo. Tem pessoas que estão nas estacões normais nem sequer podem por um cateter, é o 
médico que faz e em Portugal fazemos tudo. Fazemos tudo lá. E aqui as minhas colegas diziam: “O 
cateter é o médico que faz, o penso é o grupo de pensos...” Eu fiquei... não consigo trabalhar assim. 
Porque eu vim ca para ter mais experiência e não era essa experiência que eu queria. Não vinha para 
aqui para depois fazer menos do que em Portugal. Aqui nos cuidados intensivos faço tudo eu fazia 
lá. A relação que temos com os médicos no meu serviço, permito nos isso. Se temos um doente com 
a tensão a cair, nos conseguimos dar um medicamento e o médico vem e controlo mas na primeira 
linha conseguimos agir. Porque eles confiam em nos o suficiente quando for preciso. Eles sabem 
que temos de dar certas coisas em situações de S.O.S. Em termos de maquinas de diálise, somos nos 
que controlamos. Ca faço tudo e aplico todos os conhecimentos ca. Fui ouvir uma palestra e uma 
colega me disse. “Vamos embora, não percebemos nada aqui.” E eu disse: “Percebo melhor a ele do 
que a ti.” Porque ele usava uma linguagem mais técnica do latim. Por exemplo as minhas colegas 
dizem que tem as pupilas estreitas, não percebi nada...isso é considerado língua da rua, nós em 
Portugal não podemos usar isso, ou tem medrias ou tem miose! 

E está então contente com a situação de trabalho. Há uma coisa que podia ser melhor?

Não. Já disse que volto para Portugal para a reforma. Antes de dois ou três anos, nunca. Não só para 
melhorar o meu alemão mas principalmente para ter experiência. Acho que uma formação extra faz 
sentido quando tenho a experiência suficiente para compreender tudo. O mais importante agora é 
ser cada vez melhor no meu trabalho e depois chegar um momento em que sou e vou melhorar. 
Temos cursos na Universidade do Goethe ca, por exemplo o “Anästhesie-Pfleger”, o que pertence a 
área de intensivos. Eu quero fazer isso, mas daqui em dois anos. O meu próprio serviço tem três 
pessoas a tirar esse curso. 

Então parece que consegue se desenvolver aqui profissionalmente também...

É! Só que se eu quiser ir para Portugal eles não dao equivalência porque aqui estou a estudar em 
termos académicos debaixo do grau do meu. Porque este “Weiterbildung” é para quem fez 



“Ausbildung” e não fiz, eu fiz um “Studium”. E no início eu disse que quero estudar mais e 
perguntei a que universidade me dirijo, e eles diziam: “O que vais fazer na universidade? Isto não é 
um curso universitário aqui.”

Tem a ideia que há uma falta de enfermeiros aqui no hospital?

Acho que ainda há um bocadinho. No meu serviço está um pouco complicado porque há várias 
pessoas a sair. É parecido como em Portugal. De vez em quando há pessoas doentes ou na 
formação, assim torna se mais complicado.

E no dia-a-dia, vê diferenças entre as enfermeiras portuguesas e alemãs, em relação a formação?

Eu dei uma entrevista ca na Alemanha para um rádio alemão. E entretanto, eles bateram muito 
naquela técla que nós temos um “Studium”...e eu disse que: “olha, eu tenho colegas que tem um 
´Studium´, estudaram quatro anos na universidade e não sabem nada. Não quero imaginar como 
eles são na prática e não sabem nada. E tenho colegas meus que fizeram que chamam ´só um 
Ausbildung´, estudam todos os dias, já fizeram formações e são pessoas que se preocupam e sabem 
coisas que nem alguns médicos sabem.  O meu serviço também está um pouco selectivo, lá está, eu 
desde que entrei no serviço de integração entraram muitas pessoas e saíram outra vez. A maior parte 
dos estrangeiros foram se embora porque não aguentavam. Aliás, os últimos estrangeiros...era 
mesmo eu. Tem que ser tudo para ontem e as pessoas não conseguem lidar com a língua e com tanto 
stress. Os meus colegas são muito profissionais, são muito bons colegas. Eu posso sempre pedir 
ajuda. Eu posso sempre perguntar o que não sei, ninguém aponta para mim. Até reclamam comigo 
quando não peco ajuda...”Tens três doentes e não pedes ajuda! Chama-me pá!” Em termos de 
cidade e de coisas assim...há colegas do trabalho que comecei também a encontrar fora do trabalho. 
Acabamos por sair, saímos pelo “Weihnachtsmarkt”. Mas amigos alemães é mais trabalho e passa 
um pouco para fora. Mas ainda não tenho tanto contacto. Com os portugueses sim, vou saindo. 
Temos ca uma família portuguesa também...fui sempre a igreja aqui e depois conhecemos fomos a 
comunidade portuguesa, vamos a processões, aquelas coisas e fazemos parte do coro e as vezes toco 
clarinete na missa. E depois acabamos por ir a uma processão com uma pessoa que teve uma vaga 
no carro e chegamos a conhecer uma família portuguesa, nos vamos a jantares de família, passamos 
o natal com eles e montes de pessoas. Quase todas as semanas encontramo-nos com a Caterina que 
é a filha deles e a nossa melhor amiga. Eles ajudam nos fazer as compras, buscar as coisas, a montar 
a casa...é a nossa família ca mesmo. 

E olhando para atrás, o que diziam são os efeitos positivos e negativos dessa emigração para a sua 
vida de hoje?

Melhorou tudo, tenho vida, tenho tempo, tenho dinheiro. Mesmo que o Ricardo ainda não arranjou 
trabalho, chega. Agora mudamos de casa, já fomos a Berlim, a Munique a a Heidelberg, 
Mannheim...ainda dá para passear. Já fui para Portugal várias vezes, adoro o meu trabalho, é um 
desafio. As vezes chego em casa e não consigo já ir para casa, vou a pastelaria portuguesa, comer 
um pastel de nata e como o trabalho é tão caótico, preciso de fazer aquele corte entre trabalho e 
casa. Para não trazer o trabalho para a casa. Agora já temos casa já dá para receber visitas..e com os 
pais é mais complicado porque tem que comprar dois bilhetes...as vezes preferem pagar o meu 
bilhete e eu vou lá e só tem que pagar um bilhete. Mas devagar...o meu pai é reformada, a minha 
mãe trabalha numa lavandaria e o dinheiro também não chega para esticar tanto e portanto é mais 
complicado. 



E quantas vezes vai a Portugal?

Eu vim em janeiro, o Ricardo vem ca passar os meus anos, depois eu fui uma vez...no total uns seis 
vezes. O único ponto que eu tenho é os meus pais. Porque são pessoas já mais velhas e são a minha 
preocupação constante. É o meu única problema, é o medo de eles estarem lá sozinho. Temos 
família lá, mas é família de nome, de resto está tudo na America. Mas o meu problema em Portugal 
também era que o ordenado chegava para dois, mas...os meus pais sempre faziam tudo para mim e 
eu queria dar-lhes mais uma velhice em condições. No momento não precisam ainda mas o meu 
problema é o futuro. O meu pai teve cancro e curou mas tem problemas respiratórias e os cuidados 
sao cada vez mais caros. O meu pai vai ao médico e eles disse que está tudo bem, mas no privado 
que diziam que precisa várias coisas. E queria que ele tivesse um cuidado de saúde como deve ser. 
E sabia que o ordenado não ia chegar para os meus pais. Eles me ajudaram a vida toda e depois eu 
não ia poder ajudar quando eles precisassem. E agora sei que há de haver dinheiro para fazer e já 
alivia. Apesar de estarem longe, pelo menos saber que as coisas iam correr melhor. É o único ponto 
negativo, eles estarem longe. Se eles estivessem ca, seria tudo, nem mexia. Vou para Portugal só 
mesmo por causa deles porque os meus amigos podem vir ca, graças a deus. 

E tem muitos amigos que já emigraram?

Metade da minha turma, quando nos acabamos, foi para a Inglaterra logo. Depois nos anos a seguir 
é tudo para a Inglaterra. A minha amiga foi com uns 40 no grupo dela para a Inglaterra, só para um 
hospital em Oxford. Depois alguns que foram para a Suica. Tenho mais colegas que foram para a 
Franca e alguns aqui na Alemanha. Muita gente que fica também tem lá família que vai ajudando e 
vai sobrevivendo..

E as suas perspectivas...consegue imaginar ficar aqui mais tempo ou até imaginar criar aqui uma 
família ou fica claro que depois de alguns anos vai voltar a Portugal?

Não, não. Eu só volto para a reforma. Já disse. Não sei se fico em Frankfurt porque também por 
causa do problema de trabalho do Ricardo...vamos ver. Se entretanto aparecer trabalho em 
Munique, não queria. Eu gosto muito de Frankfurt e do meu serviço. Aliás, já fomos a estes sítios 
todos e notamos que o sítio que mais gostamos é aqui, já é a nossa casa. Berlim é que 
odiamos...queria ir lá visitar, mas é cinzenta a cidade e não gostei. 

E também seria uma possibilidade voltar a Portugal ou ir para outro país?

Agora tudo depende do trabalho dele mesmo. Nos queremos ficar ca. No inicio tínhamos pensado 
em ficar aqui algum tempo e ir para a Suica depois quando já dominássemos a língua, tinha sido a 
primeira ideia. Como tinha colegas lá e as condições de vida são muito boas, tínhamos ponderado 

isso. Neste momento estou mesmo muito bem ca e a Suica está a fechar portas. Já não está a ajudar. 
Mas chega a um ponto em que já não estou reocupada com isso. Porque adoro o meu trabalho. 
Agora, pensar em Munique, sei que tenho trabalho porque a minha amiga está em intensivo de 
cardiologia. E eu sei que podia ir para lá. Mas as pessoas são diferentes. Aqui as pessoas estão 
sempre a conversar depois do trabalho, ficam no convívio. E a minha colega disse que ali não é 

assim, trabalham e vão se embora.





Entrevistada I

Pode falar primeiro um pouco sobre a situação em Portugal quando terminou o curso de 
enfermagem. Quais eram as perspectivas, o que fez?

No meu caso foi um bocado diferente. Eu acabei o curso em Julho e em Agosto soube do anúncio 
de vir para ca. E soube por causa do meu primo que também concorreu e também é enfermeiro, 
tínhamos acabado o curso na mesma altura e então prontos, concorremos nos dois. Só que ele 
concorreu em Lisboa e eu no Porto e na altura eu simplesmente, até durante o curso disse que vou 
concorrer mas é a minha ideia de ir para a Alemanha. Mas pronto, concorri e entretanto fomos a 
entrevista porque no primeiro grupo fizeram entrevista e depois todos foram seleccionados e fui 
fazer o curso mas até ao último dia do curso estava sempre dizer que se calhar não ia...

Mas antes de fazer o curso, candidatou se também para hospitais portugueses?

Sim,sim. Mandei currículos em Portugal e queria mesmo ficar lá porque porque eu sempre estudei e 
trabalhei junto e era mesmo ficar lá. Entretanto o meu primo disse: “Ah não, vamos concorrer nos 
dois.” Mesmo que ele ia para a Uniklinik e eu ia para o Nordwest ficávamos perto e que ia ser 
sempre melhor ficamos nos dois do que sozinhos. Mas entretanto ele desistiu no meio do curso 
porque não estava a conseguir estudar alemão, achava o curso estava a ser assim muito intensivo e 
pronto. E eu disse que também não estou a gostar que também não estou me a habituar ao alemão 
mas pronto, vou continuar. Então, ele não veio mas eu vim com o resto do grupo. 

Qual foi a maior motivação de sair de Portugal?

Foi mesmo simplesmente ter experiência, depois ter trabalho para conseguir arranjar mais alguma 
coisa ou simplesmente ter alguma coisa. Porque conseguia arranjar um emprego só em Portugal 
mas era a ganhar zero, a trabalhar mesmo de graça. E eu disse que não. Até que na altura já 
trabalhava, não na área de enfermagem mas trabalhava numa papelaria. Não me interessava estar a 
trabalhar voluntária. 

Lembra se ainda dos pensamento e sentimentos que teve quando se tornou mesmo real que vai para 
a Alemanha?

Foi uma questão diferente porque estava sempre em contacto com o meu primo e ele estava muito 
entusiasmado com aquilo mas entretanto as coisas foram seguindo e continuei o curso mas a ideia 
não era de vir ca, nem de ficar ca. Acho que só tive mesmo consciência quando comecei aqui a 
trabalhar. 



E já havia também situações em que ficou frustrada por não ser capaz aquilo que aprendeu?

Sim, quanto mais não se percebe a língua é muito mais difícil transmitirmos aquilo que queremos 
saber ou dizer. 

Em geral, o que esperava melhorar na sua vida com essa emigração?

Ter experiência profissional, te rum trabalho na área de enfermagem que nunca tenho tido e mesmo 
por opção de não ter mais nada e ver o que dava...era a única oportunidade que tinha de vir para ca, 
por isso..

Não candidatou se para outros países?

Não, não tenho muita habilidade para línguas, nem inglês, nem francês...nem estava a pensar eme 
migrar. 
E como é que reagiu a sua família?

A minha família era diferente...o meu também vinha e dava forca e íamos ser os únicos a emigrar. 
Entretanto ele vim ca para a Alemanha mas mais tarde e sempre nos demos apoio. 

Tem família que já emigrou?

Tinha tido família que tinha estado em Frankfurt que ficava aqui 40 anos mas não falava alemão e 
voltou para Portugal mas não tinha mais família emigrada. 

Mesmo que estamos ca não estamos isolados da família, dos amigos, isolados das nossas coisas que 
estamos habituados em Portugal e termos o telefone gratuito, o skype, é uma forma de comunicação 
mais fácil e então ajuda bastante. 

Lembra se ainda quando chegou na Alemanha. Como se sentiu no trabalho e na cidade? O que era 
como esperava e o que era diferente?

Na cidade foi fácil de me adaptar. A parte do trabalho é muito muito complicado. Como eu disse 
não tenho muita adaptação para as línguas, o alemão ainda não é muito fluido, era muito 
complicado entrar em contacto com as minhas colegas de trabalho. Não com os doentes, com os 
doentes eu conseguia comunicar bastante bem, não pela língua mas por gestos e de outra maneira 
mas com as minhas colegas era muito difícil dizer o que queria dizer ou saber. Os primeiros seis 
meses foram muito complicados para mim. Também mudei o servido também não me ajudou 
bastante, fui para outro serviço que não gostava, que não tinha muito a ver com enfermagem e 
entretanto mudei outra vez de serviço. Ou seja, a minha adaptação ao trabalho não era muito bom. 
No primeiro tive alguns meses de integração, no segundo estava só a trabalhar 2 meses porque não 
estava mesmo a gostar. O primeiro era obstetrícia e o segundo era endoscopias ou seja, não tinha 
muito a ver com enfermagem, era exames e nos não fazíamos muita coisa. E aí não estava a evoluir 
nada, nem na língua, nem no trabalho, nem na enfermagem. E estava assim, senti me bastante 
frustrada e falei com o hospital e disse que se fosse assim eu ia me embora. E eles disseram que 
posso mudar de serviço, fui depois trabalhar com a xxxxxx nos intensivos. 



E depois melhorou?

Ajudou bastante, sim. 

E foi fácil resolver isto?

Não, foi muito complicado. A adaptação ao novo serviço, a novos colegas, a dialectos totalmente 
diferentes porque nem todos são alemães. Por isso foi muito difícil a adaptar me a cada estacão. Se 
calhar agora nos intensivos foi mais fácil porque a maior parte são alemães, tem alguns estrangeiros 
só. E é um serviço onde tu podes evoluir, tanto a fala como profissionalmente.

E o hospital ajudou para poder fazer essas mudanças e compreenderam?

No primeiro, quando mudei para o segundo serviço não fui eu que quis mudar, foi mesmo o hospital  
que me quis mudar porque estava com muitos enfermeiros. E a adaptação no segundo trabalho não 
foi bem suicido porque nem tive apoio de mais ninguém, nem estava a ser seguida por ninguém, era 
chegar lá e estás aqui, trabalha. E não é assim, tem novos matérias, nos não sabemos. Foi muito 
difícil entrar na segunda estacão. Já agora nesta terceira já foi um bocado mais fácil porque tive 
adaptação também, tive a integração. Não sempre com a mesma enfermeira mas tive vários 
enfermeiros que sempre me queriam ajudar e a ver o que estava a fazer, a integrar me. 
Teve então um tempo difícil no início. 

É verdade, foi muito complicado. Por acaso quando trocei da primeira vez, eu ainda não falava bem 
alemão, ainda não percebia muita coisa...mas ai ajudaram me, arranjaram uma tradutora que era a 
nossa professora que fez o curso ca e como ela falava brasileiro e traduzia alguma coisa que eu não 
percebesse mas pronto, nessa parte eles tiveram cuidado. Mas na segunda quando eu quis mudar já 
não tive ninguém. És tu que queres mudar e já és tu que tens de te desenrascar. 

Então nesse sentido o apoio do hospital não foi muito bom. Como foi com outras coisas, em relação 
ao curso de língua, arranjar casa?

Na casa, nos sabíamos que passado três meses tínhamos que procurar uma casa. Só que é muito 
difícil arranjar uma casa, ou porque é muito caro ou porque é para duas raparigas e porquê é que é 
para duas raparigas. Só que entretanto ninguém tinha arranjado casa e eles disponibilizaram aqui 
duas casa para ficamos duas pessoas numa casa. Só que a casa tinha só um quarto, então o outro 
tinha que ficar na sala. Eu e uma colega vivíamos assim durante seis meses, entretanto o hospital 
disponibilizou nos outra casa para podíamos ficar sozinhas porque a casa era muito pequena. Ao 
nível de privacidade não tínhamos. No fundo ajudaram no último dia, mas...

E o curso que ofereceram aqui ajudou?

Sim. No entanto eu fui a única do primeiro grupo a ter aulas com o segundo. Mas por opção minha 
porque achei que não estava bem que ia necessitar mais aulas. Não só pelo facto do trabalho mas 
sim pelo facto da língua ainda não ser assim tão fluida e então obtém por perguntar se posso 
continuar com o segundo grupo. Mas eles disseram que não iam dar mais ajuda nenhuma e tinha 
que pagar as aulas mas fazia na mesma. 

Havia momentos no início em que duvidou da decisão de ter ido embora?



Sim. Penso agora as vezes em voltar. Houve uma das vezes que XXXX só que os meus pais não 
estavam muito a favor disso. Mas passado três meses estava mesmo com a decisão de querer voltar 
para Portugal e nem queria falar mais alemão. Entretanto a minha família deu me apoio e achava 
que não devia voltar a Portugal, que ia fazer um grande erro se voltasse que não ia outra 
oportunidade para ca voltar e então, vamos ver mais alguns tempos e vamos ver o que acontece. 

E melhorou?

Sim, bastante.

E quem fazia parte assim do círculo de amigos aqui no início?

Os únicos amigos as pessoas do curso de alemão. Nos éramos poucos, só oito. Quatro ficavam no 
Uniklinik e três ficavam ca comigo e nos todos juntamo-nos. Os de Lisboa e de Porto. Nos aqui 
tínhamos uma rapariga que era tradutora também e ela ficou também a nossa amiga e ajudou nos 
bastante no início. Foi uma boa ajuda quando ca chegamos, ela foi connosco para quase todos os 
sítios. 

Pode explicar um pouco o desenvolvimento dos conhecimentos da língua? E lembra se talvez de 
uma situação de grande frustração ou sucesso? 

Mesmo agora ainda tenho alguma frustração nisso porque ainda não compreendo a cem porcento e 
a falar, também não falo tão correctamente como deveria falar. Claro que isso tem vindo a melhorar 
e sinto que sim. Quando ca cheguei não falei nada, simplesmente daquelas frases que já trazia 
decorada e fora disso nada. Por isso, melhorei bastante. Em relação aos meus colegas que vieram no 
mesmo grupo, eles falam muito melhor mas pronto. Por um lado também sinto me contente, visto 
que tive já algumas dificuldades em aprender línguas e é sempre uma boa coisa para mim evoluir. 
As primeiras semanas, primeiros meses, não achava que estava a evoluir. No primeiro trabalho não 
tinha muito apoio e acho que evolui mais agora, mesmo ao nível de língua. Também ajudou que 
faço agora aqui desporto, ter conhecer outras pessoas, ter a possibilidade de falar também com 
outras pessoas em alemão e não só no trabalho. 

Lembra-se de um momento em que a língua era mesmo uma grande barreira na comunicação com 
um doente ou colegas?

Como disse, com os doentes não senti assim grande frustração, com as colegas do trabalho sim, 
com alguns. Bastava só de eu dizer uma coisa e eles não perceberem. Pronto, há uns que colaboram 
e outros não. Por isso...o serviço onde eu estava no início são só mulheres e era tudo quase de 40 ou 
50 anos, por isso não compreenderam muito bem aquela parte de ser jovem, ir para um país que não 
era meu. Era tudo um bocado frustrante para mim. 

E quando fala alemão hoje em dia já se sente bastante segura em falar?

Nem pensar. Ainda estou muito longe disso. Também agora faz dois meses em que não estive ca, 
tinha uma operação em Portugal e estive bastante tempo fora. E agora voltar e falar já foi muito 
mais complicado. 



Dizia que é um pouco dividido que no trabalho fala alemão e quando sai é mais português?

Sim, maior parte. Quando saio falo português. 

Mas já tem alguns amigos alemães?

Sim, tenho da parte onde fazia o desporto, saia com eles. Fiz Capoeira. E voltei ca a fazer, também 
para falar mais alemão e melhorei bastante. Assim foi uma maneira de tentar arranjar outras 
pessoas, não só para fazer desporto mas também para conhecer outras pessoas e evoluir com a 
língua e ao nível social estar melhor. 

Pode falar um pouco sobre o quotidiano no trabalho. Onde é que vê diferenças em relação a 
Portugal? 

Em relação ao primeiro serviço achava que o serviço ca estava pior do que em Portugal. Porque o 
primeiro era mais ao nível dos cuidados...praticamente fizemos mais trabalho ao nível de auxiliar, 
dar comida..pouca era de enfermagem. No segundo não era nada de enfermagem para desenvolver 
ao nível de trabalho não. Era só fazer exames, embora este serviço é igual em Portugal. Era tipo 
estagnar aí. Neste serviço acho que sim, aqui é muito melhor do que em Portugal. Embora em 
Portugal tenho outras coisas que aqui não tenho. Em Portugal acho que as pessoas são mais 
cuidadosas, se calhar falam mais para estimular um auto-estima, enquanto aqui não. É tipo ser frio, 
fazer as coisas. Fazer as coisas que tenho que fazer e porque é necessário fazer mas não acho que 
seja por vontade próprio. 

Também tem a ideia que há aqui uma falta de enfermeiros?

Eu ainda não tive muito essa noção. Estou no serviço há 5 meses e agora fiquei 2 meses fora, por 
isso, não sei dizer. Em Portugal nos cuidados intensivos, no estágio tive dois o três doentes, aqui 
tenho três normalmente. Aqui tens mais trabalho.

As tarefas que tem agora neste serviço correspondem a formação que teve ou há coisas que fazem 
falta?

Há mais coisas que me faltava. Aos poucos e poucos vai se aprendendo e acho que é produtivo. É 
sempre bom para evoluir. É bom. Se fosse como no início se calhar já não estava ca. 

E em geral, como é o ambiente no hospital, a relação com os médicos?

Trata se por tu, podemos dar as nossas opiniões, eles vem estar connosco, não há diferenças de 
escalas, estamos sempre no mesmo nível. 

E quantas vezes tem contacto com Portugal, quantas vezes é que vai lá?

Isto é por acaso...sou uma das pessoas que vai muitas vezes para Portugal. Se calhar assim dois em 
dois meses vou para Portuga, mesmo que for só para cinco dias. E agora temos bastantes folgas e há 
voos baratos.

E recebe visitas ca?



Neste momento só recebi os meus pais e o meu namorado. Neste ano estou a pensar não ir tantas 
vezes a Portugal, tentar mesmo ficar ca e adaptar me mais a língua. Claro que vou querer a Portugal 
mas se calhar não tantas vezes. 

E o que lhe faz mais falta na vida na Alemanha?

A família e os amigos. Acho que é só isso. A comida já não tanto porque faço muita comida em 
casa.

E como é que a família lida com a situação?

Por acaso lidam bem. Eles apoiam me bastante e não impedem nada. 

Se olha para atrás. Quais são os efeitos negativos e positivos dessa emigração para a sua situação de 
vida hoje?

Negativo, acho que foi mesmo deixar a família lá e as pessoas que no fundo estavam perto de mim. 
A parte positiva foi ter trabalho e evoluir principalmente tanto uma língua e ao nível profissional, 
claro que sim. 

Fazia esta escolha outra vez?

Acho que sim. 

Havia um momento em que foi tratada de uma forma desigual pelos chefes ou colegas?

No serviço onde eu estou agora se calhar nem tanto. Mas nos outros serviços sim. Não pelos 
doentes e também não pelos chefes mas era mesmo pelos colegas do trabalho. Ai eu acho que eles 
estiveram mesmo a discriminar e foi mesmo por causa da língua porque agora quando estou com 
eles, eles reagem já completamente diferente. 

Quais eram as situações no início?

Era se calhar: “Ah, tu fazes isto, enquanto eu faço outra coisa.” Foi uma situação em que disse que 
se calhar eu ia embora porque achava que não tinha estuda para fazer isto, era até limpar sanitas e 
não poder trabalhar como enfermeira. E senti me discriminada e a pensar: “Não estudei para isto.” 
Mas agora já não é assim. Na rua nunca me senti discriminada.

E as suas perspectivas, se pensa nos próximos anos. Consegue imaginar ficar aqui na Alemanha 
muito mais tempo?

Perspectiva de voltar a Portugal e trabalhar lá se calhar não tanto. Não tenho perspectiva porque 
nestes dois meses que estive ca também tentava enviar currículos e não obtém resposta nenhuma, 
por isso Portugal fica fora da questão. A perspectiva de ficar ca, mesmo neste hospital sim..no fundo 
trataram mal mas tem partes positivas também e não posso dizer que eles não ajudaram e apoiaram. 
Por isso vai para já para ficar ca e acho que no hospital neste momento me sinto realizada 
profissionalmente. Com o tempo vou ver.



E quando saiu de Portugal quanto tempo pensou ficar na Alemanha?

Pensei nos dois anos, o que era o tempo de contracto que nos tínhamos que fazer. O segundo grupo 
tem 1 e nos temos 2 anos. Porque eles tiveram 3 meses de aulas e nos tivemos 6. 

O que tem que acontecer para voltar a Portugal?

Muita coisa. Neste momento ficar ca vai ser uma decisão de que, ao nível profissional está a ser 
muito concretizada e em Portugal não. E se eu voltasse para Portugal, e ia outra vez a trabalhar na 
mesma coisa que estava a trabalhar e não na área...não sei, até que razão que podia voltar a 
Portugal. Todos os dias falo com a minha família e com o meu namorado. 



Entrevistada N 

Pode falar um pouco sobre a sua vida em Portugal depois de terminar a licenciatura, o que fez, 
quais eram os planos, como era a situação nessa altura em Portugal?

Quando acabei o curso em 2008 já a situação estava mal, ainda se encontrava trabalho mas já estava 
complicado e então decidi também um bocado misturado com o amor, fui com o meu namorado 
para a Eslovenia e comecei o mestrado lá. Depois estive lá dois anos a situação financeira também 
ficou pior não consegui encontrar trabalho também lá por causa da língua depois voltei para 
Portugal. Trabalhei lá um ano foi quando depois no final desse ano encontrei a vaga para vir para a 
Alemanha. 

Como surgiu a ideia de sair?

Porque tinha de ser não havia outra forma, ou ficava lá à procura de trabalho porque enviei mais de 
cem curriculos. 

E o trabalho que teve não ofereceu boa s condições ?

E era num lar, não era aquilo que eu queria.

E dava para ter uma vida independente?

Não Não Não, vivia com os meus pais não dava para viver sozinha.

E não recebeu respostas positivas dos Hospitais onde se candidatou?

Mais de cem curriculos, eu deixei de contar aos cem, fui a umas três entrevistas, acho que nem 
sequer três, mas pronto.

E nessas entrevistas as condições também não eram boas?

Não depois nunca mais ouvi nada, nem uma resposta nem sim nem não nem talvez, numca mais.

E a Eslovenia também não era uma opção?

Não era uma opção por causa da lingua o curso ainda não está terminado, o Mestrado, ainda preciso 
fazer a tese e agora estou aqui é complicado

E aqui não tem tempo..

E mesmo a enfermagem cá é diferente não têm mestrados então preciso de procurar um sítio que 
aceite mas pronto.

Pensou logo na Alemanha quando não teve trabalho em Portugal?



Saiu a Alemanha, eu simplesmente vi um anúncio, costumo receber anúncios pelo meu email dum 
jornal qualquer online e pronto eu disse mais um curriculo, mais um que não me vão chamar pensei 
eu mas pronto lá me chamaram fui à entrevista e até correu bem.

Candidatou-se para outro país também?

Sim para Inglaterra

Qual é que preferia a Inglaterra ou a Alemanha?

A Inglaterra por causa  de língua. Porque Inglês falo muito melhor do que o Alemão por isso....

E na Inglaterra não arranjou... ?

Lá também não consegui.. ahhh a procura já era também muita para Inglaterra 

E então escolheu a Alemanha?

Foi mais a Alemanha que me escolheu.

Ainda se lembra dos pensamentos sentimentos que teve nessa altura? Quando mesmo tomou a 
decisão, OK vou para a Alemanha?

ummm acho que numca tomei a decisão foi mais vamos ver no que é que vai dar, Porque se tinha 
tomado a decisão de ir para Inglaterra a aAlemanha surgiu no caminho então fiquei vamos ver no 
que é que vai dar se der continuo, fico se não der também posso sempre tentar a Inglaterra outra vez 
 
Lembra se ainda como os seus amigos, a família reagiram à essa notícia?   

Estás maluca. Mais amigos, família apoiaram mais. Mas pronto, a Alemanha...em Portugal temos 
sempre aquela sensação da Alemanha ainda é um país não muito aberto para os imigrantes. Mas até, 
até...

Teve algum receio por causa disso?

Sim sim claro, mas pronto acho que há muito preconceito. Muito ideias que nos temos.

Então foi positiva a reacção da família a essa notícia?

Sim sim. Eles já estavam convencidos de que eu ia sair de qualquer forma, que me ia embora.

E as razões que levaram a essa decisão eram falta de emprego em Portugal, mais alguma 
motivação?

Sim, acho que é a principal motivação a falta de emprego em Portugal. Porque se eu tivesse um 
emprego em Portugal não ia embora.

E tem amigos ou família que também já sairam do país?



Sim sim, as minhas irmãs estão todas fora. Uma está na Suiça, outra está na Noruega e outra está na 
França. Por isso..

E também foi por questões de emprego?

No caso delas foi mais por insatisfação. Não encontraram aquilo que queriam em Portugal. Então 
foram a procura de outra coisa fora. Porque na altura em que elas sairam não havia a crise que há 
agora. Já estão fora, a que está a menos tempo fora já está há dez anos. Por isso...

Então elas já estabeleceram aqui uma família, vida?

Sim, sim

E colegas, conhece muita gente que emigrou, muitas enfermeiras?

Sim sim, enfermeiras principalmente para A Inglaterra maior parte. E mesmo sem ser enfermeiras, 
muita gente emigrou.

Parece o primeiro destino, a Inglaterra...

É por causa da língua, é mais fácil porque nós temos inglês na escola durante muitos anos e se nos 
mudarmos para outro país queremos uma língua que seja acessível e que torne a adaptação mais 
fácil.

E tem colegas também que conseguiram arranjar trabalho em Portugal? E que estão contente com a 
situação de...?

Contente? Não! Mas que conseguiram sim. Mas há sempre aquele problema dos contractos que é 
recibos verdes..que chegam aos seis meses e vão embora e tem de procurar outra vez. 

É difícil então de ter uma perspectiva um pouco mais longe?

Mais estável..é quase impossível. 

Então tem amigos que não conseguiram sair ainda da casa dos pais porque tem emprego mas nao é 
sufficiente para arranjar um apartamento..

Sim, é o meu caso. Uma pessoa de trinta anos não quer ficar na casa dos pais. Chega a ser um 
pouco deprimente. 

Dizia que até um certo ponto sentiu se forçada a sair do país porque não conseguiu realizar esses 
planos em Portugal?

Sim. Não havia forma em Portugal. 

E também conhece pessoas que trabalham em outra área e não conseguem exercer a sua profissão?



O que é ainda pior, mais frustrante. Nos passamos anos a estudar para uma profissão e depois temos 
que fazer outra coisa que não têm nada a ver.

E quando chegou na Alemanha, lembra-se ainda dos primeiros meses aqui: Como se sentiu no 
trabalho, na nova cidade, o que era diferente?

Nos primeiros dois meses, para mim era tudo muito bom, sabes muito bom para ser verdade as 
vezes. Sim, nos primeiros meses achei tudo muito muito bom. Sim, depois comecei a ver coisas que 
enfim, não que me desiludiram mas que me puseram mais na realidade. Se calhar não era assim 
tudo perfeito como parecia a primeira. Mas no início estava super supreendida, mesmo com as 
colegas no trabalho, principalmente acho eu, receberam nos super bem. Mas pronto, depois sabes...

E então chegou aqui e teve logo um apartamento?

Não, nos fomos para uma residência, uma residência de estudantes do hospital, aqui perto também, 
são quartos com..é só quarto com cozinha e casa de banho para o piso, como se diz...

partilhado!

(ri-se) As vezes já me esqueço certas coisas, palavras em português! Pronto, não gostava de ali. 
Tentei sair o mais rápido possível. Assim que consegui, assim que vi o anúncio para os 
apartamentos, concorri logo e conseguiu à primeira, depois de 5 meses. 

Mas isto aqui também faz parte do hospital ou não?

Sim, faz parte do hospital, este complexo todo. 

Então também tem assim uma vantagem; não pagam assim tanto pelos apartamentos?

Acho que a vantagem é que não temos a caução. Pronto...

Mas no início havia um apoio? Pagaram só muito pouco ,não é?

Sim pagamos 100 e tal euros, pagamos muito pouco. O primeiro mês não, começaram a descontar a 
partir do segundo mês de trabalho. Nos tínhamos dinheiro no primeiro mês. Sim, em relação a 
isso...

E depois também queria sair de lá?

Sim, aquilo não havia condições. primeiro porque aquilo era temporário, nos podíamos ficar lá até 
seis meses e se não conseguíssemos encontrar nada, podíamos prolongar mas pronto e consegui 
mesmo no limite. E queria mesmo sair dali. 

E o primeiro dia de trabalho, ainda se lembra? Como correu? O que era como esperava no hospital? 
O que a surpreendeu talvez? Ou assustou?

Ihhhh!... Sem dúvida! Porque eu não sabia onde é que eu ia trabalhar. Até no momento em que 
cheguei, não sabia qual era o serviço onde ia trabalhar. Então foi muito surpreendente porque não 



era o que eu queria. Eu queria e tinha falado na entrevista que eu queria ir para uma pediatria ou 
uma neonatologia, com crianças, independentemente do serviço que fosse. E pusseram me nos 
cuidados intermédios de medicina interna. Isso é adultos, não é...não te nada a ver. Então foi 
surpreendente, pela negativa. Mas pronto, lá correu bem e estou lá até agora.

Mas no início não estava muito contente?

Com o serviço não. Por não ser aquilo que eu queria. E porqué é que não podia ficar naquele 
serviço?

Não sei. Porque o próximo grupo já foram pessoas para o serviço que eu queria ir. Então, e essas 
pessoas foram-se embora. Então, não percebi.

E tentou trocar?

Não porque quando soube já se tinham ido embora. Mas ainda quero mudar.

E já perguntou uma vez?
Não, ainda não. Ainda estou lá. Porque uma pessoa fica, ha, vamos ver mais algum tempo. E a 
língua ainda não está assim tão segura, por isso..

E as colegas, como reagiram no início? 

No início foi, olha, fomos super bem recebidos. Eu e a xxxxxxxxxxxx estamos no mesmo serviço. 
Ficamos juntas. Pronto acho que nos primeiros dois, três meses. Depois comecamos a conhecer as 
pessoas melhor, as pessoas começaram-se a revelar melhor mas é claro há sempre pessoas 
diferentes. 

E havia mais apoio pelo parte do hospital? Em relação a burocracia, curso de línguas...

Não. Não tivemos nada. Agora com o próximo grupo que vier, é que nos vamos começar um curso, 
quer dizer, não é o próximo grupo. Enfim, ainda não percebi muito bem mas vamos ter um curso de 
B2 agora, vamos começar em fevereiro. Mas ainda não sei como vai funcionar. Mas só agora 
porque houve muitas colegas que também insistiram com...

Mas não era obrigatório ter o B2? Para ter o reconhecimento?

Era suposto. Ah não, aqui em Frankfurt não. Mas o hospital  agora está a exigir o B2.

E vai investir também no curso, não tem que pagar?

Em princípio não. Isto ainda não está muito claro. Mas pronto no nosso contrato estava escrito que 
nos davam até ao B2. Pois no final não deu, não houve tempo, e depois as coisas ficaram..mas os 
grupos seguintes já vieram todos com o B2 ou fizeram ca. 

Mas o reconhecimento já foi feito?

Já, foi sem problemas.



Já é tudo igual entre vocês e uma enfermeira alemã? Já ganham igual? Tem a mesmo 
responsabilidade?

Sim, sim. 

Quanto tempo demorou?

Houve uns que vieram mais cedo do que outros. Mas o meu foram três meses se não me engano. 
Porque os meus papeis desapareceram, então houve muitos atrasos. Tinha de reenviar tudo outra 
vez. 

Mas acha que correu bem ou está com algumas queixas?

Em relação a isso, não. Não houve problemas nenhuns. 

E no início nos primeiros meses, houve momentos em que duvidou dessa decisão de sair do país?

Sim, não sabia se ia conseguir. É sempre a mesma razão, a língua, a comunicação.

Quais eram as razões que levaram à dúvida?
É sempre a mesma razão a língua. A comunicação, é o conseguir entender por exemplo numa 
situação de emergência, nós estamos a trabalhar nos intensivos intermédios é muito stressante em 
situação normal quando se entende a língua, então quando não se entende a língua acho que ainda é 
o dobro. Depois está tudo stresado e dizem-nos uma coisa uma vez, não entendemos ficam todos 
nervosos, e nós ficamos ainda pior, a sentirmos-nos ainda pior, mas pronto é uma situação que acho 
que se entende.

E também trás uma certa frustração depois que não se pode também talvez mostrar os 
conhecimentos que se tem só por causa da língua que não é uma falta de não não se sabe.

Não é falta de conhecimento, é muitas vezes sinto-me burra mesmo, mas não é por não saber, é 
porque não entendo o que estão a dizer ou o que querem de mim. 

Mas acha que as outras pessoas percebem isso que é uma falta de... é só uma questão de língua ou 
as vezes teve medo que as colegas pensam, ok, ela não sabe fazer isso? 

Não...há muita gente que diz isso, dizem mesmo eles não sabem ...não que não entendem, eles não 
sabem, nós agora somos quatro ou cinco estrangeiros no serviço, temos Polacas Portuguesas e 
Gregas e eles dizem mesmo nós não sabemos. E não é uma questão de não saber, muitas vezes é 
uma questão de não entender. Mesmo por exemplo, se calhar um exemplo parvo, se tu não souberes 
o que é coração em Alemão não sabes o que é que o coração faz. O hertz, não sabes o que é Hertz 
não sabes o que é que ele faz, se te fazem uma pergunta, o que é que o coração faz em Alemão, não 
podes responder.

Não podes responder porque não percebes a pergunta...

Sim, e há muita gente que não entende isso. 



E não percebem tão bem essa situação ou o que significa de aprender uma língua em tão curto 
tempo e começar logo a trabalhar que todas as pessoas vão ter que apoiar também, ajudar, explicar 
um pouco melhor...

Eu entendo também é muito trabalho da parte deles não é, que eles têm que explicar e tornar a 
explicar e pronto aumenta o trabalho para eles, mas tem de haver uma cooperação, uma vontade de 
ambas as partes.

Sentes um pouco a falta disto, dessa cooperação?

Não é de toda a gente é claro, há colegas e colegas, há pessoas que são extraordinárias que estão 
sempre ali e ajudam, mas há outras que...enfim... muitas vezes digo que entendi e não entendi, mas 
só mesmo para não ter de passar por certas situações, depois vou e tento procurar por mim o que é 
que aconteceu ali que eu não percebi.               

Podes explicar um pouco essa questão da língua, o desenvolvimento dos conhecimentos de língua, 
houve situação em que, já disse, sente um pouco de frustração por causa disso e também se lembra 
talvez de uma situação concreta em que a língua era assim mesmo uma barreira na comunicação 
com colegas ou talvez também com doentes ou com superiores?

Sim. Várias situações quase todos os dias

Em relação ao inicio e agora, o que mudou?  
Por exemplo mesmo aquela situação de emergência, acho que agora estou muito melhor. Consigo 
receber as informações mais rápido e agir mais rápido. Porque, no inicio por exemplo era muita 
coisa ao mesmo tempo e eu tinha de prestar atenção naquilo que diziam e naquilo que se tinha de 
fazer e isso era muito difícil, entender aquilo que me diziam e entender aquilo que eu tinha que 
fazer, e fazer, agora já consigo... como é que eu vou explicar... não se estás a perceber o que é que 
eu quero dizer 
 

Já pode também fazer coisas ao mesmo tempo?

Sim sim, fazer e ouvir, não tenho só de prestar atenção naquilo que tenho de fazer ou ouvir, consigo 
fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No inicio ou ouvia ou fazia, porque para entender aquilo que 
me diziam eu tinha que prestar atenção e concentrada... mas pronto...acho que nisso houve uma 
grande evolução. 

E em relação aos doentes quando se lembra, não sei do inicio e hoje, como é que eles reagiram a 
essa situação que às vezes haviam momentos, que é natural que havia algumas dificuldades de 
comunicação, como é que reagiram a essas situações? 

Eu lembro-me de um que tinha dores e eu não percebia bem o que é que ele estava a dizer, e prontos 
uma pessoa quando tem dores fica muito menos paciente e ele aaaagggggrrr uufffff fazia sempre a 
mesma... todos os gestos possíveis e imaginários para me fazer entender que não estava a gostar da 
situação, que eu não estava a perceber, e ao mesmo tempo para me fazer entender que tinha dores, 
até que eu disse é melhor chamar alguém para me dizer o que é que eu tenho que fazer, para me 



explicar, tive de chamar um colega e prontos lá me safei daquela situação, foi só assim. E depois a 
questão do dialecto...

Isso também é complicado, até para os Alemães...

A questão do dialecto para mim é é um problema porque há pessoas, principalmente os mais velhos, 
os mais idosos só falam dialecto, agora já entendo algumas palavras mas mesmo assim ainda é um 
problema.... há situações cómicas também...

Imagino...mal entendidos engraçados..   

Eu trago um chá quando me pedem outra coisa qualquer 

Mas em geral acha que você e também os doentes lá conseguem lidar bem com essas situações?  

sim sim 
É comum acontecer que alguém se queixa ou dizem “porque é que não percebe?” e fica impaciente? 

Não por acaso não, em relação aos pacientes eles são muito mais acessíveis acho eu 

E com os superiores, os médicos, os colegas como é que...? 
Com os médicos até agora não tive grande problema... é só, lá está, as situações stressantes sempre 
levam a mais...pronto, são situações mínimas acho que também são, que se entende, mas nada assim 
de grave, nada do outro mundo. 

E hoje já sente bastante segura a falar Alemão, sente que consegue assim expressar as coisas, o que 
quer e...?   
Sim já me sinto mais segura, ainda não o suficiente acho eu não é...e já consigo por exemplo na rua 
ter conversas com pessoas estranhas, coisa que no inicio evitava a qualquer custo...

E agora já não é grande problema...

Agora já não, se cometer um erro não quero saber, é normal, já me sinto mais segura lá está... às 
vezes sei que disse uma coisa errada mas...passa já não me sinto tão mal como quando foi o inicio.

E com que frequência fala Português, quando com quem?

Agora tenho mais duas colegas Portuguesas lá, só mesmo com elas, pu quando me encontro com o 
pessoal, pessoal do meu grupo, de resto não falo Português 

Então no trabalho às vezes pode falar Português também com os colegas  ?

Poder poder não eles dizem sempre aaa falem em Alemão mas a gente fala não é...é normal. E a 
passar o turno, às vezes calha que tenho de passar o turno a uma colega portuguesa e as vezes é 
difícil porque já nos habituamos em termos técnicos em Alemão, sai uma mistura, fazemos uma 
mistura de tudo, mas pronto a gente fala 

E fora do hospital tem...acha que fala mais português mais alemão, tem amigos Alemães?



Não amigos alemães não tenho, até agora os Alemães tem sido mais a nível profissional do que fora 

Quando chegou aqui já ficaram assim bastante juntos ou sentiu-se um pouco assim sozinha isolada?

Não quando cheguei ficamos sempre muito juntos sim, era, lá está, aquela insegurança de toda a 
gente, tinha-mos de sair todos juntos porque assim se um não souber uma palavra então o outro 
sabe, então para sei lá ir a uma loja perguntar alguma coisa...aaa quem é que sabe como é que se diz 
e então ajudava-mos uns aos outros.

Dá mais segurança também não...?

Sim sim agora estamos todos mais independentes então os nossos encontros tem sido cada vez 
mais, mais afastados no tempo, e depois os turnos também é complicado encontrar-mos todos

Claro e quando não moram todos juntos também já não se vêem assim com tanta frequência, mas 
tem pessoas aqui, amigos aqui ou considera...

Fora eles não, fora os portugueses do goethe, os enfermeiros fora os enfermeiros não.

Já são bastantes também não é ?

Sim uns 30 ou 40 

E acha que o curso que teve antes em Portugal a preparou bem ou que podia ser melhor em relação 
a cursos de Alemão ?

Preparou-me melhor do que eu pensava, é claro que não foi suficiente não é seis meses é pouco 
tempo, mas acho que preparou-me melhor do que eu pensava, achei que chegava aqui e ia ficar sem 
saber o que fazer mas por acaso... ajudou e muito
E no trabalho ficaram logo responsável ou havia sempre assim uma pessoa a trabalhar junto ?

Não, durante dois meses estivemos a ser seguidos não é, um mentor, tivemos um mentor, todos os 
dias íamos fazendo gradualmente as coisas sozinhas, ao fim desses dois meses começamos a 
trabalhar sozinhas

Foi um grande choque não?

Foi foi, transpirei muito...e claro durante sei lá um mês, pausas “tá quieto”, não fazia pausas, porque 
eu tinha de perceber aquilo que as pessoas me diziam, então demorava mais tempo a fazer as 
mesmas coisas que os meus colegas percebes...quando me pediam uma coisa eu tinha de perceber o 
que é que me estavam a pedir então perdia muito tempo a fazer as coisas foi complicado. Os grupos 
seguintes tiveram mais tempo acho que 3 meses e com o curso de Alemão.

E o dia a dia no hospital, o quotidiano no trabalho, vê assim diferenças em Portugal, quais são as 
diferenças que vê em relação ao funcionamento, as tarefas, a maneira como lidam com os 
doentes...?



Acho que a principal são as tarefas, acho que nós temos em Portugal temos mais coisas para fazer e 
diferentes também, por exemplo nós não preparamos a comida para os doentes em Portugal, aqui os 
enfermeiros preparam a comida para os doentes. Em Portugal quem trabalha na cozinha trabalha na 
cozinha não vem para fora, e nós não vamos para a cozinha aqui não, aqui há uma troca cozinha, 
enfermeiro, doente e pronto. Outra coisa também é a inserção de cateter, tirar sangue, aqui não 
fazemos nada disso.

E foi complicado no inicio de ter essas tarefas diferentes?

Sim eu pensei mas aqui um enfermeiro é auxiliar, em Portugal, faz as mesmas coisas que um 
auxiliar em Portugal faz, e no fundo até porque se formos a um serviço normal que não seja 
intensivo, é mais um auxiliar em Portugal.

Então acha que a formação que teve em Portugal não corresponde assim 100% às tarefas que tem 
aqui?

Não 100% não 

Isso traz insatisfação? 

Sim sim traz um pouco porque eu preparei-me para coisas que eu aqui não faço???  e se eu for fazer 
vão-me dizer ooo...por exemplo a administração de uma medicação que eu dava em Portugal, aqui 
não posso dar, aqui quem dá é o médico e a primeira vez, eu já sabia, a primeira vez eu dei...  tão 
todos????... eu fiquei cheia de medo, não sabia o que é que eu tinha feito de mal... então foi...

E havia muitas situações dessas em que sentiu que não pode mostrar ou fazer, ter essas 
responsabilidades?

Sim sim, depois disso comecei sempre a perguntar, mas posso fazer isso, ou mesmo o tratamento 
das feridas, aqui os enfermeiros não estão preparados para as feridas. Nós lá se não, se calhar vou 
exagerar quando disser isso mas se não soubermos tratar de uma ferida não fazemos o curso, quase 
isso, é muito a nossa responsabilidade por exemplo as feridas, e depois cá há grupos para tudo, há 
um grupo das feridas que vai ao serviço e diz o que é que uma ferida precisa, lá não, cada 
enfermeiro tem de saber aquilo que tem de fazer 
Então as enfermeiras Portuguesas têm mais conhecimentos em relação à parte de medicina e 
essas...?   

Não sei se mais conhecimentos..mais responsabilidades sim, mais responsabilidades

E como é que lida com isto que aqui não pode fazer essas coisas?

É um pouco frustrante, por exemplo quando já há situações por exemplo que um dente precisa de 
um catéter para por o soro e em Portugal eu fazia isso todos os dias eu sabia o que é que eu tinha de 
fazer e quando, aqui tenho de ir perguntar ao médico, de ir dizer ao médico que o doente precisa 
daquilo, podia fazer já e ficava resolvido, e se calhar vou ter de esperar horas para dar uma 
medicação e tenho de pedir ao médico várias vezes por uma coisa que eu podia já ter feito 



Então também tem efeitos para o funcionamento das coisas não é, que demora um pouco mais 
tempo...?
Sim sim...depois uma medicação atrasa-se porque o médico não teve tempo porque precisa de fazer 
outra coisa 

Então em relação a situação do trabalho assim com as tarefas que tem não está muito satisfeita no 
momento?

100% não, 100% não 

Isto seria então melhor no trabalho em Portugal que pode mostrar essas, ter essas 
responsabilidades?

Sim sim, e fazer aquilo para que eu me preparei, aqui não utilizo todas as minhas capacidades, tudo 
o que eu me preparei e depois também vou perdendo a prática, não é, porque acho que eles podia 
nos aproveitar também, nós temos algumas...

Já falou sobre isso com alguém do hospital?

Por acaso não, por acaso não 

Ok, e havia outras diferenças também com, não sei, como se lida com os doentes como...?

Não nisso não encontrei grande diferença acho que nisso depende de pessoa para pessoa... há boas 
pessoas que lidam bem com os doentes e há más pessoas que só fazem aquilo que precisam de fazer 
e pronto, mas isso em Portugal também há...

E no serviço onde trabalha era cuidados intensivos não é?

Intermédios, sim nem é intensivo nem é, são aqueles que estão ali “vai não vai” nem precisam de 
cuidados intensivos mas precisam e mais cuidados do que num serviço normal 

E lá normalmente é responsável por quantos doentes neste serviço?

No máximo 4

Acha que é muito ou que é bom?

Depende, depende dos doentes, há dias que 4 não é nada, mas dependendo dos doentes 4 pode ser 
demais 

É parecido com Portugal o número de doentes que tem aqui?



Nunca trabalhei nos cuidados intermédios em Portugal...mas nos cuidados intensivos são 
completamente diferentes. Os cuidados intensivos em Portugal é mais, é tudo aberto, aqui é quartos 
divididos, ali é tudo mais aberto e temos mais uma visão global dos doentes percebes, por exemplo 
5 doentes num serviço e estão todos ali e toda a gente está num ponto onde os enfermeiros estão,  
temos um visão dos doentes, aqui para termos uma visão dos doentes temos de estar a ver um 
monitor na sala de enfermagem se estiver-mos no corredor por exemplo, há monitores no corredor 
mas pronto, não temos a noção como é que está o nosso doente, percebes, ou se estivermos noutra 
sala qualquer, se estivermos na cozinha por exemplo não sabemos se o nosso doente está bem ou 
não.

Então parece que faz mais sentido aquela em Portugal para ter assim uma perspectiva ?

Sim sim 

E vê assim uma falta de enfermeiras no hospital onde trabalha?

Sim sim mesmo no meu serviço há sempre muita gente a ir embora.

Ir para outro hospital?

ou para outros serviços 

Porquê?

Sinceramente não sei, simplesmente porque precisam de mudar ou não sei exactamente as razões de 
cada um mas....

E está satisfeita com o seu ordenado ?    

Sim dá para viver para os meus gastos e ainda dá para poupar algum.

Havia também algumas pessoas que estavam numa situação de apoiar a família em Portugal, 
também está nessa situação.

Não, no meu caso não.

E consegue desenvolver-se profissionalmente no hospital, quero dizer está a aprende coisas novas, 
já falamos sobre isso que não consegue incluir, ou mostrar todos os conhecimentos que tem...?

Acho que coisas novas sim claro aprende-se sempre coisas novas mas em termos de evolução 
profissional, não vejo grande possibilidade, pelo menos até a língua não ser uma barreira, vai 
demorar algum tempo.
E em relação às, quero dizer tem as mesmas tarefas como as outras enfermeiras?  

Mais responsabilidades, quero dizer, há pessoas que chegaram à menos tempo mas são Alemães tem 
mais responsabilidades, por exemplo tenho um colega que chegou lá à menos tempo que eu mas 
tem responsabilidade das feridas, das ulceras de pressão e coisas assim, e nós também estamos 
preparados para isso e podemos ter tido essa responsabilidade 



Sim e talvez até têm melhor conhecimento em relação a isso...

Sim talvez porque por exemplo eu tirei além do curso que nos dá uma preparação tirei um curso de 
feridas mesmo especifico para as feridas durante 3 meses, e esse rapaz teve um curso de dois dias... 
então é uma certa frustração...e eu vejo algumas feridas que eu acho que ele não avaliou bem, mas 
pronto, são coisas do serviço 

Um problema para nós é fazer os registos, não é exactamente avaliar, é fazer os registos..

Então nessas situações as pessoas fazem as vezes uma diferença entre ter aqui uma enfermeira 
Alemã e uma enfermeira...

Sim, nós estamos lá mais para fazer números se calhar, entre aspas...fazer o número que falta, os 
enfermeiros que faltam, então nós estamos lá, porque mais que isso acho que até agora...estamos cá 
à quase dois anos e...   
     
Já falámos que a formação das enfermeiras Alemãs e dos Portugueses é bastante diferente...? 

É é, nós temos um curso superior e cá não há, por exemplo há muitas enfermeiras agora que querem 
sair dali para estudar, tirar um curso superior... e não querem ser enfermeiras para o resto da vida... 
e vamos perder mais pessoal, o ano passado sairam seis do serviço...

E também é muito importante por exemplo se você trabalha lá e tens uma formação melhor e não 
consegues incluir ou mostrar isto, também dá frustração e depois também podia ser uma 
consequência  que se não mudar nada vou-me embora e....tentar uma coisa melhor...?

Claro...vou-me embora... se eu não posso evoluir num sitio o que é que eu estou lá a fazer...?
 
E pensa nisso as vezes?

Sim sim sem dúvida... porque, lá está é sempre a língua se eu tivesse por exemplo em Inglaterra, 
acho que evoluía muito mais rapidamente... e se calhar poderia exigir mais, cá não posso exigir 
tanto porque também sei das minhas limitações em relação à língua...vou sempre precisar de 
alguém se calhar para me ajudar a fazer os registos de alguma coisa então...

Mas não acha que podia ter a ver também um pouco com o  próprio hospital que...

Sim sem dúvida eles bem podiam apoiar nesse sentido  

Mudar essas coisas... já pensou também alguma vez em mudar de hospital na Alemanha, ir para 
outro sitio, outro hospital...?

Já pensei mas não sei não conheço, não tenho conhecimentos do sistema dos outros hospitais e 
mudar para ser igual também não faz muito sentido, se eu mudasse por exemplo para Munich, só se 
eu soubesse que lá poderia fazer mais coisas ou que fosse alguma coisa diferente poderia evoluir 
mais rápido mas mudar para ser igual não faz muito sentido...



Claro..., assim de 1 a 10 como avalia a satisfação no trabalho?

No trabalho hehehehe..., isso é sempre difícil, mas não sei 7 se calhar, 6,5  7 por essas dificuldades 
todas.

Parece um pouco que está contente assim com o ambiente?

Com o ambiente não, o ambiente lá é muito mauzinho.

Porquê?

Porque acho que está toda a gente insatisfeito, é é então os colegas são muito mauzinhos uns para os 
outros, é... 

É... entre as colegas Alemães e colegas estrangeiros... ou em geral?  

Tudo em geral... e depois os estrangeiros são estrangeiros não é, então,... nós não sabemos nada... é 
essa a questão, mas pronto o ambiente é geral. Já se falava nisso quando cheguei por isso...

Ok... então o ambiente não, as tarefas também não...?

As tarefas porque falta percebes, não porque não gosto daquilo que faço, porque falta porque não 
faço tudo aquilo que eu posso.

Sim claro e aqui na cidade como é que se sentem em Frankfurt?

Gosto muito gosto muito..é fácil ir de um lado para o outro as pessoas até são muito acessíveis, por 
exemplo se eu estou à procura de alguma coisa à sempre alguém que me vem dizer “precisa de 
ajuda” isso foi muito estranho, achei muito estranho, achei muito giro até, nesse ponto estou muito 
satisfeita
Ai é...ok isso é bom... e recebe também, não sei quantas vezes vai a Portugal, quantas vezes recebe 
visitas 

Recebo visitas... vou, não sei se calhar duas vezes por ano a Portugal... e pronto também vou à 
Suiça, vou visitar as minhas irmãs 

Pois é tem muita família assim aqui à volta 

Não tenho muito tempo para viajar... depois é tudo aqui muito perto... é fácil viajar aqui 

E tem muito contacto com amigos e com a família em Portugal assim todos os dias ou...?

Todos os dias não mas... eu e a minha família nós telefonamos sempre ao domingo, é a nossa 
tradição entre aspas, todos os domingos telefonamos e quando acontece alguma coisa não é... com 
os meus amigos mais chegados, também regularmente, mais pelo facebook e skype para não 
gastarem dinheiro mas pronto é...



E acha que agora é mais fácil para ti e também para a família ter essa distância e os amigos, ou 
torna-se mais complicado com o tempo que passa? 

Não agora é mais fácil, sim habituamos-nos mais, no inicio era mais difícil.
E considerando isto tudo a vida aqui em Frankfurt, o trabalho, a quando olha para trás para a 
situação que havia em Portugal, quais são os efeitos positivos e negativos dessa emigração para a 
sua situação de vida hoje? 

Olha, uma independência financeira, independência a nível de tudo, não é só financeira agora por 
exemplo estou a pensar comprar um apartamento lá em Portugal coisa que se calhar se eu 
trabalhasse em Portugal ia estar na casa dos meus pais muito provavelmente... então acho mais isso, 
uma independência que eu não tinha em Portugal

E uma coisa que piorou ou que teve um efeito negativo?

É o estar sozinha, estar longe de toda agente que eu conheço, sempre conheci, é essa a parte 
negativa mas pronto...eu vejo o lado positivo porque eu posso sempre viajar e ir a casa há sempre 
voos baratos....

Claro hoje em dia já é muito mais fácil fazer essas coisas..

Muito mais fácil viajar, não que eu goste muito de andar de avião mas pronto...hehehehe

Mas aqui sente-se integrada profissionalmente e socialmente...?

Sim já me sinto integrada sim...acho que não totalmente não é, porque ainda falta amigos falta...

Falta também um pouco ser assim totalmente reconhecida no trabalho que faz ou...

Sim sim...mas pronto também acho que tem que se dar tempo ao tempo não se pode querer tudo ao 
mesmo tempo 

Algum momento aqui no trabalho ou na rua sentiu uma situação de discriminação, alguém fez uma 
diferença entre ti e colegas ou na rua foste tratada de uma forma desigual?

Não até agora... em termos de discriminação mesmo não 

E agora esta questão sobre as perspectivas, consegue imaginar passar a vida toda na Alemanha, já 
pensou uma nisso, se já lhe surgiu ou está a pensar em voltar um dia para Portugal?

Penso voltar um dia sim, eu penso nisso se eu sou capaz de passar a minha vida inteira aqui na 
Alemanha?, acho que não, mas lá está é a avaliação da minha vida agora...

Sim claro são coisas que também mudam sempre não é...? 

Não sei se daqui a dois anos não vou mudar de ideias, mas por enquanto penso em voltar.

Quais são as razões família, amigos, língua...?



Em Portugal não tenho o problema da língua... se me ofenderem eu sei defender-me, cá se calhar se 
me ofenderem eu vou ficar a querer dizer coisas que eu não consigo 

É sempre um pouco mais passivo aqui entao?

Sim sim vou ter de calar e engolir porque não sei responder 
Também em relação a situações no trabalho por exemplo aquela coisa de tratar das feridas se calhar 
em Portugal se alguém dizia não não vais fazer isso, não sabes...talvez tinhas dito alguma coisa, é 
mais fácil resolver essas coisas 

E se calhar conseguia por a pessoa no seu lugar, e provar aquilo que eu sei mas aqui, não sei nem o 
nome de sei lá... das coisas

Então no momento esta a pensar voltar a Portugal já em breve ou já tem uma ideia?

Não em breve não... não faço ideia mas um dia sim...

E está a pensar comprar um apartamento lá agora é um investimento, e se eu comprar agora, 
primeiro está mais barato lá agora, é uma boa altura para comprar...e depois estou a pensar no 
futuro.  

Sim claro... e o que podia ser uma boa razão para voltar a Portugal assim já em breve... se uma 
coisa acontece?

O trabalho sem dúvida.

Se conseguir arranjar trabalho...?

Sim... um trabalho que me desse para viver, não para viver em casa dos meus pais mas para ser 
independente, acho que era isso 

E também pode ser uma opção ir para outro pais?

Sim sim Inglaterra por exemplo.

Inglaterra também ainda é uma opção?          

Ainda... no caso de não me sentir satisfeita ou se mudar de serviço e mesmo assim não conseguir 
fazer aquilo que eu quero, penso muitas vezes nisso, mas por enquanto não não é, é uma opção em 
aberto.

E antes de sair de Portugal tinha uma ideia mais clara de quanto tempo vai ficar? 

Não, eu tentei preparar-me para nem sequer pensar nisso, porque se eu puser um tempo à dois anos 
acho que vou começar a viver limitada não sei, num stress, em dois anos tenho de ter não sei o 
quê...? 



E acha que a sua perspectiva da Alemanha ou até de Portugal mudou com essa migração?  

Lá está... a minha percepção dos Alemães antes era muito aquilo que a gente via na televisão, da 
guerra e do racismo e eu sendo negra ainda pior esperava coisas que não se realizaram...não nada 
mesmo... nisso surpreendeu-me muito.

E estando aqui a perspectiva de Portugal também mudou de alguma forma?

Mais em relação à enfermagem, agora tenho a enfermagem Portuguesa num nível muito alto, muito 
mais alto do que eu tinha anteriormente. Não tinha essa noção antes mas agora tenho...admiro os 
enfermeiros Portugueses, eles fazem milagres com o pouco que têm...  
E há uma diferença em relação ao material? 

Aqui são muito.. à isto utilizas assim e pronto e se não temos é um problema...lá se não temos 
aquilo, também podemos fazer aquilo, podemos improvisar mesmo... aqui é tudo muito direito.

        
                  
                                    
    

  

 
      
           

 





Entrevistadas P e Q 

Gostava primeiro de falar um pouco sobre as suas vidas em Portugal, antes de decidiram de ir para a 
Alemanha. Quando terminaram o curso de enfermagem, quais foram as perspectivas e o que 
fizeram?

xxxxxx: Eu terminei o curso em 2009, fiz o meu último estágio na urgência dum hospital na 
Guarda, correu muito bem. Quando estava a terminar o estágio disseram me que provavelmente 
ficava no hospital para trabalhar e eu fiquei super contente mas isso não aconteceu, pois. Depois 
comecei a trabalhar a recibos verdes, na época da gripe na altura, gripe A, precisava se muitos 
enfermeiros e eu consegui mas também foi pouco tempo por a gripe foi passando e recibos verdes e 
da última hora vamos embora e foi isso que aconteceu. E depois passei três anos assim a recibos 
verdes, de saúde 24 no hospital público em Lisboa, ao pé da Avenida na Santa xxxxxx. Depois 
desse hospital fui para um centro de saúde em Oeiras, em Paço d´Arcos, também uns 9 meses até 
que já não houve dinheiro e como recibo verde fui despachada a última hora do dia e pronto, três 
anos assim não deu e o meu irmão mais velho trouxe o Expresso para casa, estava na casa dos meus 
pais no fim de semana e depois ele disse: lê, o que achas desta proposta e na altura já tinha 
concorrido...nos já tínhamos falado porque de recibos verdes não dava dar com nada. E já tínhamos 
pensado em emigrar mas era mais para um país onde se falava inglês porque é muito melhor do que 
o nosso alemão (ri-se) mas mostrou me o anúncio, falei com o xxxxxx (namorado) e achamos que 
era bom. O outro meu irmão que já ca tinha estado com a mulher que é alemã e tinha uma 
filhota...perto daqui de Frankfurt. Tinha estado já na Alemanha em 2010 porque a filha ficou 
internada nos cuidados intensivos aqui e ele gostou da prestação que a minha sobrinha recebeu. E 
como o meu irmão mostrou me o anúncio, mandei o meu currículo e agora estou aqui há um ano e 
sete meses, pois. Mas foi precisamente por causa da precariedade em Portugal e a trabalhar a 
recibos porque não houve contracto...então tive que ir embora. E porque nos vivemos em Lisboa e 
aquilo que nos ganhamos no fim do mês dava para viver mas não era muito e muitos meses onde 
precisava da ajuda dos pais e isso não faz sentido, não faz sentido. É fazer o curso e depois fazer 
uma vida de adulto independentemente, começar a trabalhar e continuar com a ajuda dos pais, isso 
não me faz sentido nenhum. 

Considerando isto, que não houve hipótese de realizar esses planos em Portugal, sentia se também 
forcado de ir para um outro país?

Sim. Em Portugal não dá. Era continuar a recibos verdes e não dá...porque estou a ficar velha! E  
também porque gozaram um pouco comigo.. Gostei muito de trabalhar em Portugal mas 
independentemente da dedicação que a pessoa dá, todos os dias a qualquer hora cada um pelo 
menos podia me preparar: “Olha, a situação está ma, se calhar no fim do mês já não vai haver, 
prepara-te.” Mas não! Foi todas as vezes em que trabalhei, seja no hospital, no centro de saúde ou 
na saúde 24, foi sempre, curiosamente, no último dia a ultima hora, do género: Acabou! E eu a 
pensar: “Não, não podia ser!”

E surgiu logo a ideia de ir para a Alemanha?

Estava a pensar ir para Angola. Foi! 

Lembra-se ainda dos sentimentos e pensamentos que teve quando a ideia de ir para a Alemanha 
chegou a ser uma decisão definitiva?E como a família reagiu?



Alemanha sempre fica mais perto do que a Angola. Não estranhei muito. E o meu irmão mais velho 
deu me logo o apoio. E o outro gosta também bastante da Alemanha. E a minha mãe, que é  a 
pessoa mais importante para mim, foi a primeira pessoa que disse: “Vai!” A minha família e amigos 
são bastantes importantes e a partir do momento em que a família me da forca, sim. 

E se calhar também ajudou que já algumas pessoas da sua família emigraram e que já tiveram essa 
experiência?

Sim. Aliás, o meu irmão costuma de vir ca todos os anos, ele vive na Inglaterra e disse me para não 
ir a Inglaterra mas para vir para aqui (Alemanha). Como ele gostou tanto da Alemanha...se não 
tivesse tido desse feedback, principalmente do meu irmão que já ca esteve, acho que era muito 
complicado ir assim totalmente de livre vontade, se não tivesse aquela estrutura familiar porque 
ninguém...ou poucas pessoas que pensam na Alemanha por causa da língua. Não por causa do país 
porque o país é muito bom mas a língua é muito complicado. 

E tu, xxxxxx, quando terminaste o curso em Portugal o que queria fazer, o que fez?

Eu, ao contrário a xxxxxx, terminei o curso em 2012. Ou seja, tive um período de seis meses a 
procura de emprego e não encontrei. E uma colega do meu curso, a Janina, disse me: “Olha, está o 
anúncio x a recrutarem pessoas para aquela zona da Alemanha e que tal concorremos? E eu pensei: 
Ok, vamos concorrer. Quando terminei o curso, já era na altura da crise e toda a gente dizia: “A 
enfermagem está muito mal, não há emprego. E o que há é muito precário.” E entretanto terminei o 
curso com esse pensamento mas nunca me passou pela cabeça de emigrar. Se me perguntassem 
naquela altura, eu dizia que nunca ia emigrar. Entretanto comecei a ver que a situação era muita ma, 
o meu pai começou a mXXXXXXXX, a dizer: “xxxxxx, se calhar é uma boa opção!” A minha 
melhor amiga na altura também vivia na Alemanha, tinha um namorado alemão, os amigos todos 
eram alemães e dizia me muito bem da Alemanha, disse: “Olha, isso é muito bom, tem boas 
condições, falou me dos aspectos positivos. Entretanto, isto começou a entrar na minha cabeça e 
como tinha a Janina já naquela altura, somos amigas, mas era naquela altura outro anúncio, era em 
Berlim. Era um lar. E na altura recusei aquela oferta. Fui a entrevista, disseram que me queriam mas 
já tinha dito que sim a outra empresa. Entretanto vi que essa tinha melhores condições e voltei para 
atrás. Eu queria ir mesmo para um hospital. E achei que esta oferta era muito boa para ser recusada. 

A sua motivação principal também era que não conseguiu arranjar emprego em Portugal. E pensou 
em outros países também?Na Inglaterra?

Não, o meu inglês não é muito bom e este anuncio ofereceu o curso de alemão e eu achei que se 
calhar era melhor. 

xxxxxx: E financiar o curso de alemão foi muito importante. Ainda me falta o B2. E os colegas do 
grupo do xxxxxx que ainda não conseguiram fazer fazem o B2 connosco. 

Eles continuam a pagar o curso de alemão aqui? 

xxxxxx: A nos pagaram o B2.

xxxxxx: Nos vamos pagar o B2 com uma professora porque o Goethe é muito caro. Ainda não sei, 



como vai ser. Mas o hospital a pagar o curso de alemão foi uma ajuda, foi importante. 

E xxxxxx, ainda te lembras dos pensamentos que tiveste quando foi mesmo uma decisão concreta, 
quando assinou o pré-contracto? Como reagiu também a família?

A minha familia reagiu muito bem porque eu vim para ca por causa do meu pai basicamente. 
EXXXXX bastante. Mas sim, quando assinei pensei agora é a sério, quando comprei a viagem. 
Fiquei contente e pensei: “Agora o futuro é meu. Vou ser independente.”
Tem amigos, colegas do curso que emigraram?

xxxxxx: Sim, nos mantemo-nos todos em contacto. Mas, estranhamente, muitos dos meus colegas 
arranjaram trabalho em Portugal. Mas tenho que dizer que foi por cunhas e uma percentagem 
mínimo, éramos 40 e 10 emigraram. E foram para a Inglaterra. 

xxxxxx: Eu até na Australia tenho. Tenho colegas no mundo inteiro. 

E a chegada na Alemanha. Lembram se ainda dos primeiros meses. O que era muito diferente, o que 
assustou, como correram os primeiros dias no hospital?

xxxxxx: Eu adorei chegar aqui. As primeiras três semanas, correram todos muito bem. Éramos oito 
pessoas no primeiro dia e só no dia em que assinou o contracto é que soube em que serviço que ia 
trabalhar. Nos perguntamos antes em Lisboa várias vezes mas ninguém respondeu. Enfim. Havia 
colegas, o xxxxxxxxxxxx por exemplo, que queria trabalhar em cuidados intensivos e disseram que 
não com o nível de alemão que nos trazíamos de Portugal não podemos trabalhar nos cuidados 
intensivos. Mas foi pelos cuidados intensivos que ele foi trabalhar. Mas do grupo de Lisboa, o grupo 
de Porto já sabiam ondeiam trabalhar, nos não sabíamos. Depois de assinar o contracto temos cinco 
minutos com a enfermeira director é que mete nos a distribuir no hospital: “Ah aqui é o vosso 
serviço, xau.” Pronto. Eu não sabia. Queria ir para a urgência mas já me tinham dito que ia ser 
difícil ficar na urgência,pronto. Mas fiquei contente ficar em medicina, cuidados intermédios. 
Gostei bastante e gosto. 

E havia uma enfermeira que ajudou no tempo de integração? 

Então é o seguinte. As minhas primeiras semanas correram muito bem. A xxxxxx também ficou no 
meu serviço, e a xxxxxx também. Todas as pessoas foram muito simpáticas, pXXXXXX. Mas as 
coisas foram mudando porque nem todas as pessoas são muito simpáticas. Umas colegas...mas isso 
também existe em Portugal! Fiquei com uma colega super jovem que foi simpática, e pronto. Ela 
orientou me no alemão mas de resto não precisava de nada. Hmmm, a colega é especial. Eu fiquei 
três meses quase com essa rapariga mas felizmente fiquei um turno ou dois com outras pessoas que 
deu muito jeito. Com outra postura, eu não tive muita sorte com aquela pessoa. Mas pronto. A 
integração passou e correu bem. 

E nessa altura, houve momentos em que duvidou da decisão de emigrar?

Não. 

E xxxxxx, quando se lembra dos primeiros meses aqui no trabalho, na cidade. O que era muito 
difícil ou diferente? E como era o apoio do hospital?



Os primeiros tempos foram um bocado difíceis porque é a integração, é tudo novo, a língua é nova, 
a cidade é nova, são coisas diferentes. Primeiro estranha se e depois entranha-se. E foi um bocado 
isto que aconteceu. No serviço como estamos no mesmo serviço...o primeiro grupo vinham um 
pouco as escuras e nos, no segundo grupo já tivemos. Eles ajudaram nos, foi diferente. E no meu 
serviço de trabalho já tinha lá duas portuguesas para me integrarem, para me explicarem. Não 
trabalhamos muito juntas mas ajudou. Um aspecto positivo do nosso serviço é também que é muito 
organizado, ou seja, uma pessoas chega lá e não é entrega aos lobos. Tem uma orientadora que faz 
tudo com essa pessoa, explica tudo. Pode não ser a melhor pessoa mas com o serviço organizado 
ajudou me. Não correu sempre bem com essa pessoa mas facilitou. 

Recebeu então um bom apoio do hospital ou o que podia ser melhorado?

Sim. Isso é uma diferença que senti entre nos e as minha colegas no Nordwest. Eles foram sozinhos 
abrir uma conta, inscrever se na cidade. Nos não. A Isabel Metz, que é a pessoa que nos recrutou, 
marcava connosco um dia e fizemos tudo isto juntos. Foi bom. 

E com a casa também correu bem?

xxxxxx: Sim. 

xxxxxx: Eu não tive a vida tão simples como o segundo grupo. Nos chegamos aqui e não tínhamos 
ninguém. Pois, fomos os primeiros. A xxxxxx vem primeiro porque já tinha ca o marido e ficou 
com as nossas chaves e foi nos buscar ao aeroporto, já era noite quando nos chegamos. Tivemos 
uma semana e pouco antes de assinar o contracto e durante essa semana, encontramo-nos com a 
Isabel Metz e fizemos o registo na cidade e nas finanças e de resto fizemos tudo sozinhos. Foi por 
nossa sugestão que agora o segundo grupo tem maior apoio porque nos quando chegamos ca, nos 
tivemos algum apoio porque não sabíamos o que é preciso fazer. E tratar do reconhecimento da 
licenciatura aqui foi a Sra. Metz que ficou com os papeis todos e tratou disso porque nos não 
sabíamos o que era para fazer com tudo isso. 

E o reconhecimento já está feito? Demorou quanto tempo?

xxxxxx: Sim,sim. Está tudo. Foi um mês e tal. 

xxxxxx: A nos foi menos porque os primeiros ainda não estavam as unidades reconhecidas ao nível 
da Alemanha e então demorou mais tempo. Nos já...foram umas semanas. O que demorou era a 
entrega dos papeis, uma semana ou duas.  

E agora já ganham iguais como as enfermeiras alemãs?

xxxxxx. Sim, a partir do reconhecimento, sim. Mas eu ao fim de um ano e sete meses ainda fico a 
espera que me reconheçam a experiência de Portugal. É estranho porque no primeiro grupo, houve 
colegas que vieram com experiência e a experiência foi reconhecida imediato e eu já entreguei os 
meus papeis e os comprovativos em alemão, e até hoje estou a espera. Já perguntei várias vezes e 
desde da última vez ela disse me que só conta a experiência que tive em cuidados intensivos. E a 
outra experiência que tive, não conta. Mas isso não é válido porque colegas que vinham comigo que 



tiveram experiências em áreas que não tinham nada a ver com cuidados intensivos, foram 
reconhecidas. Não posso falar bem nesse sentido porque sinto me injustificada. Pronto, não sou 
melhor do que ninguém, não quero mais do que aquilo que me pertence. Mas gostava que a minha 
experiência fosse reconhecido, não se trata de dois dias. 

Gostava de falar agora um pouco sobre a questão da língua. Podem explicar um pouco o 
desenvolvimento dos conhecimentos de alemão? Como era no início, como é que é agora? Quais 
eram as frustrações ou os sucessos que sentiu em relação a língua?

xxxxxx: Ao início não percebia nada. Cheguei ao hospital e não percebi palavras básicas da nossa 
profissão e os doentes falaram comigo, eu percebia algumas coisas mas foi muito difícil. Ainda por 
cima nos estamos em medicina interna, temos doentes assim com uma certa idade, tem os seus 
próprios dialectos e é difícil. E falam mais rápido. Era frustrante mas nessa altura nos estávamos a 
fazer ao mesmo tempo o curso, o B2, o que ajudava porque eu ia para o curso e fazia perguntas: 
“Hoje ouvi aquela palavra, o que isso quer dizer?” Depois foi com o dia-a-dia, foi crescendo o 
vocabulário e pronto. E agora, claro que é difícil, todos os dias há coisas que não sei, mas sim, estou 
mais fluente no alemão mas continuo a ter dificuldades. 

Lembra- se duma situação em que sentiu que a língua era mesmo uma barreira na comunicação? 
Com os doentes ou com as colegas?

xxxxxx: Sim, ainda agora. Por exemplo, eu fora do hospital eu não contacto com alemães. Assim 
que saio aquela porta fora, falo português. E isto não ajuda. Eu não consigo ter um “small talk”, 
fora dos termos hospitalares é difícil para mim perceber assim do dia-a-dia. É o que sinto que 
preciso de desenvolver. Preciso de conhecer pessoas alemães, fora deste contexto, e desenvolver 
essa parte. 

E isso é difícil, conhecer pessoas fora do trabalho?

xxxxxx: É difícil e não é. Acho que é um bocado...

Mas faz falta?

xxxxxx: Sim, faz. Sem dúvida. 

E como é que as colegas ou os doentes reagiram quando teve dificuldades de se expressar em 
alemão?

xxxxxx: Os doentes são sempre simpáticos. E tentam explicar com outras palavras. Houve só uma 
situação que era um bocado má mas o próprio doente teve perturbações ao nível psicológico e não 
foi muito simpático para mim e um colega meu estava a defender me e o doente reconheceu que 
tinha agido mal, foi só essa situação. As minhas mentoras, ajudavam me, explicavam me as 
situações.Uma em particular estava muito aberta nesse sentido, explico me as coisas com outras 
palavras...as outras colegas em geral, sim mais ou menos. Nem todos estão disponíveis, claro.  

E sente se já segura hoje em dia de expressar tudo que que quer em alemão?

xxxxxx: Eu sempre me expressei. O problema é que não sei se é correcto dito ou não. Claro que dou 



sempre erros gramaticais mas as pessoas percebem e isso é que é interessa, ser percebido e 
entender. 

E xxxxxx, o que podes contar sobre o desenvolvimento da língua?

xxxxxx: Eu vou aproveitar que a xxxxxx acabou de falar e vou dizer que quando ela chegou e 
apresentou se aos colegas...a xxxxxx explodiu de alemão. Nos viemos com uma certa base de 
Portugal mas durante um tempo em que passou a fazer o B2 aqui, durante o B2 melhorou de uma 
forma extraordinário, foi um foguete! Em tão  pouco tempo, melhorou tanto...também gostava! O 
meu alemão, quando cheguei ca estava a perceber pocinho. O alemão dava para expressar me 
minimamente, não deu para perceber tudo o que me diziam, mas nessa fase de integração também 
foi bom e na altura os outros colegas do serviço também foram ajudando. Melhorei significamente 
no alemão que tinha com o tempo...e ver televisão, o jornal também ajuda. Mas alemão não é fácil. 
E vou fazer o B2 em breve ainda não sabemos como vai ser. E isso é porque eu e outras colegas 
fomos chamados para expressar a nossa experiência, fomos convidados para falar sobre a nossa 
experiência de ser emigrantes aqui e nos acabamos por frisar que o B1 que tínhamos não chegava. 
Depois reagiram, um mês mais tarde. Agora vamos fazer o B2, eu acho justo porque é isso que 
estava escrito no pré-contracto. Mas quando, não sei. Mas sinto que o meu alemão está melhor do 
que estava há um ano atrás. As pessoas dizem que falo muito bem alemão mas eu não concordo. Ao 
fim de tantas aulas, não consigo perceber o “Dativo” e o “Akkusativ”, isso é frustrante! Porque eu 
quero falar alemão correctamente e todos me dizem: “Não  penses nisso, porque nem os alemães 
falam alemão como deve ser.” Mas quero perceber alemão! E hei de conseguir. Nem que seja a 
última coisa que faço na vida:  Vou falar bem alemão!

Então está contente que vai fazer agora o curso de B2?

xxxxxx: Estou! Mas por exemplo o segundo grupo, quando eles chegaram tiveram logo aulas e 
trabalharam, tudo junto. E disseram que não tiveram as folgas que deveriam. 

E pagaram os dias em que tiveram curso de alemão?

xxxxxx: Sim mas só depois de temos reclamados, depois de dois meses, ou uma coisa assim. Foi 
muito complicado nessa altura porque não estavam a contar as horas em que estivemos no curso 
como horas de trabalho e depois também não tínhamos os dias de folga suficiente. Muitas vezes sai 
do curso a correr e pelo caminho tinha tempo para comer e entrei no serviço, directo. E assim não 
dá, é muito intensivo. Não é muito bom. 

E conseguiram resolver isso bastante bem com o hospital ou foi difícil?

xxxxxx: Foi um bocado luta! Mas pronto, já passou.

xxxxxx: Foi o sindicato. Porque foi ilegal. 

Diziam que o alemão é a língua do trabalho e depois falam português quando saiam? Ou tem 
colegas alemães que encontram também depois do trabalho? 

xxxxxx: Não. As pessoas que conheço por causa do trabalho são  colegas, não são  amigos por tudo.



E está bem assim ou faz falta? 

Quer dizer se tivesse amigos alemães provavelmente falava muito melhor hoje mas o contacto que 
tenho é literalmente só trabalho.

E continuam ter muito contacto entre vocês, as enfermeiras portuguesas?

xxxxxx: Sim, sim. Estamos sempre em contacto. 

Agora gostava de falar mais sobre a situação no trabalho. As tarefas que tem e se correspondem as 
tarefas que tinha em Portugal? Onde é que vêem diferenças na enfermagem?

xxxxxx: Quer dizer, eu acabo por fazer aqui XXXXX % do que faria em Portugal. Em Portugal a 
minha situação...havia sempre uma falta de pessoal e eu acabava por ser enfermeira, auxiliar e 
administrativa, quase médica. Não sempre, mas tinha que fazer esse papel todo para me desenrascar 
em certas situações. Aqui chego aqui, a enfermagem é um pouco diferente. Por exemplo aqui na 
Alemanha não podemos, não devemos fazer o que em Portugal é considerado como...aliás aqui é 
considerado como um acto médico, simplesmente, colocar uma infusão a um doente. Sao os 
médicos que fazem isso, nós não.

E isso levava a uma certa confusão no início ou não? 

Uma coisa que estranhei imenso, imenso. Não estava a espera. Em Portugal é na Espanha é uma 
licenciatura no resto da Europa não é e nós em Portugal temos mais competências do que os 
enfermeiros aqui. Nos podemos e devemos colocar um soro a um doente, fazer colheitas de sangue 
porque estamos aptos para. Aqui não, que não faz parte da enfermagem daqui. 
E há coisas que fazer aqui que não fizeste em Portugal?

Aqui um enfermeiro é enfermeiro e auxiliar ao mesmo tempo. Nós em Portugal temos auxiliares de 
enfermagem, aqui não, pelo menos no meu serviço não há. Tenho que fazer essas coisas. Mas 
depende do serviço e dos cuidados que um doente precisa. Mas no nosso serviço não há auxiliares, 
somos nós que tratamos de comida. De vez em quando temos uma pessoa que distribui a comida 
para os doentes, mas caso contrário somos nós que fazemos a distribuição de comida, somos nós 
que tratamos...por exemplo se o doente precisa de uma arrastadeira, somos nós que tratamos disso. 
Em Portugal temos outro apoio nesse sentido. Aqui não há.

E o que pensa sobre isso? Traz frustração? As tarefas que tem...o que faz falta?

O que faz falta...eu não me importava nada de poder fazer aqui o que fazia em Portugal, gostava. 
Foi para isso que estudei quatro anos e aqui não posso, é um acto médico, pronto, eu respeito. Se é 
assim, assim será. O mundo não vai acabar só porque não posso picar um doente. Enfim... não é 
frustração mas gostava de fazer o que posso. E gostava também que houvesse mais apoio, como em 
Portugal neste sentido, ao nível de trabalho. Pronto, se houvessem auxiliares como em Portugal, 
dava bastante jeito porque o nosso trabalho pode ser rentabilizada de outra forma. Podia fazer 
outras coisas o que um auxiliar não podia. Porque a nossa mão-de-obra não deve ser barata, acho 
eu, e considerando as nossas competências nos podíamos trabalhar noutro sentido e digo, não é 
perder tempo é bastante importante, mas existem auxiliares em Portugal que estão em 
carreggosXXXXX?? de certas coisas que nos aqui fazemos todos os dias. Pois e acho que podíamos 



fazer mais se a rentabilidade fosse diferente, mas o mundo também não acaba aqui. Há diferenças 
significativas da enfermagem aqui e em Portugal e o ensino é completamente diferente. 

Também nota diferenças no sentido como as enfermeiras alemãs fazem as coisas?

Sim. Já vi coisas aqui que não se faz em Portugal há trinta anos ou mais. Em Portugal a 
enfermagem é muito mais avançada do que aqui mas também há coisas aqui que em Portugal ainda 
não existem. Noto muito em termos de cuidados intensivos, existem recursos, matérias que em 
Portugal não há. 

E considerando isso tudo, acha que consegue desenvolver se profissionalmente aqui neste hospital?

Eu não posso desenvolver mais porque o meu alemão não permite. É a língua que bloqueia. Porque 
gostava de progredir na carreira. O hospital oferece as condições para um enfermeiro poder 
desenvolver a carreira aqui, oferece. Com contrapartidas, claro que sim, porque as partes tem que 
ser asseguradas mas oferece bastante. No meu caso, e acho no caso de todos, a língua é que 
bloqueia muita coisa neste país. Mas pronto. 

E em geral, o que pensa sobre o ambiente no hospital em geral? Com colegas, com médicos?

Com médicos a relação é muito boa, é. É outra coisa do que em Portugal! Aqui, não estava a espera, 
tratamos por tu, em Portugal É “Senhor Doutor, Excelentíssimo Senhor” enfim...Aqui tratamos em 
geral todos por tu e a relação tem sido muito boa. Boa, não quero exagerar. E simplifica! É curioso, 
mas essa relação do “tu” aqui, percebe se mais que trabalhamos em equipa. Em Portugal é teoria 
que trabalhamos todos em equipa, mas na verdade existe uma hierarquia forte. E aqui não se nota 
tanto essa disparidade e essa simplificação do relacionamento, resulta muito bem, simplifica 
bastante. Um ponto positivo, a relação entre equipa de enfermagem e equipa médica. Em Portugal 
mantém-se, há sempre aquela distancia porque eu sou o “Senhor Doutor” e você é enfermeira, aqui 
não, independentemente se as pessoas saibam ou não. Tratar todas as pessoas por “tu”, para mim fez 
uma diferença grande, eu fiquei tão admirada, mas corre bem. 
Repara no seu serviço que há uma falta de enfermeiros?

É assim, em Portugal há um excesso de enfermagem porque há um défice de contractos e 
estabilidade. Mas faltam imensos enfermeiros em Portugal, curiosamente, falta gente, muita gente. 
Se contratassem os enfermeiros que estão ali para trabalhar, não seria tudo cinco estrelas. Aqui 
faltam também enfermeiros. Faltam no serviço, e no hospital inteiro. E pouco depois de fazer a 
integração, houve um dia em que faltaram todos os colegas do turno de manha do serviço de 
cardiologia. Estava lá o chefe da cardiologia sozinho com trinta doentes. 

E como é a situação em geral, as suas colegas estão contentes com a situação no trabalho ou há 
muita gente que quer sair aqui na Alemanha, também colegas alemãs?

xxxxxx: Eu acho que nesse assunto nós temos que dividir. Os cuidados intensivos é diferente, há a 
obrigatoriedade de ter enfermeiros, não pode haver falta...há falta mas não pode haver aquela falta 
essencial. Não tenho contacto com muita gente da enfermaria mas falei com uma colega que 
trabalha lá e disse que as colegas ficam com 23 doentes a noite, no serviço de enfermaria está uma 
única colega, a noite. Se acontecer alguma situação, é ela a única que lá está, com 23 doentes. É 
horrível. Depende do serviço. No nosso serviço faltam enfermeiros mas todos os meses chegam 



sempre enfermeiros novos mas nas outras enfermarias é péssimo. 

E tu vês também diferenças entre o trabalho num hospital português e alemão?

xxxxxx: Sim, eu vejo diferenças mas vivo bem com elas e tento ultrapassa-las, no aspecto de por 
exemplo...essa que não temos auxiliares de enfermagem, concordo cem por cento com a xxxxxx e 
acho que toda a gente que vim ca de Portugal, sente essa falha, por poder aliviar mais uma carga e 
focar para outras situações, sinto que é um pouco mais pesado nesse aspecto que as tarefas ficam só 
para nós, enquanto em Portugal podemos dividir com os auxiliares de enfermagem. Na situação de 
tirar sangue, por exemplo, ou por o acesso intravenoso, já tentei ultrapassas. Ok, aqui são as regras 
que um enfermeiros não pode fazer essas técnicas mas eu por exemplo, já me aconteceu, estava a 
fazer noite e o meu doente ficou sem acesso e perguntei ao médico, que estava cheio de coisas para 
fazer e perguntei: “Olha, a minha doentes não tem o acesso. Como é que quer fazer? Eu sei fazer, 
posso fazer?” E ele: “Ah sabes? Muito bem, ainda melhor. Podes fazer.” Já me aconteceu várias 
vezes, eu pergunto sempre: “Como é que é? Eu sei faze-lo.” Porque eu acho um pouco ridículo e 
frustrante para nós, sabemos usar aquela técnica, e temos que ficar a espera de um médico, temos 
que ir lá insistir várias vezes: “Olha, desculpa, podia dar o acesso...” Até agora não aconteceu me 
com todos os médicos do meu serviço, mas com dois ou três, posso fazer. Uma deixa me 
completamente a vontade a fazer isso e os outros em situações pontuais também e sintam se mais 
aliviados para poderem fazer outras coisas. Mas não sei até que ponto é ilegal fazer isso, isso já não 
sei. Porque tenho noção que ao nível legal não é uma tarefa de enfermagem e se calhar em termos 
legais não posso fazer isso. Mas também depende do serviço que permite ou não. 

E o que achas do ambiente no hospital em geral? 

É bom, são colegas e ajudam. 

Já falamos sobre a situação do ordenado. Vocês estão a receber igual aos alemaes, né? E estão 
contentes com o ordenado?

xxxxxx: Sim. Dá para ter uma vida independente.

E como se sente aqui na cidade? O que faz falta? Sintam se integrados na vida social daqui?

xxxxxx: Sinto me bem na cidade, gostei muito chegar em Frankfurt. Estava a espera de encontrar 
alemães muito frios e sérios e nada simpáticos, mas nós chegamos aqui e fomos muito bem 
recebidos, as pessoas estão muito simpáticos. Em regra geral, os alemães são muito simpáticos. 

xxxxxx: Eu descordo totalmente. Só para dar um exemplo, eu tenho um colega alemão que vive em 
Stuttgart e ele vim ca visitar me e eles tinha chegado há dez minutos em Frankfurt, de comboio, e 
ele vira se para mim: “xxxxxx, as pessoas em Frankfurt são tão antipáticos.” E ele é alemão. E é 
verdade! Em Portugal, uma coisa que me enerva, é o atendimento de clientes, mas aqui é horrível! 
Tratam me mal! Nem olham para mim. Eu vou para uma loja, pergunto qualquer informação e a 
pessoa em questão, nem olha para mim, diz só “não”, responde me bruto e nem sequer olha para 
mim. É sempre assim comigo. E quando encontro uma pessoa simpática, fico impressionada. 



xxxxxx: Mas é raro encontrar aquele estereotipo do típico alemão, a ser frio e antipático e não quer 
saber. Ou tenho tido muita sorte...

xxxxxx: E acho isso uma questão muito negativo porque ao início eu não me sentia a vontade com a 
língua, ainda não me sinto mas no início ainda menos, estava muito mais insegura. Se agora sinto 
me inseguro 50%, ao início estava 100%...e eu, falava mal alemão, tinha acabado de chegar e 
tratarem me assim. O meu colega que é alemão teve o mesmo tratamento por isso não acho que é a 
questão de ser estrangeira. Já me aconteceu também com a empresa O2, mas acho que é a empresa 
que é mesmo má. Eu queria uma informação e perceberam que não falava bem alemão, que era 
estrangeira e desligaram me o telefone, três vezes a dizer: Olha arranja uma pessoa que fala bem 
alemão e liga outra vez. Eu fiquei com tanta raiva! O mesmo senhor desligou me o telefone três 
vezes! Foi horrível! Isso é mesmo mau!

Quantas vezes vocês vão para Portugal?

xxxxxx: Três ou quatro vezes. Eu cheguei em junho, depois fui em novembro, fui em dezembro, em 
marco fiquei um mês e em setembro. Eu gostava de ir mais vezes a casa mas não dá sempre. 

E tem contacto com os amigos e com a família quantas vezes?

xxxxxx: Todos os dias! Com skype...o primeiro mês não foi fácil, vim com um número português 
mas tive contacto com a família diariamente e com o meu namorado mas depois de ter internet as 
coisas mudaram, ainda bem que existe o internet...se fosse há 50 anos, há muitos emigrantes 
portugueses aqui em Frankfurt, 50 anos atrás não havia nada disto mas hoje em dia as tecnologias 
facilitam. E há colegas que vão em vem de Portugal para 30 Euros. Ajuda imenso! Fiquei aqui dois 
meses sozinha e depois chegou o meu namorado e também foi mais fácil. Nós falamos em Portugal 
sobre o assunto, enviei o currículo e depois quando disseram que sim, pronto, conversamos outra 
vez e decidimos de vir para ca. Dá para ter uma vida independentemente, uma vida normal. Em 
Portugal infelizmente não dá, com muita pena. 

xxxxxx: Eu vim sozinha e supostamente ele não viria. Nos tínhamos terminado o amor porque eu 
queria vir para ca e ele não queria. E entretanto quando eu vim para ca, depois de uma semana ele 
percebia mesmo que eu iria e decidiu que vinha também. Estive dois meses sozinha e depois veio. 
Ele tem emprego agora e já estamos a encaminhar a nossa vida. E já recebi muitas visitas, os meus 
pais vieram já duas vezes. A minha melhor amiga também e mais amigos. Tenho também contacto 
com Portugal todos os dias e fui lá uns três vezes.

E consegue arranjar facilmente tempo no trabalho para ir a Portugal ou é complicado?

xxxxxx: É relativamente fácil porque nós aqui na Alemanha temos mais férias do que em Portugal. 
Isso facilita, temos uma boa quantidade de férias, 32 dias de férias podemos de ir em três em três 
meses para Portugal e isso é bom!

xxxxxx: A minha mãe tem 27 dias de férias e ela trabalha há quinhentos mil anos...em termos de 
férias é bom!

E se olha para atrás, quais são os efeitos positivos e negativos dessa emigração para a sua situação 



de vida hoje?

xxxxxx: O que melhorou, não há dúvida nenhuma, foi a situação económica, a estabilidade. Sinto 
me em paz e sossego, consigo respirar e pensar “amanha tenho trabalho”, independentemente..quer 
dizer agora estou doente mas o meu trabalho está a minha espera. Em Portugal se tivesse a recibos 
verdes, se estivesse doente, pronto, não há dinheiro. Aqui temos estabilidade financeira, o que é 
uma coisa completamente diferente. Em Portugal não tive. Consigo fazer agora outro tipo de planos 
e dá para uma vida normal que realmente não tive em Portugal. Dinheiro não é tudo na vida mas 
ajuda em muita coisa. E o facto de temos um contracto, sabemos que temos trabalho que as coisas 
estão seguras, faz toda a diferença. Em Portugal não dá. Não dá! A situação de vir para ca 
melhorou, em especial ter trabalho sem qualquer tipo de receio que ao fim da semana já não há. Dá 
outras perspectivas na vida. Efeito negativo é só ter a família longe, não foi fácil. A vida é assim, 
temos que ultrapassar a situação e vamos fazer novos amigos e construir aqui a nossa nova família, 
a vida tem que ser assim. O negativo é a família e os amigos estarem tão longe. Mas pronto, já com 
as novas tecnologias é mais simples. Positivo estar aqui, é ter mais espirito, paz, ter estabilidade que 
em Portugal não existe. 

E fazia essa escolha outra vez?

xxxxxx: Sim, se eu soubesse que ia ficar tanto tempo a recibos verdes em Portugal e se conhecer as 
condições que podia ter aqui, eu ca estiver já há mais tempo. Se soubesse ao fim de curso que teria 
de emigrar para aqui, não ficava a trabalhar em Portugal como trabalhei tanto tempo, já ca estava. 
Não me repente, repetia!

E tu xxxxxx?

xxxxxx: Eu também não me repente. No meu caso, eu vivi na casa dos meus pais, era totalmente 
dependente deles e agora estou independente, cresci ao nível pessoal e profissional. Mas penso um 
dia cada vez, não sei se vou voltar ou não. Para já não, mas todo o dia é um dia cada vez. 

Sentem se valorizado no trabalho e integrado no hospital?

xxxxxx: Sim.
xxxxxx: Eu acho que é por causa disso que mesmo aqui estou porque sinto me realizada em termos 
profissionais se não, não fazia sentido estar aqui. Eu gosto muito muito muito do hospital, gosto do 
meu serviço, não gosto de alguns colegas, alguns não, mas vivo bem com isso porque gosto do 
resto. Mesmo quando corre mal, há um novo dia e dá vontade de trabalhar.

Já havia situações na rua em que foram tratados de uma forma desigual ou até discriminado por não 
ser alemão?

Aquela historia de telefone quando liguei e eles disseram que preciso de falar melhor alemão para 
falar com eles, senti me discriminada. Toda a gente percebe que somos estrangeiros. Mas por 
exemplo os doentes encardam se muito bem. Perguntam me sempre: “É francesa?” Toda a gente 
pensa que somos francesas. E dizem sempre: “Ah que bom o seu sotaque francês!” E eu: “Não sou 
francesa, sou portuguesa!”. Tem piada...em relação aos doentes está tudo bem. Agora, fora deste 
contexto, havia só aquela situação.



xxxxxx: Curiosamente, em relação aos doentes, estou positivamente surpreendida porque o 
feedback que tenho tido, porque eles percebem que tenho dificuldades com a língua, e depois 
tentam ajudar também e é bastante engraçado. Não estava nada a espera. Podiam não querer saber o 
podiam querer imediato um enfermeiro cem por cento alemão porque não tem as dificuldades que a 
gente tem com a língua. Mas corre bem, é verdade. 

xxxxxx: Há um colega nosso que reconheceu que as colegas portuguesas são diferentes que os 
doentes as vezes precisam de nós, os enfermeiros portugueses. Se calhar chega um ponto, nem 
todos, mas se calhar toca diferente. Até um colega meu percebeu. 

xxxxxx: Uma das diferenças que reparo, entre enfermagem aqui e em Portugal, não só em termos 
de técnica, em termos de relação enfermeiro-doente. Existe o cuidar em enfermagem em Portugal. 
Existe uma relação empática entre enfermeiro e doente. Existe uma relação mais próxima que aqui, 
eu reparo, não existe. Os meus colegas, tem os seus doentes, tratam do doente mas não cuidam do 
doente. Existe uma diferença entre cuidar e tratar, a relação que se estabelece é diferente. E eu, 
independentemente de ter dificuldades com o alemão, consigo estabelecer uma relação terapêutica 
com o doente, que não é só técnica, ir lá fazer e ir embora. Fica uma relação. E eu, reparo que a 
enfermagem aqui é diferente nesse sentido. Pelo menos eu não tenho reparado que existem colegas 
alemães que estabelecem essa relação com as pessoas. Eles limitam se a fazer aquilo que tem que 
fazer com a pessoa e depois vão embora. E eu assumo, não devia, mas prefiro não fazer pausa e 
ficar com um doente mais cinco minutos a falar porque está ali na cama o dia todo, precisa de mais 
alguma coisa do que comer e estar limpo. Eu prefiro não fazer pausa e ficar mais tempo a falar com 
aquele doente e perceber que o bem estar não só físico mas também psicológico também está lá, do 
que pronto...é a minha visão. 

E acha que tem também a ver com falta de tempo que as colegas não fazem?

xxxxxx: Pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão de formação de enfermagem ou a 
questão de falta de tempo.

xxxxxx: Eu reparei essa diferença. Tenho muitas colegas que fazem o que tem que ser feito e depois 
ficam sentados na cadeira, olhar para os monitores. Isso não tem jeito nenhum. 

xxxxxx: E os doentes já podem diferenciar também...no nosso serviço há quatro portuguesas e eles 
também reparam que elas não fazem tantas pausa, não sentam se tanto tempo sozinhas, fazem 
outras coisas. Então aquela XXXXXX : “Ah é portuguesa, a Schwester!”

xxxxxx: Acho que ao fim do dia, acaba por ser uma questão de formação porque a nossa formação é 
diferente. Mas também de cultura. 

E tem a possibilidade de trabalhar dessa maneira, de ficar lá mais tempo?

Acaba por ser uma escolha. Há turnos em que não dá para nada, nem para beber um copo de água 
mas quando tenho tempo prefiro ficar com os meus doentes do que ficar sentada. Não é só de 
formação, também é cultural porque acho que, não se deve generalizar, mas entre alemães e 
portugueses, nós portugueses somos mais próximos. Porque não é só ter um enfermeiro, é ter um 
amigo. Aqui é ter uma pessoa que faz as coisas que te que ser feitos. A ideia que tenho tido até 
agora. Mas a relação de enfermeiro doente é diferente, é.



E a minha última pergunta é sobre as perspectivas que tem neste momento. Conseguem imaginar 
ficar aqui na Alemanha muito mais tempo ou ficar ca e criar uma família aqui ou é um objectivo de 
voltar a Portugal em cinco anos?

xxxxxx: Para mim está tudo em aberto, essas questões estão todos em aberto. Não sei o meu futuro. 
Sei que tenho muitas saudades de Portugal mas não sei se há condições para voltar. Por isso, 
entretanto vou ficar aqui. Ao fim do mês já termina o primeiro ano que temos que ficar. Vou ficar, 
não sei até quando. Também porque tenho um namorado comigo que não está muito contente ca, 
isso também influencia um bocado, confesso. Ele não gosta especificamente da Alemanha. E se 
calhar também não está muito contente ao nível profissional e então fica tudo em aberto. 

xxxxxx: Eu, desde que pus aqui os pé e fiquei encantada enfim XXXXXXXXXX mas eu gostava 
de ca ficar. Voltar a Portugal, se surgisse a oportunidade de ter lá o que tenho aqui, estava lá 
amanha. Mas nem amanha nem daqui em dez anos, não parece que vai acontecer. E se as coisas 
continuem a correr assim como correram, também como um casal, a partir daí conseguimos 
imaginar construir aqui a nossa família. As coisas mudam, temos que ficar flexíveis mas os nosso 
planos são ficar aqui. 

Se alguém lhe oferecia boas condições em Portugal, voltariam logo?

xxxxxx: Eu voltava na hora!
xxxxxx: Eu também. 

E é também uma opção mudar dentro da Alemanha?

xxxxxx: É uma questão constante. Porque o meu namorado não fala alemão e em Frankfurt exigem 
pessoas que falam alemão, ele trabalha na área de engenharia informática e todos os dias aparecem 
propostas para Berlim, para Munique...e então é uma questão..uma possibilidade!



Entrevistada H

Podes explicar primeiro as razoes que levaram a decisao de sair de Portugal?

Die erste Grund war, dass ich keine Chance zu arbeiten in Portugal hab, deswegen die Krise war in 
Portugal, ich hab schon 6 Monate in eine Privatklinikum gearbeitet, aber ich hab ganz schlecht 
verdient. Deswegen bin ich nach Frankfurt gekommen und warum noch...weil ich habe eine 
Deutschkurs auch gehabt, mein Englisch war nicht so gut. Deswegen ich bin nicht zu London 
gegangen und ich hab gedacht “Das ist eine gute Idee”, ich hab schon Deutschkurs, monatlich das 
Krankenhaus bezahlt  etwas, ich kann nach Lissabon fliegen und eine Wohnung suchen und das 
geht. Und in Portugal ich hab schon gearbeitet, aber nicht als Krankenschwester, ich habe in Zara 
gearbeitet und ich hab studiert, ich wollt das nicht für mein Leben und in Portugal die Situation 
passiert ganz oft. Viele Krankenpfleger arbeitet nicht in sein Beruf, in ganz anders. Und bei mir das 
kann nicht sein. Ich hab vier Jahre studiert, ich muss als Krankenschwester arbeiten. Und hier ich 
habe eine Chance und es gibt viele Platz, um zu arbeiten hier, viele Krankenhaus, viele Chance und 
ich kann mehr verdienen. Deswegen bin ich hier gekommen.

Vamos trocar a língua, assim pode falar ainda mais a vontade..

Ja, ok. Sim.

A razão era mesmo o trabalho ou havia outros motivos?

A razão foi mesmo o trabalho e também por questões economicas porque eu nao estava a ganhar o 
suficiente para me tornar independente...eu vi-me cada vez, os anos a passar cada vez mais e nunca 
tomava a minha independência não tenho um trabalho, nunca mais tenho a minha independência, os 
meus pais também não têm uma situação muito favorável  e então dai decidi vir, a razão principal 
foi mesmo pelo trabalho, porque antes nunca tinha tido aquela sensação para emigrar, foi mesmo 
por razão de trabalho, sempre quis viajar, conhecer o mundo, mas mesmo sair ver, não pensava

Então terminou o curso na Madeira e depois candidatou-se para vários hospitais em Portugal 
também, em Lisboa Porto também ou na Madeira?

Não inicialmente só candidatei-me na Madeira, so tive a chance de trabalhar numa clínica privada, 
mas era uma situação muito precária, poucos rendimentos não chegava para ter uma vida 
independente, porque não não estávamos lá a tempo inteiro, era fazer alguns turnos, e dai então 
decidi que tinha de tomar outra decisão na vida e como vi também que não estava, que essa situação 
não se adaptava a mim, precisava de mais dinheiro, tornar-me independente, então comecei a 
trabalhar numa loja na Zarapara poder juntar algum dinheiro para emigrar. E a razão de não me 
candidatar para Lisboa é porque já via que a situação estava negra na Madeira mas também em 
Lisboa e todo o Portugal. E já que tinha que sair da Madeira porque sair da Madeira para Portugal 
Continental é quase igual, já que tinha que sair que saísse para uma situação que me fosse mais 
favorável 

Claro, e da Madeira recebeu assim sempre respostas negativas ou eram ofertas que não...?



Ofertas não houve, nunca houve ofertas, nos entregavamos o curriculum, entrevistas nem 
chamavam, nem responderam. Era mesmo só entregar curriculos para dizer prontos entreguei, 
vamos ver o que acontece, uma questão de tentar mas não valeu a pena porque em Portugal 
funciona muito se conhecemos alguém que trabalhe lá entramos se não conhecemos não entramos 
não tem a ver com o curriculum não tem a ver com as nossas capacidades e isso é um bocadinho 
frustrante porque em Portugal formam-se bons enfermeiros e nós damos o máximo no nosso curso e 
depois vemos outras pessoas a nos passar à frente que se calhar não tem um curriculo tão 
desenvolvido tão trabalhado, pois é frustrante é muito frustrante

E porquê surgiu depois a ideia de ir para a Alemanha ou pensou primeiro só vou emigrar, para onde 
é que posso ir?

Primeiro, a primeira hipotese era Inglaterra, porque da Madeira saem muitos enfermeiros para a 
Inglaterra, somos muito requesitados, chamados para trabalhar na Inglaterra. Existem varias 
companhias dos hospitais que vão directamente à Madeira recrutar, eu tive, fiz uma pré-entrevista 
tinha passado mas depois fiquei com um bocadinho de medo e já não fui à entrevista por causa do 
Inglês fiquei um bocadinho a pensar e pronto, já tinha o contrato na mão para vir para a Alemanha 
entretanto e pensei, eu tenho que ir para algum lugar, aqui não fico, e nesse momento cheguei a casa 
assinei o contrato e enviei, mas prontos a pessoa fica sempre na suspeita, será que isto é mesmo 
real, porque... e prontos, uma questão de ir para a Alemanha também é porque é um pais 
desenvolvido, é dos países que melhor sobrevive à crise neste momento e...  

Lembra-se ainda dos sentimentos ou pensamentos que teve quando foi mesmo assim uma decisão 
feita?
No início acho que não pensei muito no que estava a acontecer, porque primeiro tive a fase de 
adaptação em Lisboa, ainda não tinha saído do meu país, mas já tinha sido uma separação da 
familia dos amigos

Acho que vocês reparam isso muito mais cedo do que os outros...

A chegada a Alemanha não custou tanto porque já tinha tido uma preparação claro que quando sai 
da Madeira para Lisboa custou um bocado mas ainda nao estava com aquele pensamento à vou 
mesmo, porque ainda tinha o curso de primeiros

E ainda podia voltar..

Podia voltar, vamos ver, mas prontos , claro que custa muito estar afastada da familia 
principalmente quando temos problemas lá, eu por exemplo ainda tenho avós vivos e custa-me 
pensar eles vão morrer e eu não vou estar presente, ou numa fase de doença não vou estar doente e 
não estou a vivenciar de perto os momentos da familia e dos amigos e perco também um pouco a 
noção da situação do país por estar aqui isso custa um bocado. e claro que há dias que a pessoa 
sente-se mais aborrecida aqui e então esse sentimentos vêm  

Depois surgem ainda mais,pois..



surge mais sentimentos, mas penso que para mim não foi assim tão dificil porque eu tambem tenho 
um bocado do espirito de aventura e tal e tenho boa capacidade de adaptação aos sitios e não sou, 
sou um bocadinho solitária, por isso não me faz muita impressão, por exemplo eu agora talvez não 
conseguia voltar para casa e estar a viver na mesma casa que os meus pais, que a minha familia  

Sim agora como já tem a sua vida!

Já tenho a minha independencia porque eu sempre quis me tornar muito independente muito cedo e 
prontos esta foi a oportunidade, mas custa, custa muito 

E lembra-se ainda como a sua familia ou amigos reagiram quando disse mesmo vou-me embora?

Sim, primeiro eu já tinha dito várias vezes à minha familia que vou, não consigo estar nesta 
situação, não estou, sinto-me frustrada, não estou a trabalhar no que quero, apesar de ter gosto no 
que estava a fazer, não era aquilo que eu queria, queria outra coisa e no primeiro momento toda a 
gente reagia assim levemente porque nunca pensou que fosse mesmo verdade até chegar ao 
momento, que disse não, eu vou mesmo já assinei papeis vou comprara a viagem e só aí é que a 
minha familia caiu na real  e prontos foi um momento triste já se sabe as saudades, há muitas e 
prontos     

Tem assim uma ideia que hoje em dia é um passo que já não é tão grande sair do país como tem o 
não sei tem muito contacto pelo Skype e tem a possibilidade de...

Sim sim nos tempos de hoje é completamente diferente então por exemplo a minha própria mãe diz 
isto por Skype é outra coisa podemos ver é quase como se tivessemos de perto, tudo bem não nos 
podemos tocar mas consegue-se manter muito o contacto e isso claro que é menos uma barreira, 
torna a situação mais facil    

E quantas vezes tem contacto com pessoas da Madeira, com familia? Todos os dias ?
Assim no inicio, Todos os dias não, no inicio era todos os dias para saber como é que eu estava-me 
a adaptar como é que as coisas estavam a decorrer, no trabalho foi tudo novo, nova lingua foi muita 
adaptação ao mesmo tempo, e então prontos trocávamos impressões como é que esta a correr como 
é que não está correr. Agora cada vez tem-se mais trabalho e as vezes não dá tempo para estar 
sempre a contacta a familia  e amigos, perde-se um bocadinho mais a distância, há uma distância 
mais por aí porque a pessoa está tão integrada no trabalho é tão intenso que as vezes não dá, não dá 
mesmo, por exemplo houve semanas que, uma semana que não falei com a minha familia porque 
estava tão exausta do trabalho depois nos começamos a ter rotinas aqui.

E tem uma vida aqui..

Já se tem uma vida aqui, claro que perde-se mais o contacto, principalmente, com a família não 
tanto, mas com os amigos perde-se sempre mais o contacto

E acha que hoje é mais fácil este afastamento da família do que no início ou torna-se mais 
complicado, com o tempo que passa?



Eu acho que vai-se tornando um bocadinho mais fácil, no inicio não foi assim tão tão dificil para 
mim, claro que houve uns dias que saí do trabalho esgotada e quando não nos corre muito bem claro 
que a primeira coisa que nos passa pela cabeça é ai tenho que voltar para casa, mas nunca tive 
aquela coisa de vou voltar para casa definitivamente, ok vou lá passar uns dias, relaxar, mas depois 
voltar, essa já não é a minha hipótese, voltar para casa. Não quer dizer que eu fique o resto da 
minha vida cá, claro que tenho que arranjar melhores condições e não quer dizer que fique nesta 
cidade, não quer dizer que fique neste país, mas voltar para ficar numa situação desfavorável, 
jamais

No momento como está não vê assim perspectiva?

Não porque, por exemplo, tenho agora oportunidade para viajar coisa que não tinha antigamente.

Tem possibilidade de ver muito mais do mundo..

De ver muito mais, por exemplo na Madeira a nível cultural torna-se um pouco restrito, não há 
grandes artistas, grandes bandas, não vão à Madeira, claro que há cultura lá e isso tudo, mas aqui 
torna-se muito mais fácil, e torna-se muito mais fácil daqui para viajar para outros sítios também, 
são um mar de novas oportunidades.

Então o que dizia que melhorou na sua situação de vida, primeiro que tem um emprego aqui, tem 
essas possibilidades de viajar, pensa em mais alguma coisa que melhorou na sua situação  de vida 
com essa migração? 

Por exemplo com a família eu noto que as relações ficam mais fortes .
          
Ai é, dá-se muito mais valor às vezes não é, quando se esta longe e depois...

E sinto, por exemplo os meus avós, quando estava lá e estava sempre presente eles não sabiam o 
que era sentir a minha ausência, e não é não valorizar mas se calhar não valorizavam tanto e agora 
que estou mais afastada eles sentem mais saudades e assim quando vou a Portugal sinto-me mais 
acarinhada e principalmente pela família, pelos amigos também, mas principalmente pela família, 
acho que as relações tornam-se mais intensas, devido à saudade     

E o ponto assim mais importante dizia que é essa independência que tem agora, estando aqui na 
Alemanha, ou qual é a coisa mais importante que mudou positivamente?
Eu acho que é mesmo a nível disso de independência a nível financeiro e prontos é mesmo essa 
questão que tenho mais oportunidade para fazer outras coisas que antigamente não tinha, por 
exemplo posso assistir a concertos aqui que lá não posso, muitas coisas, depois conheci novas 
pessoas cá também, se bem que com os Alemães às vezes é um bocadinho difícil de manter uma 
relação porque nós viemos novos para cá, a língua ainda não está muito bem e às vezes nota-se um 
bocadinho o afastamento e porque nós também estamos só aqui praticamente em regime de 
trabalho, com quem falamos mais é com os nossos colegas e não conhecemos muito pessoas à 
volta, é difícil de conhecer alguém e as pessoas que conhecemos no trabalho, claro que não são 
aquelas pessoas que são que vão se tornar nossos amigos, grandes amigos, são colegas de trabalho.

E sente a falta disto ou?



Sinto um bocado a falta disso mas eu consigo fazer isso na mesma, porque por exemplo tenho aqui 
a xxxxxx e o xxxxxx nós já nos conhecemos à muito tempo e depois o nosso grupo Português, não 
é unido de todo, mas nós combinamos várias coisas entre nós

Tipo sozinho não está se quer assim companhia há sempre alguém ?

Há sempre alguém disponível aqui à volta mas na maior parte das vezes, são sempre portugueses 
fizemos uma pequena comunidade Portuguesa cá, mas por exemplo sentia falta de quando estava 
em Portugal de telefonar, olha vamos ao café, é diferente, é diferente porque eram amigos já de à 
mais tempo tinha mais amigos e havia oportunidade para fazer mais coisas assim entre amigos.
Aqui a gente sente que o circulo de amigos fica cada vez mais pequeno, mais fechado 

Em relação a ter amigos Alemães tem algum que faz parte também as vezes do....

Do nosso grupo, não quando nós saimos são sempre Portugueses, porque todos os Portugueses que 
estão cá também só conhecem pessoas, penso eu, de, a nível de trabalho e não de fora...porque nós 
não chegamos na rua e abordamos uma pessoa, olha queres ser meu amigo.
Torna-se um bocadinho mais complicado e porque nós não temos nenhuma actividade fora do 
trabalho nós estamos no ginásio, prontos vamos lá algumas vezes mas não é uma actividade que se 
dê para relacionar com pessoas e nós já tentamos já..., por exemplo nós quando chegamos cá 
tivemos aulas de Alemão com a Frau Conny, é enfermeira cá no hospital e ela por acaso foi, para a 
integração foi do melhor porque ela sempre, quis mesmo que nós nos adaptasse-mos e acho que 
teve muita paciência connosco e ela tentou procurar actividades para nós, ainda hoje ela pergunta-
me. Ela ainda hoje pergunta-me e mas prontos é complicado porque nós também já não somos 
jovens, propriamente jovens para ter uma actividade como desporto ou qualquer coisa assim , 
somos jovens mas mas não tão jovens por exemplo para integrar uma equipa de voleibol de 
basquetebol 

Claro há uma altura em que isso é muito mais fácil....?    
           
Exactamente se tivessemos vindo mais cedo para cá era mais fácil por exemplo aos 15 16 anos 
ainda mais cedo melhor mas era muito mais fácil para se integrar, agora com estas idades é mais 
complicado.

Agora estivemos um pouco a falar sobre os mootivios porque é que queria vir para cá, pode explicar 
um pouco como é que era, lembra-se ainda dos primeiros meses, do primeiro dia quando chegou cá, 
como é que era, o que era diferente o que esperava?

Bem o primeiro dia que nós chegamos cá foi um bocadinho assustador por causa do frio, foi em 
Fevereiro estava imenso frio, no primeiro dia nós encontramos-nos logo com Portugueses que já cá 
estavam 

Ah pois quando chegaram já havia ca portugueses..

Sim, não sentimos logo aquele choque, mas as primeiras semanas no hospital eu lembro-me 
perfeitamente, nós tivemos reuniões e foram reuniões que não nos serviram de nada porque não não 
percebia-mos praticamente nada, iaaa iaaa mas não estavamos a perceber completamente nada e 
acho que nisso o hospital falhou um pouco 



Como é que era este apoio do hospital, o que eles fizeram?

No inicio para mim não me senti assim tão apoiada porque foi um choque, foi um grande choque 
mesmo, porque não houve ninguém para nos traduzir para falar alguma coisa em Português o nosso 
Alemão não é (era) como é agora....não está bom bom mas prontos já “Das geht” (port: vai se 
andando) e começaram, acho que não tiveram um bocado de respeito, porque se nós somos novos 
nao temos assim um nível tão grande de Alemão pelo menos falar um pouco mais devagar e falaram 
rápido 

Sim claro, ou explicar alguma coisa em Inglês...

Nada, foi tudo em Alemão muito rápido e claro que muitas das coisas não percebemos e também, 
isso assustou-nos um bocado de medo porque tivemos de assinar um contrato e que não sabíamos 
bem o que é que estávamos a assinar porque haviam lá varias clausulas.

Não tiveram o contrato em Português?

Não.

A sério?

Seguimos uma colega nossa que já estava aqui à quatro meses ou à seis que tentou explicar 
qualquer coisa do que é que eles estavam a dizer.

Mas também não sabia assim tudo?

Nem ela própria percebia tudo o que estava escrito no contrato, e então claro que nós ficámos um 
bocadinho de pé atrás, assinar um contrato sem saber o que estamos a assinar, e depois não foi 
muito justo do hospital porque nós quando chegamos cá não começamos a trabalhar como 
enfermeiros, quer dizer começamos a trabalhar como enfermeiros mas não recebíamos como 
enfermeiros porque não tinha-mos o “Anerkennung” (port: reconhecimento)

Sim precisam o B2 não é?

Não tinha-mos que ir a...precisava-mos que a cidade de Stuttgart Darmstadt  que aquilo vai para ser 
reconhecido o nosso curriculum e depois vai ao reconhecimento o “Urkunde” (port: certificado). 
Vai ao reconhecimento e depois então é que o hospital diz que está reconhecido e pode receber 
como enfermeira, só que o hospital, nós todos estamos muito revoltados com o hospital porque o 
hospital em situações burocráticas de dinheiro e de organização com os Portugueses tem agido 
muito mal connosco em geral.
Não haviam assim uma pessoa que estava responsável por isto para fazer as coisas de burocracia e 
essa coisas? 

Nós pensávamos que isso estava a ser tratado e não estava, passaram três meses e nós aqui sem o 
Anarquedum e tratamos dos papeis para nada porque pensávamos nós entregámos os papeis todos, 
pensávamos que estava a ser tudo tratado, no primeiro grupo foi o hospital que tratou de tudo.



E depois já não?

Foi assim nós chegamos temos uma reunião com a direcção de enfermagem de cá do hospital, 
estava a nossa colega Portuguesa para nos fazer a tradução e trouxeram-nos logo os contratos com o 
valor que íamos receber clausulas de férias isso tudo, não percebia-mos nada e depois entregaram-
nos uma data de papéis, da nossa experiência profissional, o nosso curriculum tudo e depois cada 
um tinha uma bitriedem, uma pessoa que se encarregava de tratar dessas coisas, nós pensavamos 
que já estava a ser tudo tratado, os papeis e nunca saía o nosso reconhecimento, O Anerkennung.

Eles disseram quanto tempo vai demorar?

Eles deram uma perspectiva de dois meses...eles por eles disseram que ainda dava tempo, ainda 
dava tempo ainda dava tempo e aconteceu foi que houve uma colega que foi fazer pressão mas não 
para as pessoas que a gente costumava ir, não para as “Betreuer” (port: mentores) ou para uma 
senhora que estava encarregue, supostamente, tinham-nos dito que ela é que estava encarregue 
dessa parte mas sim a outra mulher, outra pessoa que também estava encarregue dos 
“Anerkennung” e ela foi directamente a ela perguntar então já está tratado? Temos que tratar como 
é que é? E essa senhora disse que já se podia ter tratado disso desde o primeiro dia e isto já foi para 
aí em Maio, ou seja o quarto mês, quinto mês que agente estava cá. E se pelo hospital se 
continuasse-mos a ir às mesmas pessoas até hoje não tinha-mos o reconhecimento, porque é mais 
barato; ou seja estive-mos quatro meses a trabalhar como enfermeiros.

E era uma diferença grande?

Era de 1800€ para 2200€ por exemplo, é uma diferença grande!

E tiveram assim as mesmas tarefas... a mesma responsabilidade e essas coisas?

Igual, isso foi uma coisa que nos revoltou no inicio

Precisam o B2...?  

Aqui não precisamos... nós pensávamos que estava tudo a ser tratado, o hospital tinha se 
responsabilizado por isso, e quando fomos a ver nunca mais, tinha-mos o reconhecimento e 
continuava-mos sempre a receber menos e a trabalhar igual que os outros, e isso foi frustrante, e 
ninguém veio nos dizer...isto ainda não está tratado, têm que entregar papeis...papeis que nós já 
tinha-mos entregue..., tivemos que ir pessoalmente entregar os papeis e então daí a um mês, talvez é 
que se encarregaram disso...

Então no total foram quantos meses que...?

CAROLINA o processo de dar o reconhecimento era um mês, foi um mês , demorava um mês, mas 
eles foram prolongando, prolongaram o mais que puderam, e só em Junho mais ou menos é que 
tivemos o reconhecimento.

Mas também só porque insistiram entao? 



Porque houve uma pessoa de nós que foi a outra pessoa do que as que nós costumava-mos ir, que 
era uma pessoa que nós nem sabia-mos que existia, e afinal era ela que tratava desses papeis.
E outra coisa que também nós revolta cá é que alguns de nós têm a experiência profissional de 
Portugal e aqui não é valorizado, no nosso hospital, já tentamos falar sobre isso, dizem que não, 
começa do zero, porque as pessoas que já têm algum tempo de  experiência ganham mais, e nós 
não.   

E aqui no hospital outras pessoas ganham mais também?

Por terem a experiência, a nós não nos foi atribuída, e depois foi estipulado, só agora à pouco tempo 
é que eu soube, porque eu fui trabalhar para outra estação, era outra estação que se recebe mais, mas 
não estou a receber porque o que me disseram é que a directora de enfermagem do hospital 
estipulou um valor para os Portugueses que cá chegaram, ou seja nós estamos na dúvida que não 
recebemos todos por igual, se eu sou Portuguesa recebo X se sou Turca recebo X  

E o trabalho é tudo igual, estás a fazer o mesmo trabalho que os outros?     

Mas não recebemos por igual, não recebemos por igual. 
CAROLINA Realmente há as diferenças de ordenado, também há as diferenças de contrato, há os 
contratos antigos, que recebe-se obviamente muito melhor, e os contratos novos, mesmo nos 
contratos novos, que é uma firma que faz esses contratos novos, há uma diferença de ordenado na 
mesma stuff no mesmo nível de trabalho.

Para o mesmo trabalho...?

Sim mas eu penso que isto acontece mais é neste hospital, nós também não temos bem a realidade 
dos outros mas pelos nossos colegas que trabalham no “Universitätklinik”, eles por exemplo 
ganham mais do que nós e...   
                 
Ficou assim um pouco desiludida com as condições entao? 

A gente fica um pouco a pensar discriminação nós trabalhamos igual que os outros temos direito a 
receber como os outros... e prontos, neste momento eu sinto-me um bocado discriminada por aí, por 
aí sinto-me um bocado discriminada e sinto que às vezes, eles acham que nós não somos tão 
capazes no nosso trabalho, quanto eles... e acho que não é bem assim e nesse ponto também sinto 
um bocado de discriminação, porque por exemplo no meu serviço já aconteceu de quando ficam só 
os estrangeiros a trabalhar, eles acham que a gente não vai conseguir dar conta do turno, porque são 
só estrangeiros, o que não é verdade porque a gente faz o mesmo trabalho do que eles..., até porque, 
nós se calhar estudámos um bocadinho mais do que eles cá, porque nós lá tiramos um curso 
licenciatura e aqui não, é um ausbildung que dura 3 anos, nós estudamos 4 anos, nós sabemos 
alguma coisa, mesmo que nós não consigamos compreender através da língua, que já não acontece, 
e mesmo se acontece...

Pois, o hospital que também queria que vocês viessem cá porque queriam empregar enfermeiros e 
têm responsabilidade também depois de ajudar na integração profissional, não é só um lado que tem 
de ser integrado, também é o próprio hospital a assumir o papel dele..



E prontos nisso eu noto..., noto por aí um bocado de discriminação, e nós somos enfermeiros, há 
sinais que nós conseguimos ver nas pessoas o que é que se está a passar, às vezes a língua nem é 
barreira, por exemplo eu a xxxxxx trabalhamos no mesmo serviço, nós temos pessoas com 
problemas de fala, ou seja, seja Alemão seja Português ninguém vai perceber, não tem a ver sobre a 
língua mas nos conseguimos detectar os sinais e fazer o nosso trabalho igual que os outros e por 
exemplo, quando eu cheguei cá eu estava noutra estação eu estava numa estação de medicina 
interna e quando eu cheguei cá não senti apoio nenhum porque suposta-mente ia estar integrada no 
“Einarbeitung” (port: tempo de adaptacao as tarefas) e não tive ”Einarbeitung” nenhum 

Começou logo a trabalhar?

A primeira semana puseram-me com uma enfermeira no segundo dia com outro, no terceiro dia 
com outro, ou seja não tive ninguém a me acompanhar e depois na segunda semana já fui largada 
sozinha para trabalhar para 14 doentes que em Portugal não acontece, nenhum enfermeiro fica só 
com 14 doentes isso é muito, e nos primeiros dias senti-me mesmo acabada, só saía do hospital para 
vir para casa dormir porque já era difícil a língua, depois 14 doentes, imenso trabalho, claro tudo é 
escrito em Alemão, imensas coisas para trabalhar de “Anordnung” (port:ordens) dos médicos claro 
que eu não percebiam tudo tinha que estar sempre a perguntar, e também sentia-me frustrada por 
estar sempre a perguntar porque sentia que era uma pedra no sapato dos outros...

Então a chegada aqui, os primeiros meses foram bastante difíceis..

Foram difíceis, consegui me integrar porque sou pessoa que bate o pé e dá a volta mas foi muito 
difícil e...

Duvidou da decisão de sair do país nestes momentos também em que pensou...ufff, não é bem isso 
que eu queria? 

Sim quando cheguei pensei, não foi isto que eu planeei, porque se eu continuo a trabalhar a este 
ritmo, não chego aos 60 anos, e o trabalho aqui, há serviços que eu acho que é uma loucura e é 
irresponsabilidade a mais porque um enfermeiro para 14 doentes é impossível, nós conseguirmos 
estar atentos a tudo o que se passa ao doente 

Pode contar um pouco do quotidiano que tem aí no hospital, quais são as tarefas que tem...e onde é 
que vê diferenças com um hospital Português, em relação a como se trata os doentes, como é que se 
trabalha, o que se faz o que não se faz...?



É assim, eu agora estou numa estação completamente diferente, são menos doentes, mas eu vou dar 
um exemplo da outra estação, eram muitos doentes, eu não conseguia dar apoio emocional a 
nenhum doente mesmo e sentia que trabalhava por tarefas tem que fazer isto e isto porque me 
mandaram, porque o médico me mandou, e isto em Portugal não acontece... eu vou fazer isto, 
espera, o doente tem esta doença, eu vou fazer assim, e consegue-se ter mais contacto com a pessoa 
porque as pessoas estão internadas precisam de apoio emocional psicológico e aqui não se consegue 
dar e nós acabamos por ficar até tão atarefados que as vezes descarregamos nos doentes sem querer, 
porque toca uma campainha, toca outra campainha nós estamos sozinhos para ir atender a todos. 
Alguém tem que esperar e depois claro que uma pessoa toca por uma coisa que para nós não tem 
importância e se calhar para o doente j’a tem importância, e nós ficamos frustrados, mas porque é 
que tocou e vem aquela raiva que não devia de vir. depois vimos para casa e pensamos eu não devia 
ter-me comportado assim, mas é inevitável nos vemos com tanta coisa para fazer e os doentes 
alguns percebem outros não percebem...as vezes estamos no meio de uma urgência e esta uma 
pessoa a chamar porque caiu um papel ao chão, para levantar 

Pois... e nunca se sabe antes, quando alguém toca se é mesmo uma urgência ou se é uma coisinha 
qualquer ...?

Não se sabe se é uma urgência se o que é o que se passa...e por exemplo noto em Portugal quando 
não é privado os doentes não tocam tanto às campainhas, porque eles já estão alerta que tocar à 
campainha é quando é alguma coisa importante e aqui as vezes tocam porque caiu um papel ou 
porque... a infusão já acabou de correr. Eu sei o que é o meu trabalho e sei tenho que pôr as 
infusões, tirar as infusões tenho outras coisas para fazer mas à pessoas que não compreendem 

E essas situações de stress é por causa dessa falta de enfermeiros que tem no hospital?

Sim tem muita falta de enfermeiros e isso torna-se muito stressante  e nós notamos que.... é assim, 
eu ainda sou nova ainda consigo ter alguma paciência mas eu sinto que se estivesse a trabalhar 
nessa estação ia passar algum tempo e eu ia ficar sem paciência para os doentes..., ia começar a 
trabalhar como os colegas que eu vejo lá a trabalhar que é só vou fazer isto porque tenho de fazer, 
vou fazer isto porque tenho de fazer, e nem sequer as vezes olha-se bem para a cara do doente, 
houve turnos que eu já nem me lembrava a cara de um doente porque eram tantos...e isto não pode 
acontecer

E isso traz também alguma insatisfação com o trabalho com o que se faz porque não se gosta de 
fazer assim desta maneira...?

Sim, sim e depois uma pessoa vai para casa e sente-se insatisfeita e fica a pensar eu não queria ter 
feito isto assim, eu tive que fazer isto assim, podia ter feito isto e não fiz, a gente sente que o nosso 
trabalho não fica totalmente realizado e isso é frustrante, é muito frustrante...

E em relação às tarefas acha que tem agora no hospital aqui na Alemanha as mesmas tarefas que 
tem no hospital Português, ou são coisas diferentes?

São diferentes, primeira coisa que me fez mais impressão foi que nós aqui trabalhamos como 
enfermeiros mas também trabalhamos como auxiliares, em Portugal um enfermeiro não distribui 
comidas e tem sempre um auxiliar para ajudar nas higienes, nós fazemos também aos doentes mais 
complicados que estão na cama, mas uma higiene que um auxiliar consegue fazer faz em Portugal, 



camas por exemplo, não fazemos com tanta frequência como temos que fazer aqui, tinha-mos um 
auxiliar para fazer e muito trabalho de administração, por exemplo o que me fez mais mais 
impressão foi ter um telefone a tocar a cada 5 minutos que é para mandar um doente para fazer este 
exame, telefonam do laboratório a dizer que este valor estava alto e sou eu que tenho de comunicar 
para o médico e à coisas que ainda faz impressão, porque é que não telefonam logo para o médico, e 
fez-me muita impressão porque não percebia bem o que diziam no telefone e foi um choque, porque 
tinha de tratar dos meus doentes e tinha de estar a atender o telefone a cada 5 minutos, mas uma 
coisa mesmo insuportável porque era quatorze doentes que chegavam, quatorze doentes para 
mandar para exames, e sempre a tocar, sempre a tocar, e nós estamos no meio de uma intervenção e 
toca o telefone e as vezes atendemos e dizemos à pessoa olhe por favor espere porque eu agora 
estou a fazer isto e eles não compreendem   

E há assim alguns conflitos por causa disso?

Exacto porque aqui cada um acho que olha muito por si e quer é ter o seu trabalho feito, eu vou 
fazer o meu...não me importa o teu..., se estás aflita não me importa eu vou fazer eu o meu, a nível 
de equipa de colegas não digo que seja assim, mas entre o hospital mesmo..., por exemplo quando 
telefonam para exames e isso...”mas não pode esperar, mas não pode esperar”, quer dizer pode 
esperar, você não pode esperar porque quer dar conta do seu trabalho e ir para casa a horas, é por 
causa disso, e a nossa mentalidade não é assim, posso ficar mais uma hora no serviço, mas vou 
deixar o meu trabalho todo feito... este doente não está bem agora, não não não vou lhe mandar para 
exame, e às vezes acontece assim essas situações cá, que eu acho que é uma irresponsabilidade 
mandar doentes que não estão estabilizados para exames, já me aconteceu um doente estar com uma 
respiração muito má mandar para exame...quando alertei, não acho que não devo mandar para 
exame porque está mal e chegar ao serviço e nem fez o serviço porque estava mesmo muito mal, 
acho que algumas coisas...há irresponsabilidade, porque acho que há aqui por trás muito dinheiro à 
volta e isto é tudo pela AOK o “Versicherung” (port: seguro de saúde) e então eles tentam fazer o 
máximo de exames possíveis a um doente para lucrarem, e acho que...

E às vezes não é o melhor para o doente...?

Não é o melhor para o doente, acho que às vezes eles não vêem bem a pessoa, mas só pensam no 
dinheiro, porque para mim é inadmissível operar uma pessoa com 90 e tal anos, por exemplo 
colocar uma anca nova..., chama-se artroplastia da anca, para mim isso é inadmissível porque é uma 
pessoa que já se sabe que  à partida está em fase terminal, e ainda vai ser operado para quê para 
piorar e para morrer devido a essa operação, para quê para o hospital ganhar dinheiro...?
E revolta-me às vezes que tenho que fazer coisas aqui que vão contra o que eu penso, contra a 
minha opinião pessoal e...

Isso também é difícil depois, como é que consegue lidar com isso, já houve alguns conflitos 
também por causa disso...?

É assim, eu, conflitos eu não tenho porque quando eu sei que tenho uma ordem superior e faço 
desde que essa pessoa assuma a responsabilidade, desde que a responsabilidade não seja minha, é 
contra a minha vontade, tenho que fazer na mesma porque há uma ordem superior, mas claro que 
deixa-me alguma raiva por dentro de mim, porque sei que isto não devia ser feito assim, mas 
também nós tomamos sempre o cuidado de documentar tudo, escrever tudo o que fazemos, não foi 
por mim que fiz isto, foi pelo outro que fiz isto, e temos sempre muito cuidado com isso...



Claro isso depois é importante nessas situações...mas acha que em total a formação que teve como 
enfermeira corresponde às tarefas que tem aqui no hospital?

Não não corresponde em tudo, por exemplo nessa estação que eu estava antes eu podia funcionar 
“eine Nadel legen” (port: por um cateter) , podia fazer essas coisas todas, aqui é a função do 
médico, nós fazia-mos mas não devia-mos de fazer blotapnemen e agora nesta nova estação nós não 
fazemos e isso por exemplo é uma coisa que da-me prazer de fazer, é da minha profissão e não 
tenho autorização para fazer isso, e pronto, é, algumas tarefas que podia fazer em Portugal não 
posso fazer cá, como algumas tarefas que não fazia em Portugal faço cá, no inicio fiquei um 
bocadinho revoltada porque não senti que estava a fazer enfermagem, como enfermeira mas que 
estava tipo como uma empregada a fazer tarefas...acabamos por não fazer tanto, na outra estação 
fazia, mas pronto nesta estação agora tenho menos doentes e consigo pensar mais por cada doente, 
dar mais apoio este doente tem esta doença e eu estou a fazer isto por causa disto ele agora esta a ter 
este ataque e eu tenho que reagir assim, no outro havia doentes que eu nem sabia qual era a doença 
que eles tinham, porque eu tinha que actuar rápido, não tive tempo para olhar para saber o que o o 
doente tinha...Pronto o doente teve uma pneumonia foi internado com uma pneumonia mas o que 
está para trás, as doenças que estão para trás que até pode dar origem a essa pneumonia, pode ser o 
factor principal e eu não sei, porque não tenho tempo para ver isso, e isso é uma coisa importante 
para nós..., é verdade que temos os médicos lá, mas que passa a maior parte do tempo com os 
doentes somos nós os enfermeiros, nós é que estamos alerta para o que se passa com os doentes..., e 
senti-me frustrada nesse ponto e às vezes suscita algumas perguntas dos colegas... à mas e sabes se 
tem isto ou não tem..., e é frustrante dar a resposta não sei, tipo é meu doente mas eu não sei, e isso 
é frustrante, para mim é...desvaloriza o trabalho todo de uma pessoa. Agora nesta estação nós 
normalmente temos 4 a 5 doentes.

Onde é que está agora?

Eu antes estava numa de medicina interna, agora estou na STROKE  que é de Schlaganfallstation/ 
neurologisch (port: ataque cerebral/neurológico”), é um pouco melhor, nos temos os doentes 
monitorizados, e conseguimos estar mais atentos para cada doente, e sinto por exemplo a relação de 
equipa é boa, e com os médicos também, com os médicos também, na outra não era, porque eu 
tinha que fazer tudo o que o médico dizia... nem posso dizer olha o doente está assim, está a ter 
isto..., será que devo dar isto...? mas esta pergunta nem sequer se devia de fazer, é o que eles 
metem...

Havia assim uma hierarquia grande de o médico dizer e depois só fazer?

E depois só fazer e havia claro decisões médicas que eu achava que não eram as correctas, como 
por exemplo mandar um doente para fazer...mas por exemplo nesta estação já noto uma diferença 
enorme, ou médicos ouvem-nos, vêem perguntar-nos e nós damos opiniões do que achamos que 
devemos fazer e eles valorizam e aceitam bem, até aceitam bem critica e estão abertos para tudo, 
não posso me queixar disso, tenho dúvidas pergunto aos colegas e é uma estação muito melhor 
organizada e até eu mesmo própria se tiver alguma dúvida pergunto a um médico e não me sinto 
envergonhada de perguntar, não me sinto embarassada, no outro serviço sintia-me um bocado, 
porquê, porque havia aquela distancia, e neste serviço não senti isso...



Não sei se sabe mas como é que é mais ou menos a situação em Portugal a hierarquia entre médicos 
e enfermeiros...?

Também há também há, eu acho que depende de cada hospital...é parecido, porque há sempre 
médicos que desvalorizam-nos e há sempre médicos que valorizam-nos..., da experiência que tenho 
de Portugal, tive-a em estágios profissionais e e noto que havia algum distanciamento, alguns 
médicos, mas havia outros que vinham perguntar então como é que esteve o doente, o que é que 
aconteceu, prontos mais interessados.... e havia outros que à vou ver os exames não sei quê...e vou 
lá dar 5 minutos uma olhadela ao doente e já vejo o que faço...acho que isso depende das pessoas...

E lá onde trabalha agora tem mais a ideia que se consegue também desenvolver assim em relação à 
sua profissão? 

Sim muito, nesta nova estação sinto que já aprendi muito, porque para já é uma área especifica e a 
outra era muito geral, apanhava doentes com várias patologias, e aqui como é só a parte neurológica 
já consigo aprender muito mais e tenho noção que estou a fazer isto por causa de que aconteceu isto 
e não...à estou a fazer porque estou a fazer, é uma tarefa, já não sinto isso, e até porque nós temos 
autonomia para dar medicação, não toda, mas temos autonomia para dar medicação em caso de 
urgência e como os doentes estão sempre monitorizados, conseguimos sempre ver os sinais vitais, 
se eu acho que não devo dar este medicamento, não dou...

Tem mais responsabilidade agora?

Tenho mais responsabilidade 

E está mais satisfeita com a situação do trabalho agora aqui?
Estou muito mais satisfeita, claro que às vezes é “anstrengend e stressig” (port: cansativo e 
stressante), mas pronto, não tanto como a outra e sinto-me, posso ter um dia que seja stressante, mas 
sinto-me muito mais satisfeita, sinto lá a pensar à prontos consegui aprender mais um pouco, 
consegui fazer as minhas funções as minhas tarefas e não estou aqui que nem uma burra a fazer 
tarefas que nem uma empregada porque não foi para isso que eu estudei 

Mas foi você que pediu para trocar o serviço ou...?

Não..., surgiu uma oportunidade na minha estação de alguém ir para a STROKE e os meus colegas, 
nenhum quis e eu disse ó se calhar é uma boa ideia 

Só também para experimentar a ver se gosta?

Para experimentar, exigi um período de experiência lá, só que no meu serviço, não queriam que eu 
me fosse embora, no meu antigo serviço, e então não me queriam dar esse período de experiência e 
eu disse... e estiveram-me sempre a dizer, não amanhã já tens que decidir ou vais ou não para lá, e 
isso não é uma decisão que se tome num dia, que eu tenho que ver os prós e os contras, e então lá 
falaram mas eu não sei, não posso dar essa resposta agora, tenho que ver primeiro...tens que decidir 
já...ou vais ou ficas... mais depois falaram com alguém da direcção do hospital e como a direcção 
do hospital estava interessada que fosse uma pessoa para a STROKE era interesse da direcção da 
enfermagem, deram-me uma semana, duas semanas, foi duas semanas a experiência, depois então 
tive um sprechung com um elemento da direcção do hospital e com o meu chefe antigo da outra 



estação e perguntaram-me se eu estava satisfeita se queria mudar e eu disse que sim que sentia-me 
muito mais realizada, que via que ali tinha uma oportunidade para me desenvolver a nível 
profissional e prontos daí fiz a mudança.

E está contente agora com as tarefas, também com o resto,  com o seu ordenado também está 
contente ?

Estou contente, com o ordenado não tanto porque, por exemplo eu e a ANABELA trabalhamos na 
mesma estação e a estação que eu estou agora é semi-intensivos e tem uma parte de intensivos, e eu 
já estive 3 dias nos intensivos porque nós rodamos, trabalhamos tanto no semi como nos intensivos 
e à partida quem está a trabalhar em intensivos recebe um pouco mais e eu pensei também vou 
receber isto é uma grande oportunidade vou trabalhar para um lugar que me agrada mais e mais 
uma vantagem, vou receber um bocadinho mais, e no meu recibo vinha sempre o mesmo valor, 
nunca foi aumentado fui falar com a minha betroiden  e ela disse que não que que estava a receber o 
certo e foi daí que veio esta conversa que para os Portugueses que vieram neste grupo estava 
estipulado pela Frau Post que é a directora de flecdirektion estava estipulado receberem X, não mais 
que isto 

Não interessa onde trabalham, o que..? 
Não interessa.
ANABELA porque eu trabalho em intensivos e ela trabalha no mesmo dela e nós recebemos o 
mesmo, ou seja nós recebemos como enfermeiras de intensivos portanto ela tinha de estar a receber 
o mesmo de nós...
SARA Depois eu aleguei que, não eu conheço colegas Portugueses que vieram na mesma altura do 
que eu para cá e estão a receber mais do que eu, mais 200 euros, parece que não mas faz diferença, 
porque é que eu não recebo, não, os seus colegas é que estão a receber errado, e até hoje continuo 
sempre a receber o mesmo...?

Nunca mudaram até agora?

E eu não me sinto capaz de fazer nada contra isso porque a opinião deles está sempre acima, e a 
minha é desvalorizada...
CAROLINA/ANABELA... mas nós estamos para nos juntar e falar disso assim mais em grupo, 
porque uma sozinha não é suficiente...
ANNE porque tanbém há regras para isto, um hospital não pode..., nem essa..., não sei uma pessoa 
dizer, os Portugueses que chegaram vão receber isto, isso não funciona assim tem uma tabela que 
tem que corresponder a
CAROLINA/ANABELA é assim eles podem manipular certas coisas, podem manipular nas horas 
extras, podem manipular em certos subsídios na percentagem eles podem fazer isso, agora no 
básico não podem ou a gente recebe daquela, portanto há vários níveis e se a gente está naquele 
nível tem de receber aquele valor e isso eles não podem manipular, e a situação aqui é que ela esta 
no stuff 7A e nós estamos no 8A e ela, no trabalho que está a fazer deveria estar no 8A e receber o 
mesmo que nós também recebemos e eles não estão a querer pôr ela no 8A porque dizem que os 
Portugueses tem de estar todos no 7A e não corresponde porque nós estamos no 8A 

Sim, e se eles dizem isso, os Portugueses, então têm de dizer no inicio precisam isto isto e isto para 
não sei..., por exemplo em Munchem é preciso o nível B2 para poder trabalhar num hospital como 
uma enfermeira, como todas as enfermeiras lá ok, são as condições, conhecem as condições e 



quando fizeram o exame, todos passam a ser tratados totalmente igual como todas as enfermeiras 
isso é...

Isso é o certo, é o correcto, mas aqui eles são...se calhar nas entrevistas feitas aos enfermeiros do 
UNI se calhar vai haver uma opinião diferente, penso que será diferente 
CAROLINA A minha também é diferente da da xxxxxx e da xxxxxx também há-de ser diferente, a 
gente tem algumas diferenças que tem a ver com o serviço em que trabalhamos, com as pessoas que 
estão a nossa volta e connosco mesmo, que dizer, eu tenho um temperamento diferente do da 
SARA e etc..., agora no sentido da revolta em relação a estas questões burocráticas estamos todos 
em pé-de-igualdade estamos todos revoltados com, não é revoltados, revoltados é forte mas estamos 
indignados sentimos que não..., que são várias situações relacionadas com a organização do hospital 
que vai sempre bater a nós e na maneira como nos tratam e indignamos, porque no nosso país não 
deixamos isso acontecer e não queremos que façam isso aqui, aqui ou em qualquer outro país, e a 
situação dela, claro que ela não está satisfeita com o ordenado porque ela deveria estar a receber no 
8A e não no 7A e a resposta que dão e simplesmente inaceitável...

É totalmente, concordo totalmente...

CAROLINA Por isso é que estamos para ir juntos para dar o nosso exemplo também, ela vai 
sozinha claro que vai dizer...à mas os meus colegas... à mas os colegas não estão aqui, você é que 
está aqui, pronto se nós estando lá presente... não não quer ver o meu ordenado eu estou no 8A e 
ninguém me vai baixar, porque se alguém me baixa de nível também aí bato o pé e chamo o 
sindicato...também não pode ser assim...
SARA e prontos a minha insatisfação é aí e depois há esta discriminação, porque há, mas no entanto 
nós somos as pessoas que são mais chamadas para trabalhar ali no hospital, quando vamos a ver, é 
os estrangeiros cá que estão sempre lá a trabalhar...

Eles sabem da formação que tu tens, sabem...?

E disponibilidade, porque, há uma coisa que nós vemos aqui, que não acontece em Portugal, as 
pessoas estão sempre a ficar doentes, por vários motivos estão sempre a meter 
“Krankmeldung” (port:baixa médica)

Colegas...?
Colegas e demais, com uma pequena gripe, nós trabalhamos, eles ficam em casa, e depois que são 
chamados, são sempre, sempre os estrangeiros 
CAROLINA tem a ver com a educação...

No fim estão a trabalhar mais do que os outros e  também recebem....

CAROLINA A questão que ela diz é que por exemplo, na nossa educação em Portugal se nós não 
formos trabalhar por questões de doença claro que temos a baixa, prontos, mas quando a baixa é 
prolongada, quando é mais do que um dia, quando a gente está um dia doentes, prontos, precisa na 
mesma de apresentar baixa em Portugal..... mas um dia está tudo bem, agora se for uma baixa de 
uma semana isso reflecte-se no ordenado e claro que na nossa educação, nos nossos país, nunca foi 
hábito ficarem uma semana em casa...grande fosse a desgraça...que é mesmo assim..., porque se não 
ia se reflectir no ordenado aqui não, aqui ainda vem mais, aqui se ficarem uma semana em casa, 
recebem esses dias a dobrar...



SARA Por exemplo eu cheguei a ficar mesmo doente cá e fui ao médico ao haushargt e ele passou-
me a baixa e ele perguntou-me a mim quantos dias é que eu queria de baixa...isto é inadmissível, 
em Portugal não acontece, ele é que tem de ver o meu estado e saber quantos dias de baixa vai me 
dar, por isso eu vejo, se calhar há pessoas aqui que se aproveitam disso, e isso carrega no trabalho 
dos outros porque há sempre alguém que vai ficar com...

E vocês têm que fazer o trabalho dos outros?

Exactamente.

Tem outras situações em que sentiu que foi tratada de uma forma desigual pelos superiores colegas 
ou doentes?

Pelos doentes, eu acho que isso foi mais no inicio, por exemplo esta questão do telefone quando me 
telefonavam muitas vezes não percebiam que eu era nova e que que ainda não percebia bem a 
língua, porque se me chamaram para cá já sabiam á partida que eu não ia estar muito bem com a 
língua ou seja iam ter que respeitar  isso ou respeitar o meu desenvolvimento e no inicio não 
respeitaram isso...

Como é que reagiram a essa situação que haviam talvez as vezes assim uma barreira de língua ou 
como é que era?

Ao inicio foi muito complicado nós notavamos que às vezes não conseguiamos fazer as coisas e 
tinha-mos que andar sempre a chamar os colegas, por exemplo quando o telefone tocava e eu não 
percebia a pessoa do outro lado ficava irritada e notava-se pela voz e prontos só não nos mandava ir 
a um sitio, se calhar mandava e a gente não sabia e mandava logo chamar o colega, “você não 
percebe Alemão, passe-me a um colega que perceba Alemão que isto não está certo” e eu então 
passava a um colega e há pessoas que não compreendem que há 

Claro e também é difícil lidar com isso, como é que conseguiu depois?

No inicio não foi nada fácil mas depois eu acho que com o tempo, a gente vai aprendendo mais 
palavras, há coisas que já fica no ouvido, à é isto, vou fazer, e claro que me sentia...nunca foi muito 
aquela coisa de cara a cara de virem me dizer na cara, era mais pelo telefone, daí não ficar tão 
revoltada mas... 

Era mais um pouco escondido então? 
Era mais escondido por isso não dava para sentir muito a revolta mas no inicio ficava a pensar, será 
que eu vou ser capaz de fazer o meu trabalho com a barreira linguistica, claro que a gente tem 
aquele sentimento de incapacidade, não estou a perceber o que estão a dizer, será que algum dia vou 
ser capaz de conseguir perceber de conseguir fazer o meu trabalho 

Algum medo depois também no inicio..?                                                                       

Sim, algum medo, angustia...

E as colegas, ajudaram?



As colegas de trabalho no inicio ajudavam , atendiam o telefone, tiveram paciência, algumas houve 
as que foram brutas no inicio e às vezes nem eram as próprias Alemãs porque eu tinha grupos de 
estrangeiros e Alemães no meu serviço, por acaso não tenho ponto negativo a dizer dos Alemães 
foram todos simpáticos comigo lá e respeitaram-me imenso, mas houve alguns estrangeiros que 
suposta-mente não deviam de reagir assim porque eles também já estiveram cá em período de 
integração e que foram um bocado estúpidos.

Pois, são eles que devem perceber essa situação...

Eles é que devem perceber essa situação mas acho que não se dão conta ficam tantos anos cá que 
acho que não se dão conta que eles também já estiveram nessa situação e às vezes jogam respostas 
que não deviam de jogar, no inicio se calhar até jogavam respostas e eu não percebia mas depois a 
gente começa a perceber... à afinal tu dizes isto e aquilo e eu andava aqui tonta no inicio...não há, 
não há ajuda por parte de toda a gente, não há,... mas em geral, não posso dizer que sinto-me 
insatisfeita nesse serviço, e estou a falar mais desse serviço porque foi onde eu me iniciei, foi a 
parte de integração. Por exemplo no meu chefe eu não posso apontar o dedo porque ele ele apoiou-
me desde o inicio e se ele via que eu não estava a perceber ele ia lá e fazia a conversa e se estava 
algum doente a reclamar alguma coisa ou e eu não estava a perceber ele via que estava atrapalhada 
ele metia-se e ia lá falar, vai dar conta do resto das coisas, vou eu intervir aqui, ou se eu não 
percebesse alguma coisa ao telefone ou não percebia o que a MAITUK tinha escrito ele ajudava-me 
ajudava-me bastante nisso não tenho razões de queixa, ele teve sempre muita paciência, e sei que no 
inicio falava para mim e eu não percebia o que é que ele estava a dizer 

Dizia que se sente hoje em dia integrada na vida social e profissional aqui?

A nível profissional sinto.

Também valorizam o teu trabalho ?

A nível profissional sinto-me integrada sinto-me valorizada neste momento, porque mudei de 
estação, embora haja sempre alguma discriminação, é estrangeiro não vai conseguir, não sei 
quê...mas depois também nós mostramos o que valemos e eles começam a acreditar em nós a ter 
confiança em nós, mas ao inicio ficamos um bocado de pé atrás, mas neste momento a nível 
profissional sinto-me realizada sinto-me realizada a nível social não tanto como eu queria porque eu 
acho que por exemplo devia de fazer mais amigos Alemães e isso e acho que há sempre uma 
barreira, é muito complicado porque, é o que eu já tinha falado, no hospital temos os colegas mas os 
colegas, não são o nosso circulo de amigos e aqui, temos o nosso circulo de amigos Portugueses 
mas conseguir um circulo de amigos Alemães, é quase que impossível...

Então isso faz as vezes falta, ter contacto com Alemães também?

Sim.

O que mais faz falta aqui na vida?

O que mais faz falta, eu por exemplo gostava de estudar, continuar a estudar, gostava de fazer um 
Mestrado de fazer formação, e aqui isso para mim não é possível...



Eles oferecem oportunidades por parte do hospital?
Ofereceram uma “Weiterbildung” (port:formacao contínua), só que não é completamente oferecido 
pelo hospital, nós temos que financiar qualquer coisa, mas por exemplo eu não me sinto 
completamente satisfeita em fazer esse “Weiterbildung”, porque é assim, eu já fiz o 
“Studium” (port.curso universitário) e agora queria desenvolver mais um bocado queria fazer um 
mestrado e isso aqui não é possível, queria fazer uma especialidade, mas que fosse uma 
especialidade que também fosse valorizada no meu país, que fosse valorizada em todos os países, 
nunca pensei que enfermagem não fosse de certo ponto universal, nunca pensei por exemplo  que cá 
fosse um hausbildung  pensei que fosse em todos os paises um “Studium” e acho que isso está mal 
em parte porque, nós vimos para cá e não é a mesma coisa que em Portugal e acho que isso devia 
ser comum em todos os paises .

Assim não consegue desenvolver-se da mesma forma?

Exactamente a Europa acho que devia de ser geral porque eu queria continuar, tinha planos, antes 
de vir para cá tinha planos para continuar a estudar, sempre quis continuar a estudar e por agora esta 
parado e não sei até quando, e uma das minhas..., do que eu penso de voltar a Portugal seria para 
continuar a estudar 
CAROLINA O problema que a delfeita daqui é que as, eu estive me a informar e as 
“Weiterbildung” só são reconhecidas em países que falam Alemão ou seja, que é a Suíça 

É mesmo muito limitado então...
CAROLINA Na própria europa há muitos sitios que não é reconhecido e quer dizer se a gente vai 
apostar numa formação que depois acaba por não reconhecida fora da Alemanha, é frustrante 
também.
SARA É porque a saúde é universal, os tratamentos são universais, é tudo igual, porque é que a 
formação não é universal, acho que não faz sentido...por exemplo vá lá que eu queira ser uma 
enfermeira pelo mundo e queira percorrer o mundo trabalhar aqui e ali, tem-se sempre que ter uma 
nova adaptação a profissão, já custa a adaptação à a cidade ou à nova localidade ainda por cima 
tenho que ter uma adaptação à profissão...acho que isso não está certo e depois ou tenho que fazer 
uma extra formação para trabalhar aqui uma extra formação para trabalhar ali 

Essa podia então ser uma razão que quer voltar a Portugal ou ir para outro país..., ou quais são os 
planos, perspectivas que tem no momento, consegue imaginar ficar aqui muito mais tempo ou, 
ou....?

Eu acho que também ainda não consigo responder a isso, não consigo responder a isso porque eu 
também ainda ando a estudar muito o que é que se passa aqui, o que é que se passa ali no outro país, 
neste momento estou temporária cá, não digo que fico cá definitivamente, mas não tiro essa 
hipótese sinto-me integrada no trabalho, tudo bem 

E no momento também já disse que não seria uma opção voltar para a Madeira?
Para a Madeira para mim já não é opção e para Portugal de momento também não é opção, não é 
opção porque mesmo que eu tenha um trabalho lá, o país continua na mesma em crise e há outros 
factores, não é só a questão de estar empregada há outros factores por trás, e prontos, entristece-me 
muito, outros dos sentimentos que ficam cá marcados é a pátria nós tornamos-nos muito patriotas 
por exemplo e eu sinto isso muito, mas neste momento só se o país tiver uma grande evolução neste 
momento não...



Então uma boa razão para voltar seria se alguém oferece um emprego na Madeira voltava?

Não, não necessariamente... pela razão que já tinha dito a nível cultural.... que estou num país e 
tenho mais oportunidade para viajar e na Madeira não tenho essa oportunidade...e porque se eu for 
para a Madeira eu sei que não vou receber um ordenado como recebo aqui 

Vai ser difícil ter essa independência.. 

Exactamente e se for para a Madeira vou ter que voltar à casa dos meus pais coisa que para mim já 
não pode acontecer e é um bocado por aí que não penso por agora... só se me der assim um ataque 
de depressão... não acabou-se vou para Portugal deprimida, antes deprimida em Portugal que na 
Alemanha 

Não sente essa necessidade já?

Não agora não sinto 

Mas talvez também pode ser uma opção mudar dentro da Alemanha para outro sítio?

Exacto, já pensei sinceramente eu não penso ficar aqui muito tempo neste hospital porque acho que 
eles são muito incorrecto connosco e não nos oferecem as melhores condições, penso ficar, ganhar 
mais experiência, este ano tudo bem fico, próximo ano... é sempre difícil ir outra vez para outro 
hospital se adaptar e isso 

Mas se calhar já é mais fácil agora já tem uma experiência...?

Exactamente já tenho uma experiência até posso mudar para um para uma área que esteja a 
trabalhar por exemplo para outra STROKE noutro hospital já tenho experiência e isso se calhar até 
sou mais reconhecida e prontos, aqui neste hospital não, não penso ficar definitivamente, nesta 
cidade ainda não sei ainda não sei...tenho que conhecer as outras para saber se justifica mudar de 
cidade, mas é uma hipótese, porque eu ainda estou a viver numa residência, como eu disse estou 
temporária e estou a ver o que é que vai correr, e por exemplo uma coisa que eu gostava...

E a Inglaterra não, não é uma opção? 

Já não é uma opção...já aprendi Alemão ia ter que aprender, reaprender o Inglês, não e porque eu já 
sei como é o trabalho, como funciona na Inglaterra e tem umas vertentes muito diferentes como eu 
digo formação outra vez diferente na Inglaterra, é outra nova adaptação e a Inglaterra já não me 
chama muito, não me chama muito, mas nunca se sabe. 

E falas mesmo muito bem alemao. Foi bom o curso que tiveram aqui?

CAROLINA Tivemos foi introdução à parte de enfermagem, foi umas semanas com esta enfermeira 
que nos deu a parte de enfermagem mais concentrada, mais especifica, já com as rotinas do hospital 
portanto o Alemão aplicado à enfermagem 
E isso ajudou muito, foi bom o curso? 



Ajudou, nós não tinha-mos muitos termos técnicos e sendo uma enfermeira a nos dar aulas, ainda 
melhor 

Quanto tempo demorou o curso?
 
2 vezes por semana durante três meses... a questão é que como nós estava-mos a trabalhar trazia-
mos muitas questões 

Sim isso é optimo, parece um bom modelo assim incluir isso mesmo no trabalho..

O contra agora é que nós pensávamos que vinha-mos para cá, ia-mos ter aulas e não estar a 
trabalhar ou então ter uma carga horária reduzida, não continuámos a trabalhar igual a tempo inteiro 
e ir às aulas.

Não tiveram assim dois dias livres para fazer as aulas, não...?
Não, nós não conseguia-mos aprender, não conseguia-mos aprender da melhor forma, queria-mos 
mas não conseguia-mos estava-mos saturados do trabalho de ter falado tanto antes Alemão porque 
era uma coisa que baralhava-nos muito e depois ainda ir para um curso ter aulas, nós ficava-mos lá, 
estava-mos lá sentados tudo bem mas, não estava a entrar nada completamente...e depois começava-
mos a falar uns com os outros em Português...olha aconteceu-me isto no trabalho, aconteceu-me 
isto e aquilo, era aquela emoção, primeiros dias de trabalho, nós queremos é contar, e na nossa 
língua ainda melhor.

E é preciso também partilhar essas experiências..

Exactamente, nós tinha-mos aquela aula logo a seguir ao trabalho, o que é que acontecia vamos 
falar, e ficava às vezes uma hora desperdiçada prontos.

Mas ficas bastante contente com o desenvolvimento dos conhecimentos de língua não..., hoje em 
dia quando pensa o que sabia quando saiu de Portugal e agora...?

Completamente...quando eu cheguei cá, não falem para mim por amor de deus, não estou a perceber 
nada 

Agora já está a sair tudo sem pensar...sem muita concentração só...?

Sim a gente já não pensa tanto quando se quer dizer qualquer coisa, claro às vezes esquece uma 
palavra mas tentamos dizer de outra maneira e prontos...percebem...eu às vezes percebo, não 
percebo tudo o que me dizem, claro que não percebo ainda tudo o que me dizem mas nota-se um 
desenvolvimento muito grande, não há nada como viver, falar com os outros e acho que isso foi o 
que nos fez falta, tudo bem que nós podia-mos ter tido aqueles meses de curso lá e a seguir vir para 
cá e ter curso de Alemão cá, acho que isso deveria ter acontecido, não enquanto estava-mos a 
trabalhar 
CAROLINA Aconteceu com o pessoal da Uniklinik
SARA Exacto, o as pessoas que trabalharam na Uniklinik tiveram a oportunidade de fazer o B2 e 
tiveram aulas e a carga de trabalho foi reduzida, iam às aulas, não trabalhavam e a nós não nps 
deram essa oportunidade aqui no trabalho 



Já sabias isso antes? 
CAROLINA Já, já sabia-mos ....nós pensava-mos que ia haver redução de horário porque sabia-mos 
que ia-mos ter aulas mas não era de B2 era uma complementaridade à profissão na língua, isso foi 
dito desde inicio, a gente sabia só que achava-mos que ia ter redução no horário por o que 
aconteceu é que, eu faço muitas tarde e aconteceu-me muitas vezes estar a fazer tarde e não podia 
deixar o trabalho para ir às aulas 
SARA E por exemplo aconteceu-me ter o...nós tinha-mos aulas mas também tinha-mos uma serie 
de formações sobre mesmo enfermagem, coisas que já sabia-mos a maior parte mas foi bom porque 
deu para ouvir em Alemão os termos técnicos e as nossa principais dúvidas até eram mesmo o 
Alemão, foi bom mas por exemplo, calhava em horas que eu estava a trabalhar duas horas do meu 
turno e eu ia durante esse tempo às aulas e ninguém me assegurava os meus doentes ou seja ficava 
duas horas doentes ou uma hora doentes sem cuidados prestados, eu chegava e estava tudo para 
fazer, isso não pode ser, não pode acontecer 

Então a organização parece péssima assim pela parte do hospital?

CAROLINA Foi um bocado de choque no inicio a organização dos cuidados. 

E agora no fim, a última pergunta em alemao:
Was würdest du einer Freundin aus Madeira raten, die nach Frankfurt kommen will, um im 
Nordwest Krankenhaus zu arbeiten?

Am ersten Mal ich sage das ist keine gute Idee. Das ist wegen die Krankenhaus, aber nach Frankfurt 
kommen ist eine gute Idee. Wir haben viele Chance hier zu arbeiten, es gibt viele Krankenhaus in 
der Nähe und wir verdienen besser als in Madeira. Aber mus man gucken, welche Krankenhaus, ein 
bisschen früher etwas gucken und suchen...was gibt´s und nicht einfach unterschreiben ein Vertrag 
und jetzt muss ich arbeiten, jetzt  verdien ich ein bisschen Geld, mehr als in Portugal aber nicht 
dasselbe wie meine Kollegen, das hier arbeiten. Das ist nicht korrekt. Deswegen, wenn jemand 
kommt, ich sag: Pass auf, guck am ersten Mal, was gibt´s, welches Krankenhaus am liebsten und 
nicht einfach “gehen wir”. Bei mir war das...”gehen wir!”, das ist ein neues Abenteuer! Aber 
manchmal, wir Ausländer denkenw ir das “Ist besser da, muss man gehen”, aber dann wenn wir 
sind hier ein paar Monat wir gucken ”Ah, das geht nicht ich verdiene nicht dasselbe als wie meine 
Kollegen”, ich arbeite das selbe, manchmal ich arbeite mehr. Das geht nicht. Deswegen die 
Sprache, das kann nicht sein.
   

  


