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Alemanha 

Nota: As seguintes informações não têm natureza vinculativa. São apenas indicações e 
conselhos recolhidos pela Ordem dos Enfermeiros e, como tal, são passíveis de alteração a 
qualquer momento, pelo que a OE não poderá ser responsabilizada por qualquer informação 
que não esteja correta.  

Caso detete alguma incorreção ou sugestão de melhoria, pedimos o favor de entrar em 
contacto com o Gabinete de Relações Internacionais.  

 
 
População: 81 milhões  
Capital: Berlim 
Língua oficial: Alemão 
Moeda: Euro 
Indicativo: +49 
Forma de governo: República federal parlamentar, que integra 16 estados (laender). 
Clima: Clima temperado, com predominância de ventos húmidos ocidentais. A noroeste e a 
norte o clima é oceânico, com chuva todo o ano, invernos amenos e verões frescos. O clima no 
leste é continental, com invernos rigorosos, verões muito quentes, e longos períodos de seca. 
O centro e o sul do país variam entre os climas oceânico moderado e continental. 
Eletricidade: corrente elétrica é de 220 volts /50hz, as tomadas são de dois pinos cilíndricos.1 
Nº de emergência: 
110 - Polícia 
112 - Bombeiros e emergência médica 
 
Visto: Os cidadãos da União Europeia não necessitam de visto. Todos os demais são, como 
regra geral, obrigados a obter um visto, exceção feita para os cidadãos de países para os quais 
a UE não exige visto, sendo que nestes casos a estadia não pode exceder três meses dentro de 
um período de seis meses. 
Vacinação: Não existe obrigatoriedade de vacinação para entrar na Alemanha. Contudo, a 
quem pretenda permanecer muito tempo em contacto com a natureza nas zonas de Baden-
Württemberg, Baviera, Hessen, Renânia-Palatinado e Turíngia é sugerida vacina contra 
encefalite transmitida por carrapatos.2 
 
Contactos da Embaixada de Portugal em Berlim: 
Morada: Zimmerstrasse, nº56   
Berlim  - 10117   
E-mail: mail@botschaftportugal.de 
Telefone:+ 49-30-590063500   
Fax: +49-30-590063600   

                                                           
1 1 De acordo com informação recolhida na página «Electricity around the world», disponível em 
http://www.worldstandards.eu/electricity.htm#plugs_f e acedida a 07.02.2013. 
2 Fonte: http://www.germany.travel/pt/informacoes-de-viagem/e-bom-saber/informacoes-de-
viagem.html e consultada a 07.02.2013. 

mailto:mail@botschaftportugal.de
http://www.worldstandards.eu/electricity.htm#plugs_f
http://www.germany.travel/pt/informacoes-de-viagem/e-bom-saber/informacoes-de-viagem.html
http://www.germany.travel/pt/informacoes-de-viagem/e-bom-saber/informacoes-de-viagem.html
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Secção Consular em Berlim   

Morada: Zimmerstrasse, nº56   
Berlim  - 10117   
E-mail: sconsular@berlim.dgaccp.pt   

Telefone:+49 30 2291388 / +49 30 2290011   
Fax:  +49 30 2290012   
Página: http://www.secomunidades.pt/web/berlim    

Área de jurisdição: Berlim, Brandemburgo, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxónia, 
Saxónia-Anhalt e Turíngia. 

Horário de funcionamento:  

De 2ª a 6ª feira das 9h às 12h30 e das 14h às 16h 
 
Consulado Geral em Düsseldorf   
Morada:  Friedrichstr. 20   
40217 Düsseldorf   
E-mail: mail@cgdus.dgaccp.pt  
Telefone: + 49 211 138780   
Fax: +49 211) 323357   
Área de jurisdição: Estado da Renânia do Norte-Vestefália. 
Horário de atendimento: De 2ª a 6ª feira das 8h às 12h30 e das 14h às 15:30 
  
 Consulado Geral em Estugarda   
 Morada: Königstr. 20   
70173 Estugarda   
E-mail: geral@cgstg.dgaccp.pt  
Telefone: +49 711 227396   
Fax: +49 711 2273989   
Área de jurisdição: Estados de Baden-Württemberg, Baviera, Hessen, Renânia-Palatinado e 
Sarre. 
Horário de atendimento: De 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira das 8h30 às 13h30; 4ª feira das 8h30 às 15h30 
 
Consulado Geral em Hamburgo   
Morada: Büschstrasse 7 - I 
20354 Hamburgo   
E-mail: geral@cgham.dgaccp.pt 
Telefone: +49 40 3553484   
Fax: +49 40 35534860   
Área de jurisdição: Estados de Baixa Saxónia, Bremen, Hamburgo e Schleswig-Holstein. 
Horário de funcionamento: De 2ª a 4ª feira das 9h às 14h; 5ªs feiras das 9h às 17h; e 6ªs feiras 
das 9h às 13h. 
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Mais informações sobre a Embaixada de Portugal e os consulados na Alemanha: 
http://www.botschaftportugal.de/ 

Indicadores: 
PIB per capita ppc: 38100 dólares  
Esperança de vida à nascença: 78 anos (homens) / 83 anos (mulheres) 
Total de despesa em saúde per capita: 4.332 dólares internacionais (dados de 2010) 
Total de gastos em saúde em percentagem do PIB (2010): 11.6% 
Probabilidade de morte antes dos cinco anos (por 1000 nados-vivos): 4 
Probabilidade de morte entre os 15 e os 60 anos: 99 (homens) / 53 (mulheres) 
 
Dados: OMS 

A Alemanha é presentemente um dos países mais atrativos da Europa. Não só porque é 
reconhecida como o motor da Europa, mas também pelo seu desenvolvimento e cariz 
industrial. 

Na Alemanha, a autoridade reguladora para a Enfermagem é o Estado, mais concretamente, as 
autoridades de saúde dos Laender (Estados regionais). 

O acesso ao mercado de trabalho alemão aos cidadãos estrangeiros é regulado pelo Residence 
Act – AufenthG – que lhes dá permissão para trabalhar. 

Pode consultar o Residence Act neste link. 

Os cidadãos da UE (exceto Bulgária e Roménia), dos países do Espaço Económico Europeu e a 
Suíça têm acesso, sem restrições, ao mercado de trabalho alemão. Os trabalhadores dos 
restantes países necessitam de uma autorização de residência que explicite a autorização para 
trabalhar.  

A informação sobre licenças para trabalhar, autorizações de residência pode ser obtida na 
Central de Colocações da Agência Federal de Emprego do Serviço Federal para as Migrações e 
Refugiados.   

Para saber mais consulte este link. 

O licenciamento profissional da Enfermagem é feito ao abrigo da Diretiva 2005/36/CE. O 
reconhecimento do título é feito pelo Estado, através da autoridade de saúde de cada estado, 
sendo que o seu custo varia regionalmente.  

Mais informação sobre o reconhecimento das qualificações disponível aqui. 

A certificação das competências linguísticas é obrigatória, sendo que, em regra, é requerido o 
nível B em alemão. 

O acesso à formação em Enfermagem é feito após dez anos de ensino regular, sendo que se 
trata de uma formação de cariz técnico-profissional.  

A existência de especialidades em Enfermagem difere entre os vários estados, sendo reguladas 
por legislação estadual específica.  

http://www.botschaftportugal.de/
http://www.who.int/countries/deu/en/
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/residence_act.pdf
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/82.php
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater
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Os títulos profissionais que são regulados são Fachgesundheits (técnico de saúde) e 
Krankenpflegerin Intensivpflege (enfermeiro de cuidados intensivos).  
 
Caracterização da Enfermagem na Alemanha: 
Salvo quando indicado, os dados abaixo referidos foram disponibilizados pela Associação de 
Enfermeiros Alemã (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe – DBfK), que respondeu a um 
inquérito elaborado para o efeito. 
 
 

• N.º de enfermeiros no país: 850 mil 
• Enfermeiros por 10.000 habitantes: 111.03 
• Média de idades: 44 anos 
• Segurança no trabalho: Sim 
• Desemprego: Não 
• Emprego precário: Não 
• Duplo emprego: Não 
• Taxa de desemprego global: 6.8% 
• Taxa de desemprego entre enfermeiros: 0% 

 
Salário mínimo – não existe para os enfermeiros, apenas para os auxiliares de Enfermagem, 
que recebem cerca de 8.75€/hora. 
Salário médio de um jovem enfermeiro – 1.900-2.650€ (brutos) nos hospitais. Nos lares e nos 
cuidados comunitários, os vencimentos são inferiores em aproximadamente 20%. 
Salário médio de um enfermeiro especialista – a partir de 3.000€ 
Salário médio de um enfermeiro com dez anos de experiência – entre 2.760 e 3.200 € nos 
hospitais. 
Um enfermeiro trabalha, em média, 40 horas por semana, em turnos de oito a nove horas 
diárias. 
Existe um contrato coletivo de trabalho, mas apenas para os enfermeiros do sector público.  
Mais informações sobre o contrato coletivo de trabalho disponíveis aqui (em alemão).  
Idade de reforma: 65 ano, contudo irá aumentar para 67 até 2030. 

As oportunidades de emprego na Alemanha estão disponíveis aqui.  

Enfermeiros estrangeiros na Alemanha: Entre 25.000 a 30.000 mil, sendo que a maioria são da 
antiga Jugoslávia.   

De acordo com as informações que nos foram transmitidas (e que podem já ter sido 
alteradas), para o processo de obtenção do reconhecimento profissional é necessário: 

• Diploma traduzido; 
• Curriculum vitae em alemão; 
• Atestado de aptidão física e mental; 

                                                           
3 Dados da World Health Statistics 2012 
(http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2012/en/) - acedido a 04.02.2013 

http://www.dbfk.de/english/
http://www.oeffentlichen-dienst.de/entgelttabelle.html
https://www.station24.de/stellenanzeigen;jsessionid=DB89DC19460A22583A9A3609E5FE559C
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2012/en/
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• Prova de residência; 
• Registo criminal; 
• Passaporte;  
• Certidão Internacional de nascimento; 
• Certificado de nível linguístico de alemão. 

 

 

Para saber mais sobre saúde na Alemanha: 

- Perfil estatístico geral da Saúde na Alemanha http://www.who.int/gho/countries/deu.pdf 
(em inglês) - acedido a 04.02.2013 
- Página do Observatório da Emigração disponível em 
http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/paises.html?id=56 – consultado a 
07.02.2013 
- Destaques sobre a Saúde na Alemanha 2004 (Highlights on health in Germany 2004) -   
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/103221/E88527.pdf (em inglês) - 
acedido a 04.02.2013 
 
- Informações gerais sobre o País: http://www.germany.travel/pt/index.html - acedido a 
06.02.2013 
 

http://www.who.int/gho/countries/deu.pdf
http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/paises.html?id=56
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/103221/E88527.pdf
http://www.germany.travel/pt/index.html

