
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilidade Internacional: as dificuldades no 

retorno dos enfermeiros Portugueses 

 

por 

 

Cláudia Sofia Silva Tavares 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos 

 

 

 

Orientada por: 

    Professora Doutora Luísa Helena Ferreira Pinto 

 

 

 

 

2017  



 

i 

 

Nota Biogràfica 

 

Natural de Vila Nova de Gaia, Cláudia Sofia Silva Tavares nasceu a 28 de Maio de 

1988. Ingressou em 2007 no curso de Gestão de Recursos Humanos no Instituo Superior de 

Línguas e Administração de Vila Nova de Gaia, terminando-o em Julho de 2010. Depois de 

concluída a formação, em 2011 iniciou a sua atividade profissional em Gestão de Recursos 

Humanos, àrea que se encontra atualmente. Em Setembro de 2015, ingressou no mestrado 

em Economia e Gestão de Recursos Humanos, na Faculdade de Economia da Universidade 

do Porto, que finaliza com a elaboração da presente dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

Agradecimentos 

 

Prof. Dra. Luísa Pinto, um muito obrigado pelo profissionalismo demonstrado e pelo 

sempre ràpido e bom feedback. Pelo acompanhamento, dedicação e persistência ao longo 

deste período, lembrando sempre as suas palavras, “com esta equipa vou até ao fim”. 

Aos participantes, que me ajudaram a construir este projeto pessoal, sem eles não tinha 

acontecido. Obrigada pela disponibilidade, pela abertura, e pela troca de experiências. 

Ao meu primo Pedro pelo interesse e ajuda constante, e aos restantes familiares e 

amigos que de forma direta ou indireta, contribuíram para o desfecho desta etapa. 

Ao meu namorado pela paciência demonstrada nas longas horas ausentes. 

E finalmente, 

Mãe, Pai, obrigada pelo vosso carinho, paciência, insistência, e por acreditarem sempre 

em mim. Sem o vosso apoio e motivação, não teria tido a oportunidade neste momento, de 

estar a escrever esta pàgina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

Resumo 

 

Resultante da crise económica, a oportunidade para desenvolvimento de carreira no país de 

origem escasseia. Por outro lado, a crescente mobilidade internacional promove a deslocação 

de profissionais qualificados, por iniciativa da empresa ou voluntária. Conduziu-se um 

estudo exploratório para descrever: (1) como é que os enfermeiros que se expatriaram 

voluntariamente organizaram o processo de ida? Como descrevem a última missão 

internacional, em termos de: (a) ajustamento ao país de acolhimento; e (b) desenvolvimento 

do capital de carreira? (2) Quais as intenções e dificuldades no retorno designadamente: (a) 

motivos; (b) preparação; e (c) ajustamento ao país de origem? (3) Quais os resultados da 

mobilidade internacional quanto à aquisição e transferibilidade do capital de carreira, 

nomeadamente: (a) Knowing-How; (b) Knowing-Whom; (c) Knowing-Why. Para o efeito, 

utilizou-se uma metodologia qualitativa com treze expatriados voluntários enfermeiros 

Portugueses. Os resultados apontam para o desenvolvimento de capital carreira no destino 

e, alguma utilidade e dificuldade em aplicar no retorno. As limitações sobre o 

enquadramento profissional dos enfermeiros Portugueses promovem sugestões futuras para 

a compreensão dos balizamentos. O estudo oferece considerações úteis para as práticas de 

RH quanto à motivação e retenção destes jovens expatriados, que enfrentam a falta de 

reconhecimento das suas competências. 

 

Palavras-chaves: Profissionais de Saúde, Expatriados Voluntários Portugueses, Capital 

Carreira, Repatriação, Dificuldades. 
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Abstract 

 

As a result of the economic crisis, the opportunity for career development and growth in 

one´s country of origin is scarce. On the other hand, growing international mobility 

opportunities promote the displacement of qualified professionals, including those who 

move on the initiative of various enterprises, as well as on a voluntary initiative. As such, an 

exploratory study was conducted to describe the following: (1) How did volunteer nurses 

organize their outbound process? And as such, how do they describe their most recent 

international mission, in terms of: (a) adjusting to the host country; and (b) career 

development capital? (2) What are the reasons and difficulties in returning, namely: (a) 

motives; (b) preparation; (c) re-adjustment to the country of origin? (3) What are the results 

of international mobility in terms of the acquisition and transferability of career capital, 

namely: (a) Knowing-How; (b) Knowing-Whom; (c) Knowing-Why. For this study, a 

qualitative methodology was undertaken, targeting thirteen expatriate Portuguese volunteer 

nurses. The results point to the development of career capital in the host country, which 

provided some usefulness/ applicability as well as difficulties on returning to the country of 

origin. Additionally, the limitations that the actual Portuguese professional nursing 

framework provides suggestions for future research. This study also provides useful 

considerations for HR practices regarding the motivation and retention of these young 

repatriates who face the lack of recognition of their competencies. 

 

Keywords: Health professionals, Portuguese self-initiated expatriates, career capital, 

repatriation, difficulties. 
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1. Introdução 

 

A globalização, responsável pelo fluxo constante de 

conhecimento, informação, e serviços, apresenta-se como fator influente no aumento de 

profissionais qualificados a procurarem oportunidades fora do seu país de origem 

(Bozionelos, 2009). O alargamento da mobilidade geográfica e a circulação global de 

talentos conduzem a novos desafios para organizações. Primeiramente, porque enfrentam a 

escassez de pessoas qualificadas (Lindsay et al. 2017) para outros países, e futuramente, ao 

retorno dessa população ao país de origem, os novos “cérebros” (Gaillard e Gaillard, 1998), 

obrigando a desenvolver mecanismos para a sua retenção. 

Designam-se expatriados todos os indivíduos que procuram o desenvolvimento 

pessoal e profissional (Al Ariss e Crowley-Henry, 2013), e que se deslocam do seu país de 

origem por um período temporário (Tharenou e Caulfield, 2010). Estes indivíduos são 

profissionais altamente qualificados, e dotados de capacidades e habilidades capazes de 

aumentar a competitividade das organizações (Adams e Vijver, 2015). Acompanhando a 

crescente mobilidade, diferentes formas de atuação fora do país de origem ganham relevo, 

acarretando mútuas vantagens para as organizações, e para os indivíduos que as realizam 

(Collings et al. 2007). 

Assim, surgem diversas interpretações para o termo expatriação e diversas formas de 

mobilidade internacional alternativas. O expatriate assignment, ou expatriado tradicional, 

são impulsionados pela organização para uma missão internacional por um período entre 

dois a cinco anos (McKenna e Richardson, 2007), com o objetivo de proteger os interesses 

corporativos e fortalecer a base de conhecimentos nas subsidiárias distribuídas pelos 

diversos países. (Mayerfor et al., 2004). Os self-initiated expatriates são indivíduos 

responsàveis pelas suas carreiras, deslocados para o estrangeiro sem patrocínio da 

organização (McKenna e Richardson, 2007; Thorn, 2009). Os short-term assignments, 

caracterizado por tarefas de curto prazo, compreendem uma transição para uma subsidiària 

no estrangeiro entre três a doze meses, normalmente usados para transferências de 

conhecimentos e tecnologia, assim como rápida resolução de problemas. Os flexpatriates, 

embora contemplem os mesmos objetivos dos short-term assignments, são determinados por 

viagens de curta duração, normalmente por um período não superior a dois meses, 

abrangendo múltiplos países. Por último, os business travelers, caraterizam-se pelas 
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deslocações frequentes, através de visitas de negócios internacionais em variados países, 

com a duração máxima de três semanas (Meyskens et al. 2009; Shaffer, et al. 2012).  

Estar parcialmente ou totalmente deslocado em alguma parte do mundo pode ser uma 

experiência desconfortável pelas múltiplas diferenças encontradas, embora possa contribuir 

para o desenvolvimento de carreira. Assente nos fundamentos de alguns autores, a 

mobilidade internacional permite aos expatriados voluntários (i.e., self-initiated expatriate 

- SIE´s) uma variedade de oportunidades intrínsecas e extrínsecas, permitindo o crescimento 

pessoal, profissional e, consequentemente, ajustes nas futuras ambições de carreira 

(Kohonen, 2005; Jokinen et al. 2008). Embora a globalização tenha contribuído, em grande 

parte, para a uniformização e homogeneidade de serviços e de práticas entre países, as 

diferenças culturais persistem. Tal facto obriga os expatriados (incluindo os expatriados 

voluntários) a adotarem comportamentos mais flexíveis e ajustes na sua forma de ser, 

forçando uma constante redefinição da sua identidade (Kira e Balkin, 2014). 

Assim, a mobilidade internacional é tida como um recurso revestida de duplos 

benefícios: para os expatriados voluntários que fomentam o seu crescimento profissional e 

pessoal, e para as organizações, que podem usufruir dessa fonte de conhecimentos e 

aprendizagens para a sustentabilidade do negócio (Nery-Kjerve e McLean, 2012). Apesar 

destas vantagens da mobilidade internacional, a repatriação continua a ser o processo menos 

conhecido e apoiado por parte da entidade empregadora, que carece de recursos e de 

disposição para aceitar novas sugestões e flexibilizar as suas práticas (Rego e Cunha, 2009). 

Ao longo deste trabalho, aborda-se o tema da mobilidade internacional dos 

enfermeiros Portugueses tendo como ponto de partida a teoria do capital de carreira (Inkson 

et al. 1997) e explorando como as competências adquiridas durante a mobilidade são (ou 

não) transferíveis no retorno. Para o efeito, recorrer-se-á a um grupo de trabalhadores 

Portugueses, em particular os que se deslocaram por iniciativa própria - os expatriados 

voluntários - que já regressaram ao país de origem. A questão de investigação que se 

pretende responder é a de saber: (1) como é que os enfermeiros que se expatriaram 

voluntariamente organizaram o processo de ida? Como descrevem a última missão 

internacional, em termos de: (a) ajustamento ao país de acolhimento; e (b) desenvolvimento 

do capital de carreira? (2) Quais as intenções e dificuldades no retorno designadamente: (a) 

motivos; (b) preparação; e (c) ajustamento ao país de origem? (3) Quais os resultados da 

mobilidade internacional quanto à aquisição e transferibilidade do capital de carreira, 

nomeadamente: (a) Knowing-How; (b) Knowing-Whom; (c) Knowing-Why. 
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Este estudo iniciar-se-á, por apresentar a literatura considerada mais pertinente sobre 

a mobilidade internacional, fazendo referência aos temas relevantes, como o contexto 

migratório português e dos profissionais de saúde, o desenvolvimento do capital de carreira 

e o desafio do retorno. Após a revisão da literatura, a secção seguinte apresenta o trabalho 

empírico efetuado. Descreve e justifica a metodologia utilizada, designadamente o processo 

de recolha e análise de dados, e a caracterização dos participantes. As secções seguintes 

apresentam e discutem os resultados. Por fim, apresentam-se as sugestões para investigação 

futura, e as conclusões enquadradas pelas limitações deste estudo.  
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2. Enquadramento Teórico 

2.1. Formas de Mobilidade Internacional 

Atualmente, a intensidade da globalização exerce uma notável influência na alteração 

estratégica da gestão de recursos humanos nas organizações (Finuras, 2003; Rego e Cunha, 

2009), possibilitando a internacionalização de empresas e consequente mobilidade 

internacional dos seus colaboradores.  

Deslocados globalmente, os expatriados tendem a ser destacados pelas suas elevadas 

competências profissionais e know-how, sendo capazes de atingir os desafios propostos pela 

organização noutro país de atuação (Adams e Vijver, 2015). Classificados como “uma 

minoria poderosa”, têm à disposição benefícios sociais, económicos e públicos, muitas 

vezes superiores ao da sociedade local (Adams e Vijver, 2015, p. 2). A estes profissionais 

normalmente são atribuídas responsabilidades superiores, cargos de chefia, capazes de 

reforçar os objetivos corporativos e garantir a sustentabilidade da organização. Permitem à 

organização clareza na transmissão de conhecimentos e de experiências entre os vários 

mercados onde esta atua, assim como, a aquisição de novas aprendizagens, tornando os 

indivíduos mais habilitados para desenvolverem um estilo de gestão mais eficiente (Rego, e 

Cunha, 2009).  

Neste contexto, é de distinguir dois principais tipos de mobilidade internacional 

(Adams e Vijver, 2015; Inkson et al. 1997): (1) Expatriate Assignment, e (2) Overseas 

Experience. Estas experiências distinguem-se em quatro dimensões descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Distinção de Expatriate Assignment (EA) e Overseas Experience (OE) adaptado de Inkson 

et al. (1997, p. 352) 

 

Os expatriados corporativos, Expatriate Assignement (EA) (Inkson et al. 1997), são 

indivíduos motivados pela sua organização para iniciarem uma oportunidade internacional 

fora do seu país de origem (Cerdin e Selmer, 2014). Embora o indivíduo possa exprimir uma 

forte motivação por uma carreira internacional, é a organização que decide quem vai, quando 

inicia e para onde vai (Meyskens, et al. 2009). Inclusive, assegura os custos associados a 

 
EA O.E 

Expatriate Assignement Overseas Experience 

Iniciativa Organização Individual 

Objetivos Projetos específicos da organização Desenvolvimento individual 

Financiamento Organização Poupanças e ganhos pessoais 

Tipos de carreira Carreira dentro da organização Carreira sem fronteiras 
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todas as etapas envolvidas no processo, de forma a assegurar o desfecho planeado (Rego, e 

Cunha, 2009). Acresce também, que neste tipo de mobilidade, o expatriado pode fazer-se 

acompanhar da família (Mayerhofer, 2004). 

Em contraste com os expatriados corporativos, os expatriados voluntários, são 

indivíduos que tomam a iniciativa de irem para o estrangeiro, independentemente de terem 

uma retaguarda organizacional (Doherty, 2013). São várias as definições utlizados pela 

literatura para definir estas missões (Cerdin e Selmer, 2014), usando-se neste estudo a 

definição de Al Ariss e Crowley-Henry (2013, p. 250), segundo o qual estes indivíduos 

“realizam uma experiência de carreira internacional por sua iniciativa própria”, sendo 

profissionais altamente qualificados, com conhecimentos superiores que procuram 

ativamente experiências profissionais no exterior (McNulty, 2013) e são movidos pela 

ambição de uma ‘carreira sem fronteiras’, assente num projeto pessoal (Meyskens et al., 

2009). Estes indivíduos possuem autonomia para escolherem o país de acolhimento 

(Doherty, 2013), de acordo com as características que considerem mais atrativas (Suutari e 

Brewster, 2000), decidindo igualmente o tempo de permanência no país de destino, ainda 

que esta seja temporária (Cerdin e Selmer, 2014). Considerado um “grupo que permanece 

em grande parte invisível na pesquisa, existem milhares a circular em toda a economia 

global” (McKenna e Richardson, 2007, p. 307). Nos últimos anos, o número de expatriados 

voluntários cresceu (Al Ariss e Crowley-Henry, 2013). As Nações Unidas estimaram que no 

ano de 2010, 214 milhões de indivíduos estavam em mobilidade internacional, o que 

representaria desde 1990, um aumento de 58 milhões de deslocações, representando 3,1% 

da população mundial total (Al Ariss e Crowley-Henry, 2013). A mesma fonte prevê ainda, 

que entre o período de 2010 a 2050, o número de deslocações, de indivíduos de países em 

desenvolvimento para os mais desenvolvidos atinja 96 milhões (Al Ariss e Crowley-Henry, 

2013). 

Quanto aos motivos desta deslocação, são inúmeros os fatores que marcam o aumento 

da expatriação voluntária. A experiência de viver e aprender em contextos culturais 

diferentes, o estabelecimento de uma rede social diversificada (Richardson e McKenna, 

2003), o desenvolvimento de carreira, aspiração por viagens e aventuras, novos estilos de 

vida (Doherty, 2013) e oportunidade de crescimento pessoal (Inkson et al. 1997) são fatores 

referidos pelos expatriados voluntários. 

Em Portugal, alguns estudos foram realizados, com vista a preencher a lacuna na 

literatura sobre a mobilidade de profissionais altamente qualificados, quanto ao 

estabelecimento das redes sociais. Pinto e Araújo (2016) referem que os expatriados 
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voluntários Portugueses beneficiam de uma vasta rede de contactos sociais. O 

estabelecimento das redes sociais, para além de aumentar no destino, é iniciado antes da 

partida. Conforme Pinto e Araújo (2016), os expatriados voluntários são influenciados por 

diversas redes socias ainda na origem, nomeadamente as agências de recrutamento, 

funcionando como âncora na sua deslocação para o estrangeiro. No destino, para além da 

constituição de uma rede social mais ampla e heterogénea, esta depende da diversidade 

cultural do país de acolhimento. 

  Em contraponto, poucos são os estudos que remetem para a mobilidade recente dos 

profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros.  

 

2.2. Mobilidade Internacional e Desenvolvimento de Carreira  

Com a globalização, a mobilidade sem fronteiras cresce progressivamente, permitindo 

o desenvolvimento de competências e habilidades do indivíduo. A mobilidade internacional, 

caracterizada por experiências marcantes na vida do indivíduo, é frequentemente usada 

como impulso para a transição de carreira (Sanchez, Spector e Cooper, 2000). Estas 

experiências são estímulo para o desenvolvimento pessoal e profissional pela constante 

adaptação e readaptação às situações emergentes (Harvey e Novicevic, 2006, cit por Starr, 

2009). Acresce também, a introspeção e reflexão sobre os significados e valores da 

experiência, exploração de novas orientações de carreira e o alargamento da rede social 

(Inkson et al.1997; Inkson e Arthur, 2001).  

Face ao seu percurso profissional, os indivíduos constroem e utilizam o capital de 

carreira através das várias situações experienciadas. Inkson e Arthur (2001) desenvolvem o 

conceito de capital de carreira (career capital), para explorarem o impacto do trabalho 

internacional no indivíduo, recorrendo a três dimensões de conhecimento: (1) Knowing-

How, direcionado para as habilidades relevantes para a carreira, conhecimento tácito e 

explícito relacionado com o trabalho. Podem ser particulares de um determinado contexto 

de trabalho ou transferível para outros contextos, através de fronteiras organizacionais. (2) 

Knowing-Whom, relacionado com a gama de relacionamentos profissionais e sociais que são 

desenvolvidos e com a fonte de informação que o indivíduo dispõe. As consecutivas 

transições de carreira possibilitam ao indivíduo aumentar o seu círculo de conhecimentos, 

proporcionado simultaneamente o alargamento da sua rede de contactos (Inkson e Arthur, 

2001). Por último, (3) Knowing-Why refere-se à perceção das capacidades profissionais que 

concedem ao indivíduo energia, motivação e identificação com o contexto de trabalho. 
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Consiste na confiança que o indivíduo produz, aos valores e significados que ele atribui, 

influenciando a orientação de carreira.  

O significado de carreira levanta diferentes interpretações na literatura, conforme a 

orientação em que esta é desenvolvida. Thorn (2009) menciona no seu estudo, a existência 

de uma carreira organizacional ou tradicional, fomentada pelos indivíduos que permanecem 

continuamente numa única organização, e que vão contruindo a sua carreira através do 

aperfeiçoamento de habilidades e de conhecimentos. Este tipo de carreira, normalmente está 

associado aos expatriados corporativos, que embora construam uma carreira internacional, 

estão sujeitos aos objetivos e interesses da sua organização. Por outro lado, proveniente da 

globalização e da diminuição das barreiras fronteiriças, a mobilidade internacional iniciada 

pelos indivíduos cresce significativamente. Assim, as carreiras sem fronteiras são 

desenvolvidas pelos expatriados voluntários, que se movem entre diversas organizações e 

são responsáveis pela sua carreira e pela localização internacional (Jokinen et al. 2008; 

Thorn, 2009). Estes tipos de carreiras contribuem para o desenvolvimento e conhecimento 

tácito, que é partilhado e alimentado, através das diversas experiências pessoais (Arthur, 

1994). Se a mudança de um emprego para outro acarreta acumulação de novas experiências 

e a possibilidade de transferência das habilidades aprendidas para outro contexto de trabalho, 

tal como Inkson et a.l, (1997) reconhece, as carreiras internacionais são verdadeiros 

“repositórios de conhecimento” (p. 50) 

De forma a percecionar os efeitos do capital de carreira nos expatriados, Dickmann et 

al. (2016), conduziram um estudo com expatriados corporativos e voluntários, tendo como 

objetivo descobrir a influência do capital de carreira nos dois tipos de expatriados, e se, a 

longo prazo, o seu desenvolvimento era valorizado. De acordo com Dickmann et al. (2016) 

o capital de carreira é desenvolvido satisfatoriamente durante a mobilidade internacional 

para ambos os expatriados. No entanto, denota-se uma clara distinção entre os níveis de 

influência dos expatriados que são enviados pelas organizações e os expatriados que tomam 

a iniciativa de se deslocar. Para Dickmann et al. (2016), o capital de carreira é mais 

significativo nos expatriados corporativos. O Knowing How e o Knowing Whom revelam-se 

promissores no desenvolvimento de ambos os expatriados, embora com maior magnitude 

nos corporativos. Dickmann et al. (2016) justifica que esses expatriados ao se deslocarem, 

tendencialmente ocupam posições mais elevadas e permanecem continuamente na mesma 

organização, contribuindo para aumentar a sua fonte de conhecimento, e estabelecer 

contactos mais estáveis com os seus pares. Já os expatriados voluntários, caracterizados 

pelas carreiras sem fronteiras, poderão sentir dificuldades no aumento das suas redes de 
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contacto, pela permanência instável nas organizações. É sabido na literatura, que os 

expatriados voluntários tomam consciência da sua decisão para se descolocar, e quais as 

razões e motivações que estimulam a mobilidade internacional. Em contrapartida, os 

expatriados corporativos são enviados pelas suas organizações, sem existir ponderação sobre 

a sua motivação para se deslocar e sem um prévio ajuste psicológico. Tal facto, reflete-se no 

desenvolvimento do Knowing-Why, mais desenvolvido nos expatriados corporativos 

(Dickmann et al., 2016), mas ocorre devido ao não acompanhamento da preparação do 

processo, por este estar a cargo da organização.  

Em Portugal, apesar de ser notória a mobilidade internacional entre os profissionais 

jovens e qualificados, são escassos os estudos que refletem se a decisão de sair do país afetará 

a sua carreira internacional, e consequentemente se esta mobilidade facilita ou não, o retorno 

ao país de origem.  

 

2.3. Tradição Portuguesa e Brain Drain 

Potenciada pela globalização, a dimensão da emigração tem ganho amplitude (Finuras, 

2003), ainda que as migrações sejam um fenómeno muito antigo que tem ocorrido ao longo 

de toda a história humana, fomentado pelos efeitos da crise económica e por circunstâncias 

de natureza política. 

Portugal destaca-se como sendo um dos países de emigração, com diversos padrões 

nos seus fluxos emigratórios, influenciados pelos efeitos da crise económica. O primeiro 

boom da emigração, sucedeu entre 1969 e 1973 quando a taxa de saída atingiu uma média 

anual de 150 mil indivíduos. De acordo com os dados obtidos no relatório - Portuguese 

Emigration Factbook - do Observatório da Emigração (2015), o volume de emigração nem 

sempre foi progressivo nos últimos anos. Entre 2008 e 2010, a natureza da crise financeira e 

o impacto da crise económica em Espanha, contribuiu para o decréscimo do número de 

saídas. Posteriormente, surge um novo aumento massivo da emigração, a partir do ano de 

2010, em consequência da crise das dívidas soberanas e dos efeitos recessivos das políticas 

de austeridade (Observatório da Emigração, 2015). Nos anos subsequentes, particularmente 

entre 2013 e 2014, surge novamente um surto da emigração, atingindo magnitudes 

semelhantes ao período de 1973, no qual se verificaram 110 mil saídas de indivíduos em 

cada ano. No cômputo geral, no ano 2015, Portugal depara-se com a dispersão de cidadãos 

nacionais por vários países, na ordem dos dois milhões e trezentos mil, um registo de mais 
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10% do que em anos anteriores, segundo estimativas das Nações Unidas (Observatório da 

Emigração, 2015). 

As escolhas dos interesses geográficos também têm estado submetidas a alterações, 

consoante a estabilidade e o crescimento económico do país de destino. De acordo com o 

Observatório da Emigração (2015), em 2012, França era o primeiro destino de emigração e 

acolheu cerca de dezoito mil indivíduos com nacionalidade Portuguesa. Posteriormente, no 

período compreendido entre 2013 e 2014, destaca-se o Reino Unido como o principal destino 

da emigração em dois anos consecutivos, e o mais importante foco de atração dos emigrantes 

Portugueses qualificados, com registo de trinta mil entradas (Observatório da Emigração, 

2014, 2015). Durante o mesmo período, outros países ganham especial atração para os 

emigrantes, nomeadamente a Bélgica com um crescimento de 35%, seguido de Espanha 

atingindo 12%, e por último, Moçambique representando uma taxa de 6% (Observatório da 

Emigração, 2015). 

Neste contexto, e por referência aos dados fornecidos no mesmo relatório, no ano de 

2014, foram reconhecidos cinco países da União Europeia com um volume elevado de 

entradas de emigrantes Portugueses: Reino Unido (30.546), França (18.000), Suíça (15.221), 

Alemanha (10.121) e por último, Espanha (5.923). Apesar dos países da Europa serem os 

mais escolhidos, outros continentes surgem como destinos de preferência, primeiramente 

Angola, Moçambique e Brasil (Observatório da Emigração, 2015).  

De acordo com os dados provenientes do relatório de estatística de Portugal, entre 2001 

a 2011, Portugal regista cerca de meio milhão de saídas entre a população jovem, com idade 

compreendida entre os 15 e os 29 anos (INE, 2014). De facto, os jovens apresentam um peso 

significativo na emigração Portuguesa recente, destacando-se em 2012, um número elevado 

de residentes no estrangeiro, cerca de 52.919, incluindo jovens emigrantes permanentes, e 

temporários. 

Conforme os dados obtidos do relatório de estatística, entre 2001 a 2011, a taxa de 

qualificação da população residente em Portugal, cresceu de 8% para 14%, enquanto, o 

crescimento da população portuguesa qualificada a residir nos países da OCDE aumentou 

de 6% para 10% no mesmo período, o que suscita preocupações quanto a um possível brain 

drain (Observatório da Emigração, 2014). 

A taxa de emigração dos indivíduos qualificados, é um indicador do chamado brain 

drain, que se traduz numa perda para o país de origem e ganho para o país de acolhimento 

(Gaillard e Gaillard, 1998).  
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O conceito brain drain tende a ser alvo de diversas interpretações na literatura, por um 

lado, reflete os indivíduos especializados em ciências, de origem britânica, que se 

deslocavam para os Estados Unidos à procura de oportunidades de emprego mais atrativos, 

originando a transferência de mentes treinadas para o mercado estrangeiro (Johnson, 1965). 

Por outro lado, o termo “cérebro” significa a deslocação de indivíduos qualificados de países 

em desenvolvimento, para países mais desenvolvidos, representada pelos estudantes que se 

movimentam para o estrangeiro para estudar, e por esse motivo, ainda não correspondem a 

“mentes treinadas”. Inclusive, defendia o propósito de que o país de origem seria favorecido 

com essa mobilidade, através do recebimento monetário enviado pelos indivíduos 

deslocados (Gaillard e Gaillard, 1998). Partindo do pressuposto, que os estudantes 

regressavam ao país de origem após a conclusão dos seus estudos, o conceito de “fuga de 

cérebros” deixava de ser válido, refletindo-se apenas, numa migração temporária, no qual, 

os países de origem beneficiavam com o retorno dos seus “cérebros” (Gaillard e Gaillard, 

1998).  

Para estes autores a migração era vista, como uma oportunidade de distinção e de 

crescimento para o país de origem, usufruindo do conhecimento e tecnologia, proveniente 

da população expatriada. No entanto, o risco de “fuga de cérebros” poderá continuar ativo 

no país de origem, caso este não disponibilize os mecanismos que facilitem e promovam o 

retorno. 

 

2.4. Migração de Profissionais de Saúde 

Tal como referido anteriormente, a migração de trabalhadores qualificados tem vindo 

a aumentar gradualmente. Constituintes das populações migratórias destacam-se os 

profissionais de saúde, que encontram na emigração uma solução para os problemas de 

empregabilidade (Buchan, 2008). De acordo com Fernandes et al., (2011) os jovens 

enfermeiros Portugueses a trabalharem fora do país tem crescido, verificando-se em 2009 

um aumento emigratório deste grupo de profissionais em 5,5%. Embora nos dois anos 

seguintes se verifique uma descida de 10,4% para 7,7%, no cômputo geral o estudo revela 

uma deslocação de 873 enfermeiros para exercer a profissão fora do país de origem entre 

2008 e 2010 (Fernandes et al., 2011). Conforme os dados do Observatório de Emigração 

(2016), a mobilidade destes profissionais continuou a verificar-se em 2014, no qual 2.850 

enfermeiros manifestaram vontade para emigrar junto da Ordem. Resultado semelhante 

sucedeu em 2015, conforme divulgado pela mesma fonte. 
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No que refere à escolha do país de destino, Fernandes et al., (2011) destaca no ano de 

2010, Espanha como país de preferência. Em 2011, embora Espanha continue a ser o alvo 

para emigração de enfermeiros, aparece a Inglaterra igualmente como destino preferencial. 

Tal mobilidade, que Buchan (2008) justifica através de dois impulsos, os push factors, 

associados ao país de origem, relacionados com a baixa remuneração, falta de recursos para 

trabalhar de forma eficaz, oportunidades limitadas de carreira, instabilidade económica, 

condições de trabalho precário, e pelas dificuldades em entrar no mercado de trabalho para 

os recém-licenciados (Ribeiro, 2008). Os pull factors relacionados com o país de destino, 

nomeadamente, incluem melhores condições de trabalho, remuneração mais elevada, 

sistemas de saúde com melhores recursos, possibilidades de investir em formação, 

oportunidades de carreira e de viajar. 

Partindo da perspetiva de Buchan (2008), a mobilidade de enfermeiros desencadeia 

vantagens para ambos os sistemas de saúde, quer no país de origem, quer no país de destino. 

Por um lado, permite a transferência do excesso de profissionais de saúde no país de origem, 

para a falta no país de destino. E por outro lado, a possibilidade de desenvolvimento 

profissional para os profissionais de saúde e consequente melhoria das suas capacidades 

técnicas, novas oportunidades de carreira, e melhoria da sua conduta de vida. 

Face ao exposto, é percebido que os profissionais de saúde, nomeadamente os 

enfermeiros, se deslocam para fora do seu país de origem por diferentes motivos, entre eles 

constam o desenvolvimento profissional e a oportunidade de exercerem enfermagem. No 

entanto, a mobilidade não se limita a um fluxo unidirecional para o destino, verificando-se 

também o retorno ao país de origem. Até ao momento, pouca atenção foi dada ao regresso 

dos enfermeiros, especialmente aos jovens Portugueses que iniciaram uma mobilidade 

internacional com vista ao desenvolvimento de carreira, e como esta pode facilitar ou 

prejudicar no retorno. 

 

2.5. Expatriação Voluntária: Desafio do Retorno 

A intenção de regressar por parte dos expatriados voluntários é influenciada por 

diversos fatores, seja a atração do país de origem ou a pressão do país de acolhimento 

(Lindsay et al. 2017). Alguns exemplos são indicados pela literatura, como o íman em torno 

de choques positivos e negativos. Por um lado, o aconchego da vida familiar, social e a 

reconquista do estilo de vida. Por outro lado, motivos mais forçados, como o alargamento 
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da família, necessitando de apoio na prestação de cuidados e educação dos filhos, e 

assistência inadiável a algum parente (Tharenou e Caulfield, 2010). 

A identidade nacional, ainda é considerada um fator de peso no momento do regresso. 

Apesar da globalização, os expatriados continuam a identificar-se com o país de origem (De 

Cieri et al. 2009) e a quererem regressar. Embora a procura do desenvolvimento pessoal e 

da progressão de carreira se reflita nos objetivos dos expatriados, a necessidade de equilíbrio, 

entre a vida familiar e a vida profissional, são considerados fortes fatores de atração do país 

de origem, aumentando a intenção de regressar (De Cieri et al. 2009; Tharenou e Caulfield, 

2010).  

A repatriação surge quando um profissional decide regressar ao seu país de origem, 

após uma estadia temporária no país anfitrião (Tharenou e Caulfield, 2010). Esse momento 

é marcado por um conjunto de expectativas e de ansiedade entre os expatriados (Nery-

Kjerfve e McLean, 2012), designadamente pela incerteza quanto às novas oportunidades e 

progressão de carreira no país de origem. A perspetiva de desempenho de futuros papéis 

profissionais, são fomentados pelo juízo de valor que os expatriados fazem das competências 

e habilidades adquiridas durante a mobilidade internacional (Starr, 2009). Tal parecer, é 

constatado numa das investigações de Bolognani (2016), que descreve, através da narração 

de um participante, que os expatriados percecionam as habilidades aprendidas durante a 

mobilidade internacional, como potenciais indicadores para o desempenho de funções 

desejadas no retorno. 

No caso dos expatriados corporativos, a gestão da repatriação exige que as 

organizações possuam procedimentos e políticas estruturadas de forma a facilitar o retorno 

dos expatriados. Um dos principais desafios atribuídos às organizações passa por desenhar 

um processo favorável ao retorno dos expatriados, conservando a sua permanência na 

organização de origem travando as elevadas taxas de rotatividade (Nery-Kjerfve e McLean, 

2012). No entanto, a maioria das organizações carece de capacidade para realocar os 

repatriados, deixando de usufruir do investimento feito e de reconhecer o conhecimento 

adquirido pelos expatriados durante o período em missão (Rego e Cunha, 2009). 

Relativamente aos repatriados voluntários, ocupam em grande parte posições 

hierarquicamente inferiores nas organizações, e com tarefas menos desafiantes (Suutari e 

Brewster, 2000; Jokinen et al., 2008). Os expatriados corporativos preveem o retorno ao seu 

país como uma etapa agradável e com altas perspetivas para o seu futuro, significando 

“voltar a casa”, para a sua família, para o grupo de amigos e para o seu local de trabalho. É 

algo que vão ansiando, quando se aproxima o fim da sua mobilidade internacional (Rego e 
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Cunha, 2009). Uma missão internacional é considerada, uma fonte de conhecimentos e 

aprendizagens valiosas, capazes de fortalecer o negócio das organizações (Nery-Kjerfve e 

McLean, 2012). No entanto, os mesmos são inutilizados, devido à rigidez da cultura 

organizacional e de práticas estáticas, que impedem o devido enquadramento posicional, 

dificultando a transmissão das competências adquiridas (Szkudlarek, 2010). A maioria dos 

repatriados manifestam sentimentos de desconforto na altura do retorno, exprimindo maiores 

dificuldades no regresso do que durante o período da expatriação (Szkudlarek, 2010). 

Embora as organizações reconheçam as vantagens de uma experiência internacional, nem 

sempre estão aptas para usarem o potencial do indivíduo, adquirido ao longo da sua 

experiência, colocando barreiras na identificação e exploração do potencial que essas novas 

competências poderiam proporcionar a ambos (Jokinen, 2010). 

Apesar das vantagens provenientes da mobilidade internacional, os repatriados 

encaram vários desafios ao regressarem. Nomeadamente, é possível que os expatriados 

voluntários enfrentem ainda maiores dificuldades no retorno que os expatriados 

corporativos, porque o apoio organizacional é inexistente e permanece a incerteza quanto às 

oportunidades de carreira, funções e responsabilidades que no país de origem serão 

compatíveis com o seu grau de aprendizagem. Acresce a desvalorização das suas 

experiências e conhecimentos por parte dos seus pares o que pode majorar o 

descontentamento no retorno (Szkudlarek, 2010). Dickmann et al. (2016) obteve resultados 

consistentes com estas predições, na medida em que as várias dimensões do capital de 

carreira podem ser repercutidas no regresso após um período de tempo. Partindo do Knowing 

How, este é possível de ser transferido e usado no regresso a longo prazo pelos expatriados 

corporativos, beneficiando do conhecimento obtido no estrangeiro para desenvolvimento de 

carreira. O Knowing whom, apesar de alguns limites quanto ao seu crescimento e 

manutenção do capital social, o estudo demonstra que a longo prazo os repatriados 

corporativos podem beneficiar profissionalmente das redes sociais anteriormente 

estabelecidas. Já os expatriados voluntários, embora possuam uma rede social mais alargada, 

profissionalmente não adquirem vantagem no regresso. Face ao Knowing why, Dickmann et 

al. (2016) consideram que este poderá influenciar os repatriados através da 

consciencialização que fazem das suas capacidades e motivações, despertando outras 

ambições de carreira, e consequente saída da organização. 
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2.6. Objetivos e Questões de Investigação 

Embora a mobilidade internacional seja preconizada como uma fonte de aprendizagem 

e oportunidade que influência a própria identidade e as expectativas de carreira futuras 

(Kohonen, 2005), ainda não é claro como essas aprendizagens e expectativas podem ser 

possíveis e manifestadas no retorno (Dickman et al. 2016). Este estudo pretende colmatar a 

escassa investigação sobre o desenvolvimento do capital de carreira durante a missão 

internacional, assim como a sua transferibilidade no momento da repatriação (Jokinen, 

2010), nomeadamente entre os expatriados voluntários de um mesmo grupo profissional: os 

enfermeiros. Este trabalho tem como objetivos específicos: (a) descrever as experiências de 

expatriação voluntária dos enfermeiros; (b) descrever as dificuldades no retorno destes 

expatriados voluntários; e (c) identificar os resultados da mobilidade internacional 

associados às três dimensões do desenvolvimento do capital de carreira. Assim, são 

colocadas as seguintes as questões de investigação: 

1. Como é que os enfermeiros que se expatriaram voluntariamente organizaram o 

processo de ida e como descrevem a última missão internacional? 

a) Ajustamento ao país de acolhimento 

b) Desenvolvimento do capital de carreira 

2. Quais as intenções e dificuldades no retorno? 

a) Motivos 

b) Preparação 

c) Ajustamento ao país de origem 

3. Quais os resultados da mobilidade internacional quanto à aquisição e 

transferibilidade do capital de carreira? 

a) Knowing-How  

b) Knowing-Whom  

c) Knowing-Why 
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3. Metodologia 

3.1. Abordagem Metodológica 

Com o objetivo de obter informação detalhada sobre as visões, motivações e crenças 

dos expatriados voluntários e responder às questões de investigação, recorreu-se à 

investigação qualitativa, como sendo uma ferramenta fundamental em abordagens de cariz 

exploratórias e complexas (Gill et al. 2008). Este estudo enquadra-se no paradigma 

interpretativista e fenomenológico, suportado na interpretação fidedigna das experiências 

reportadas pelos participantes (Kohonen, 2008). Este paradigma é constituído, por uma larga 

variedade de técnicas de recolha de informação (Aires, 2011). A entrevista, pela 

particularidade de fornecer uma compreensão “mais profunda” da realidade (Gill et al. 

2008), foi a ferramenta metodológica utilizada para recolher os dados deste estudo, de forma 

a detalhar os significados que os participantes exprimem e atribuem às suas experiências 

(Lessard – Hébert et al. 2008). Assim, foram realizadas diversas entrevistas a enfermeiros 

Portugueses para “dar voz” (Kohonen, 2004) às suas vivências pessoais de expatriação 

voluntária e repatriação. Este grupo profissional foi escolhido por duas razões principais: (1) 

pelo elevado número de saídas do país que têm vindo a público em Portugal (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011; Observatório de Emigração, 2016); e (2) por se tratar de uma ocupação 

profissional para a qual a mobilidade in e out é mais fácil (Ribeiro, 2008). 

3.2. Procedimento de Recolha de dados 

Face ao objetivo principal deste estudo e aos objetivos específicos, procurou-se 

analisar como a mobilidade internacional voluntária dos enfermeiros influenciou o seu 

desenvolvimento profissional, e consequentemente, a transferibilidade do capital de carreira 

adquirido, no momento do regresso. Para o efeito, foram realizadas 13 entrevistas 

semiestruturadas, com a duração de 30 a 40 minutos. A recolha dos dados ocorreu nos meses 

de Maio e Junho de 2017, e todas as entrevistas foram efetuadas por Skype e telefone devido 

à incompatibilidade horária e distância geográfica. A seleção dos participantes obedeceu a 

uma lógica de conveniência através de contactos pessoais, seguido de um procedimento 

“bola de neve”, no qual era solicitado no final de cada entrevista, outros potenciais 

entrevistados. As entrevistas foram dirigidas aos profissionais qualificados de enfermagem 

que reuniam cumulativamente os seguintes critérios de seleção: (1) serem cidadãos 

Portugueses, residentes em Portugal; (2) terem formação superior em enfermagem, 
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integralmente obtida em Portugal; (3) terem tido pelo menos uma experiência internacional 

voluntária na sua área ocupacional, com a duração mínima de seis meses; (4) terem 

regressado ao país de origem, no último ano; (5) terem interesse por este estudo e 

disponibilidade para efetuarem pelo menos uma entrevista. 

Para facilitar a análise dos dados foi previamente elaborado um guião para as 

entrevistas (cf. Anexo 1), tendo por base a revisão da literatura, e os objetivos da 

investigação. Não obstante, foi realizada uma entrevista piloto, para assegurar a 

compreensão dos temas e das questões, assim como identificar eventuais tópicos não 

integrados no guião inicial, mas que fossem pertinentes para o fluir da conversa (Gill et al., 

2008). As entrevistas foram realizadas pela autora deste estudo, de modo a garantir o máximo 

de fidelidade na recolha de dados, cumprindo os procedimentos básicos, do consentimento 

informado para gravar a entrevista e da confidencialidade dos dados (Rowley, 2012). Para 

uma correta e integral interpretação das entrevistas, todas foram integralmente transcritas 

pela autora. 

3.3. Participantes 

Para este estudo, foram entrevistados 13 participantes de nacionalidade Portuguesa, 

com idades compreendidas entre os 27 e os 34 anos, com uma média etária de 29.46 anos. 

Dos entrevistados, verifica-se uma minoria do sexo masculino: três participantes homens e 

10 mulheres. Relativamente ao estado civil, apenas uma entrevistada era casada e com um 

filho, quando iniciou a mobilidade. Os dados referidos, encontram-se apresentados na tabela 

seguinte. 

 

Identificação Idade Género Estado Civil 

Entrevistado 1 28 Feminino Solteiro 

Entrevistado 2 34 Feminino União de facto 

Entrevistado 3 28 Feminino Casado 

Entrevistado 4 29 Feminino Solteiro 

Entrevistado 5 31 Masculino Solteiro 

Entrevistado 6 28 Masculino Casado 

Entrevistado 7 27 Feminino Solteiro 

Entrevistado 8 27 Feminino Solteiro 

Entrevistado 9 27 Feminino Casado 

Entrevistado 10 29 Feminino Solteiro 

Entrevistado 11 29 Masculino Solteiro 

Entrevistado 12 34 Feminino Casado 

Entrevistado 13 32 Feminino Divorciado 

Tabela 2 – Dados demográficos dos participantes 
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Todos os entrevistados são formados em enfermagem e já regressaram ao país de 

nascimento, após a conclusão do trabalho internacional, continuando a exercer a função de 

enfermeiro, embora em serviços diferentes. O principal país de destino foi a Inglaterra, 

conforme referido por oito participantes. No que respeita à duração total da mobilidade, 

verifica-se uma média de 3 anos, variando entre o mínimo de seis meses e o máximo de 

cinco anos, conforme os dados da tabela seguinte. 

 

Duração 

da Missão 

(em anos) 

País de destino Ocupação no Destino Ocupação Atual 

3,5 Bélgica Geriatria/Psiquiatria Serviço de Medicina  

5 Inglaterra Obstetrícia Bloco de Partos 

3 Bélgica Neonatologia Serviço de Neonatologia  

5 Inglaterra Cuidados Intensivos Linha de Saúde 24 

0,5 Inglaterra Respiratório Serviço Cirúrgico  

5 Inglaterra Cirurgia/Urologia/Gastrenterologia Serviço Cirúrgico  

2,5 Inglaterra Oncologia/Hematologia Serviço de Infeciologia  

2 Inglaterra Neonatologia Serviço de Neonatologia  

4 Inglaterra Gastrointestinal/Cuidados intensivos Serviço Cirúrgico 

2,5 Bélgica Oncologia Serviço de Urgência  

3,5 Inglaterra Cuidados intensivos/Cardiologia Serviço de Urgência  

1 Arábia saudita Cuidados Intensivos Serviço Cirúrgico  

2 Irlanda Paliativos/Geriatria Serviço Cirúrgico 

Tabela 3 – Dados da localização no exterior e ocupacionais 

 

Importa salientar, que dos 13 participantes, apenas quatro trabalharam em Portugal 

como enfermeiros antes de se deslocarem para o estrangeiro, dois tinham concluído um 

estágio e os restantes não tinham qualquer experiência profissional.  

3.4. Procedimento de Análise de Dados 

Todas as entrevistas foram transcritas na íntegra e importadas para o programa QSR 

NVivo 11, um software informático característico da investigação qualitativa, cuja 

funcionalidade prima por auxiliar de forma simples a análise de conteúdo e a interpretação 

chave do material qualitativo (Rowley, 2012). O tratamento dos dados teve por base a análise 

de conteúdo, sendo esta considerada, um recurso indispensável para o uso do método 

qualitativo (Bardin, 1977). Para iniciar a análise, importaram-se os documentos e definiram-

se as características demográficas da amostra. De seguida, procedeu-se à inclusão dos temas 

chave abordados nas entrevistas com a criação de categorias e subcategorias, em 

consonância com a estrutura inicial. Posteriormente, procedeu-se à sua reorganização e 
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reformulação, à medida que a codificação do material transcrito evidenciava temas novos e 

novas significações. No seu conjunto, a análise de conteúdo revelou quatro categorias 

principais e 11 subcategorias, com as respetivas dimensões, como se descreve na tabela 

seguinte. 

 

Categoria 
Subcategoria 

 I 

Subcategoria 

 II 
Descrição 

Preparação da 

mobilidade 

internacional 

Como foi 

realizado 

Agências de 

recrutamento   

  

  

Candidatura 

espontânea 

Redes sociais 

Motivos 

Crise económica 

e financeira 

Falta de oportunidade e/ou trabalho precário 

e/ou mal remunerado devido à crise 

Desafio e 

contacto cultural 
Tudo o que se prende para além da função 

Experiência 

profissional 

Desenvolvimento profissional e aquisição de 

conhecimento nas áreas de enfermagem 

Network social 
Inclui motivos relacionados com a experiência 

de acompanhar amigos/namorado 

Acompanham

ento 

Sozinho/a   

  Colegas 

Família 
Aspetos relacionados com a ida ou não da 

família 

Namorado/a 
Aspetos relacionados com a ida ou não do 

namorado 

Descrição da 

mobilidade 

internacional 

Ajustamento 

Sociocultural 

Ajustamento geral 
Reflexões sobre a adaptação ao destino: língua, 

comida, estilo de vida, desporto, religião, saúde 

Ajustamento 

social 

Reflexões sobre a adaptação aos outros no 

trabalho e socialmente 

Ajustamento no 

trabalho 

Reflexões sobre adaptação no trabalho no 

destino 

Desenvolvime

nto carreira 

Knowing how 
Conhecimentos, técnicas adquiridas 

relacionadas com a função  

Knowing why 
Capacidades profissionais, consciência daquilo 

que é capaz de fazer 

Knowing whom 
Relacionamentos profissionais e socias 

desenvolvidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de 

retorno 

Motivos 

Custo de vida Custo elevado de vida no país de destino 

Estudar Voltar a estudar em Portugal 

Família 
Voltar para junto da família e/ou cuidado à 

família 

Inadaptação Inadaptação social, cultural e ao trabalho 

Amor Relacionamento com alguém que fez regressar 

Profissional Trabalhar em Portugal 

Seguir a vida Seguir a vida em Portugal 

Preparação 

Altura para 

regressar 
Quando achou que seria altura certa 

Não planeado Regresso inesperado 

Planeado com 

trabalho 
Com trabalho em Portugal 
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Categoria 
Subcategoria 

 I 

Subcategoria 

 II 
Descrição 

Planeado sem 

trabalho 

Voltou para Portugal mas sem oportunidade 

profissional 

 

Dificuldades 

 

 

Avaliação Como foi a experiência do retorno no início 

Diferenças 

principais 

Comparação de como era realizado o trabalho 

no país de destino e no retorno 

Ajustamento no 

trabalho 

Necessidade de se ajustar às novas formas de 

trabalho e como foi feita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados da 

mobilidade 

internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferibilid

ade de capital 

carreira 

Knowing how 
Conhecimentos, técnicas adquiridas 

relacionadas com a função aplicável no retorno 

Knowing why 
Competências profissionais adquiridas 

aplicáveis no retorno 

Knowing whom 
Relacionamentos profissionais e socias 

desenvolvidos, mantidos no retorno 

Influência na 

identidade 

profissional 

Perspetiva futura 
Consideração por outras alternativas 

profissionais 

Crescimento 

pessoal 

Como é que se autodefinem depois da 

experiência 

Novos horizontes 
Ter outras visões das coisas, maior abertura para 

determinadas situações  

Respeito pelas 

diferenças 

Tudo o que se refere a aprender e a respeitar as 

diferenças 

Competências 

desenvolvidas 

Adaptabilidade 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Assertividade 

Autonomia 

Comunicação 

Destreza 

Gestão das 

prioridades 

Liderança 

Linguísticas 

Proatividade 

Reflexividade 

Rigor 

Autoconfiança 

Tabela 4 – Sistema de categorias 

 

 

Finalizada a codificação e categorização das narrativas, as citações foram extraídas e 

apresentadas na secção seguinte, para auxiliar na apresentação dos principais resultados. 
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4. Resultados  

Nesta secção, serão apresentados os resultados para cada questão de investigação, 

designadamente: (1) como é que os enfermeiros que se expatriaram voluntariamente 

organizaram o processo de ida? Como descrevem a última missão internacional, em termos 

de: (a) ajustamento ao país de acolhimento; e (b) desenvolvimento do capital de carreira? (2) 

Quais as intenções e dificuldades no retorno designadamente: (a) motivos; (b) preparação; e 

(c) ajustamento ao país de origem? (3) Quais os resultados da mobilidade internacional 

quanto à aquisição e transferibilidade do capital de carreira, nomeadamente: (a) Knowing-

How; (b) Knowing-Whom; (c) Knowing-Why. 

Esta partilha será realizada com detalhe, recorrendo às principais citações dos 

participantes identificados conforme a participação no estudo e visando a preservação do 

anonimato (e.g. Repatriado do Reino Unido, Feminino). Para cada tema e em cada tabela a 

informação encontra-se organizada por categoria temática e subcategoria e o número de 

referências está apresentado por ordem decrescente de frequência. 

4.1. Início e descrição da missão internacional 

Na Tabela 5, encontram-se expostas as principais respostas às questões sobre como, 

porquê e quem influenciou a decisão de sair voluntariamente do país.  

 

Início da Mobilidade Internacional 

    Fontes Referências 

 

Como? 

Agências de recrutamento 10 11 

Redes sociais 3 3 

Candidaturas espontâneas 1 1 

Subtotal 14 15 

 

Porquê? 

Crise económica e financeira 8 13 

Experiencia profissional 5 6 

Desafio e contacto cultural 3 6 

Network Social 4 4 

Subtotal 20 29 

 

Com quem? 

Sozinho 8 8 

Colegas 4 4 

Namorado 3 3 

Família  1 1 

Subtotal 16 16 

Tabela 5 – Composição do processo de iniciação  

 

Perante a análise dos dados, no que refere ao recurso de como conseguir trabalho no 

estrangeiro, mediante a totalização das fontes, verifica-se que foi efetuado localmente, a 
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partir do país de origem. Tal facto é constatado, pela maioria dos entrevistados que 

beneficiaram das agências de recrutamento para iniciar a sua mobilidade internacional. 

Apesar de a sua origem não ser exclusivamente Portuguesa, o processo foi iniciado no país 

de origem. 

 “Através de empresas de recrutamento, andei a ver várias, depois inscrevi-

me, fui aceite, fui à entrevista e depois foi só esperar pelo processo lá fora, para 

o registo em Inglaterra”. (Repatriado da Bélgica, Masculino)  

 

“Quando eu acabei o curso, concorri para uma empresa de recrutamento 

holandesa que veio cá”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino)   

 

Para além das agências de recrutamento serem as mais cobiçadas, alguns dos 

participantes recorreram simultaneamente às redes socias, para alargamento da sua rede de 

procura e também, para aprofundar os seus conhecimentos, sobre os países que ofereciam 

mais oportunidades, como partilham os entrevistados. 

“As coisas foram surgindo naturalmente, víamos ofertas de empregos nas 

redes sociais e decidimos investigar um pouco mais sobre o assunto, quais as 

empresas que tinham e que estavam a recrutar para o estrangeiro, víamos qual 

o país para qual queríamos ir emigrar, quando e como as empresas estavam a 

efetuar as entrevistas, qual eram os modelos, contactamos e a partir daí, foi ir 

para o estrangeiro”. (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 

 

“Mandei currículos para tudo o que mexia, ofertas de emprego existentes na 

internet, nas empresas de recrutamento” (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

Embora a principal tentativa para encontrar emprego, neste estudo em particular, 

remeta para as agências de recrutamento e redes socias, é importante referir que um dos 

entrevistados optou ainda pela candidatura espontânea para o local pretendido, tendo sido 

bem-sucedida. 

 “Comecei a tratar do processo para ir sozinha, na inscrição da ordem 

Inglesa, tentei concorrer diretamente para um hospital em Inglaterra, sem ser 

por agência, fui lá à entrevista… já não me recordo exatamente quando, mas foi 

mais ou menos Março ou Abril e aceitaram-me”. (Repatriado do Reino Unido, 

Feminino) 
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Quanto aos motivos que levaram os participantes a deslocarem-se para o estrangeiro, 

está patente na categoria em análise, quatro motivos principais. Salienta-se a crise económica 

e financeira, como fator crítico para procurar emprego fora do país de origem. A ansiedade 

e necessidade de exercer a sua profissão, levou à procura imediata, conforme algumas 

expressões dos entrevistados. 

 “Na altura quando acabei o curso em 2011, a crise estava aí no auge, e 

então não havia oferta, procura havia, oferta é que não, não havia oferta 

praticamente nenhuma”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

Dos treze participantes, cinco mencionaram como objetivo para ir para fora, a 

aquisição de experiência profissional em determinados serviços de saúde e a oportunidade 

para ingressar nas áreas que mais gostavam, cujo desenvolvimento seria limitado em 

Portugal. 

“Como parteira não tinha experiência nenhuma e quando fui para lá em 

2010, que é quando eu vou para Inglaterra, eu não tinha experiência como 

parteira, foi a minha especialidade no fim de 2009, e queria mesmo ter bagagem 

e ter experiência para me tornar confiante e capaz”. (Repatriado do Reino Unido, 

Feminino)          

 

“Foi uma atitude pensada, porque em Portugal trabalhar num hospital 

público é difícil, e os concursos cada vez mais, são concorridos por milhares de 

enfermeiros, e então a ambição era trabalhar num hospital em que conseguisse 

angariar experiência profissional (…) o objetivo era ganhar experiência num 

grande hospital, numa medicina, numa cirurgia num grande serviço de 

internamento e foi essa ambição, pela dificuldade em que é entrar num hospital 

público em Portugal e fui para lá com essa ambição de trabalhar num hospital 

público também.” (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 

 

Embora a crise económica, originando a falta de oportunidade para o desenvolvimento 

profissional tenha sido o fator mais mencionado, a influência do meio social também 

contribuiu para tornar a ideia de ir para o estrangeiro ainda mais firme.  
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 “(…) já tinha essa vontade, eu já queria há muito tempo, foi motivado por 

uma amiga que também tinha essa motivação que foi comigo (…).” (Repatriado 

do Reino Unido, Feminino) 

 

“Tinha sempre a ideia de que gostava de trabalhar fora do país e tinha uma 

amiga que trabalhava naquele país e que me ajudou”. (Repatriado do Reino Unido, 

Feminino) 

 

De destacar, que o desejo de trabalhar fora do seu país de nascimento e o desafio em 

volta da experiência também contribuíram para esse efeito, mesmo quando existia trabalho 

no país de origem. 

“Eu tinha vontade de o fazer…era uma coisa que estava inerente também à 

minha personalidade, eu não fui por necessidade propriamente dita, porque 

tinha trabalho, estava ao pé de casa, até não ganhava mal para a altura (…) 

isto é uma experiência que vai mais além do trabalho, eu fui para ter uma 

experiência completa, para viajar, para aprender outra língua, eu fui para lá, 

não só para aprender enfermagem”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“Um bichinho que também me moveu foi o facto de querer contactar com 

outras culturas diferentes”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

No que concerne ao acompanhamento, verifica-se que oito dos treze participantes 

partiram sozinhos, enquanto os restantes mobilizaram as suas redes de contacto, assim como 

membros da sua família.  

“Na altura fui para fora com a minha namorada e com outros colegas da 

faculdade”. (Repatriado do Reino Unido, 5 Masculino) 

 

“Fui primeiro e passado um mês foi o meu marido e a minha filha”. 

(Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Para responder à segunda parte da questão de investigação e compreender como os 

respondentes interpretam o seu ajustamento sociocultural e o desenvolvimento de carreira 

durante a missão, a Tabela 6 descreve as principais subcategorias de análise, usando as 

designações da literatura. 
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  Descrição Fontes Referências 

Ajustamento 

Sociocultural 

 

Ajustamento no trabalho 10 26 

Ajustamento social 10 19 

Ajustamento geral 8 13 

Subtotal 28 58 

Desenvolvimento 

Carreira 

 

Knowing why 13 62 

Knowing how 13 34 

Knowing whom 13 20 

Subtotal 39 116 

Tabela 6 – Descrição da mobilidade internacional 

 

Sobre o ajustamento sociocultural é possível perceber uma maior enfase na adaptação 

ao trabalho, incidente sobre o modo como os cuidados aos doentes eram praticados: 

 “Nós aqui enquanto enfermeiros, olhamos pelo bem do doente, o nosso 

principal objetivo é o bem do doente, fazer o bem, não praticar o mal, e lá nos 

cuidados intensivos, onde o doente não pode falar nem responder, o nosso 

principal objetivo era aceitar, ou acatar as ordens da família (…) não 

prestávamos os cuidados de saúde que achávamos melhor para o doente, nós 

fazíamos o que a família queria”. (Repatriado da Arábia Saudita, Feminino) 

 

“ (…) Lá deixamos de exercer a nossa profissão devido aos processos 

jurídicos dos tribunais, isso é a primeira coisa que eles dizem quando chegamos 

lá, cuidado que ao primeiro erro vocês podem ficar sem exercer, por isso nós 

temos muito medo de falhar, o que é péssimo, não quer dizer que não possamos 

falhar, mas leva logo ao primeiro erro, temos que fazer as coisas bem-feitas, eu 

senti que às vezes as pessoas faziam, achavam que deveriam ser feitas só para 

não terem um processo”.(Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

No que respeita à organização e estruturação do trabalho, os participantes 

manifestaram alguma restrição e consequentemente um certo ajuste nas formas de trabalhar, 

devido ao excesso de preparação, que limitava o uso da autonomia adquirido no país de 

origem. 

 “ Em Portugal, independentemente das competências que eu possa ter, eu 

tenho que fazer tudo, em Inglaterra, não é expectável que eu saiba fazer tudo, 

então eu vou aprendendo e vou começando pelas coisas mais simples e à medida 

que vou desenvolvendo as competências vou progredindo dentro das técnicas, 

dentro do cuidado ao doente (…) se formos com a mentalidade Portuguesa é um 
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choque, porque enquanto em Portugal, se eu não souber fazer, tenho que 

aprender a fazer de qualquer maneira, naquele momento, em Inglaterra, se eu 

não souber fazer, não o vou fazer, há-de vir quem o saberá fazer”. (Repatriado do 

Reino Unido, Feminino)  

 

O trabalho em equipa é referenciado por alguns participantes como sendo totalmente 

diferente do que é aplicado no país de origem, e por conseguinte, sentiram mais dificuldade 

de adaptação, como é observado pelas seguintes citações. 

 “Apesar de me dar bem com alguns colegas de equipa e de trabalhar com 

eles, essa vertente de serem mais individualistas, e de estarem responsáveis 

pelos seus, e às vezes uma pessoa atrapalhada e de não nos virem ajudar, e se 

nos vierem ajudar é para fazer uma coisa mesmo muito mínima, e isso era o 

mais difícil para mim, de lidar com isso”. (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 

 

“Eu senti um bocadinho de dificuldade, porque é um trabalho individualista, 

que nós em Portugal não estamos habituados, é um trabalho um bocadinho 

solitário, passamos muito tempo sozinhos, o trabalho é completamente 

individual, não há apoio, não há ajuda, se eu pedir, alguém me há-de vir ajudar, 

mas não há ofertas como aqui em Portugal: - precisas de ajuda?” (Repatriado da 

Arábia Saudita, Feminino) 

 

Quanto ao ajustamento social, houve igualmente necessidade de adaptação, à forma 

como são estabelecidas as relações entre as pessoas. Alguns entrevistados realçam a 

multiculturalidade existente no país de acolhimento, como fator influente, quer da 

diversidade de relacionamentos, quer dos seus fundamentos. 

“(…) Adaptação a uma nova cultura que é basicamente multicultural, não há 

uma cultura que podemos dizer standard, existem muitas pessoas, muitas 

culturas diferentes, mudávamos de colegas de trabalho com muita frequência e 

isso exigia adaptação, (…) acho que foi um deslumbrar de culturas lá fora, há 

lá muito mais… não digo respeito mas aceitação pelo outro, como é que ele quer 

ser, com as suas crenças”. (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 

 

“O ambiente de trabalho é multicultural, para além das pessoas Inglesas, 

tem outras pessoas de outras partes do mundo, portanto, há sempre… não é o 
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choque cultural, as relações nunca são tão naturalmente criadas, há diferenças 

entre as pessoas, daquilo que elas gostam, do que dão valor”. (Repatriado do Reino 

Unido, Feminino)  

 

Quando ao ajustamento em geral, os participantes revelaram maior sensibilidade à 

cultura do país de acolhimento, quanto ao modo de vida, forma de ser e de estar dos 

anfitriões, como exemplificam os entrevistados. 

 “Foi difícil porque a cultura da Bélgica não é uma cultura com a qual eu me 

identifique, é muito diferente da nossa em termos de horário, de gastronomia, 

em termos de espaços públicos, de clima, é muito diferente (…) à noite nunca 

comem uma refeição como nós, a gastronomia é muito diferente, comem muito 

à base de pão, refeições frias”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“O choque cultural é mesmo muito grande, a primeira semana é engraçada, 

mas depois de alguns meses, já temos saudades de conduzir, de poder ir para 

onde eu quero, de poder andar de bicicleta, de poder vestir a minha roupa, não 

gostava de andar de cabelo tapado… nós mulheres temos que entrar pelas 

traseiras nos restaurantes, temos regras para tudo, nas pausas das rezas está 

tudo fechado, estamos numa loja temos que sair, estamos num restaurante, 

apagam-se as luzes, não nos servem comida durante aquele período”. (Repatriado 

da Arábia Saudita, Feminino) 

 

Quanto ao reconhecimento do desenvolvimento de carreira durante a missão, e tendo 

em conta a vasta gama de conhecimentos que a mobilidade internacional poderá 

proporcionar, procurou-se analisar cada uma das subcategorias do capital de carreira 

separadamente e extrair os respetivos significados.  

A dimensão Knowing Why foi a mais referenciada pelos participantes, como parte 

determinante do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Observa-se que a mobilidade 

internacional ajudou os participantes no reconhecimento enquanto profissionais de saúde. 

Para além de que permitiu autodescobrir garra e determinação para a resolução de problemas 

diários e atingir um perfil pessoal e profissional mais robusto e confiante. 

“Evoluí na autoconfiança, fiquei muito mais rápido a fazer as coisas, ter uma 

visão mais abrangente do que é que podia correr mal ou bem, estabelecer 

prioridades, ter essa experiência e não assumir que os meus colegas, mesmo que 
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tivessem tanta experiência que eu, soubessem tanto ou menos do que eu, ter essa 

sensibilidade para perguntar, para estabelecer prioridades, para ajudá-los e 

para eles ajudarem-me a mim se eu tivesse dúvidas. Hoje em dia pergunto com 

mais facilidade a um colega meu: - Olha! estou com dúvidas nisto, podes dizer-

me alguma coisa se souberes?” (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 

 

“Acho que fiquei uma pessoa mais calma, mais paciente e com uma 

capacidade de escuta ativa, não só à pessoa que está doente, mas também à 

família, aos próprios colegas, saber gerir conflitos dentro da equipa (…) senti-

me mais tolerante e mais confiante nas minhas capacidades, lá fazíamos noites, 

era só um enfermeiro para trinta doentes, logo aí, fui forçada a ser mais auto 

confiante e independente”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

As diferentes práticas de organização do trabalho no estrangeiro contribuíram, para o 

desenvolvimento de determinadas competências nos participantes, de forma a permitirem e 

facilitarem o ajustamento ao trabalho no país anfitrião. 

“Aprendemos a desenrascar-nos, a tornarmo-nos mais autónomas e 

independentes, rapidez e a destreza em conseguirmos fazer tudo num mínimo 

tempo possível”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“Aprendi a ter autonomia profissional e confiança naquilo que fazia porque 

fui crescendo enquanto enfermeira lá, aprendi a ter uma relação muito mais 

enriquecedora com os pacientes, não diretamente que são os bebés neste caso, 

mas com a família e com a comunidade e também trabalhar em equipa que 

também é uma coisa muito importante”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Para além da valorização das suas competências, esta experiência, contribuiu para os 

participantes refletirem sobre a sua profissão e os princípios em que esta se fundamenta, 

demostrados por alguns comentários.  

 “Tenho uma visão muito mais alargada daquilo que é a enfermagem, 

daquilo que realmente podemos fazer, muito mais para além do que aquilo que 

tinha aprendido até então do que era a enfermagem, do que era um enfermeiro 

como profissional de saúde, aquisição de novas competências ajudou nesse 

âmbito, o fato de lidar com todas as condições todos os dias, com pessoas com 
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culturas diferentes, temos que realmente expandir a forma como agimos e como 

trabalhamos”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“A responsabilidade de trabalho, nós trabalhamos com pessoas, e aqui em 

Portugal acho que nós nos esquecemos disso. Aqui em Portugal, eu acho que a 

enfermagem se circunscreve à técnica, não se faz mais nada e acho que os 

enfermeiros são muito distantes das pessoas, quase uma relação hierárquica em 

relação ao doente.” (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Quanto à dimensão Knowing How também foi referenciada, como se ilustra. 

 “Consegui ter mais destreza de conhecimento teórico, raciocínio reflexivo e 

instintivo”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“(…) Talvez tenha desenvolvido mais conhecimentos ao nível dos cuidados 

paliativos, ao nível da organização dos cuidados, da gestão dos cuidados”. 

(Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Remetendo para conhecimentos mais práticos da enfermagem, também é possível 

constatar pelos dados obtidos, maior mestria na execução dos procedimentos técnicos 

relacionados com as tarefas do serviço, como é observado pelos comentários seguintes. 

 “Aprendi a cuidar de doentes ventilados, ventiladores, coisas bastantes 

invasivas, todo o tipo de monotorização invasiva e não invasiva, procedimentos 

como oxigenação sanguínea e intracorporal, que é uma coisa muito específica 

que nem todos os hospitais fazem, aprofundei bastantes os meus conhecimentos 

acerca da cirurgia gastrointestinal”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“Ganhei conhecimentos mais específicos, trabalhar com certa maquinaria 

que era necessária, nomeadamente nos cuidados intensivos”. (Repatriado do Reino 

Unido, Masculino) 

 

Apesar do reconhecimento do knowing how adquirido, alguns dos participantes 

referiram que teriam aprendido o mesmo no país de origem. 

“Na minha opinião, eu acho que lá, o que aprendi foi relacionado com a 

especificidade do serviço, o que eu conseguiria adquirir aqui também, não acho 
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que tenha sido uma mais-valia eu ter ido para o estrangeiro a não ser pelas 

técnicas que se utilizam lá que são mais recentes”. (Repatriado do Reino Unido, 

Masculino) 

 

“Vais explorando o teu conhecimento de acordo com o sítio onde tu estás, ou 

seja, não foi o facto de ter ido para Inglaterra que me despoletou ter estudado 

mais ou menos a medicina respiratória, se tivesse que ficar cá em Portugal com 

o doente de medicina respiratória iria fazer o mesmo”. (Repatriado do Reino Unido, 

Masculino) 

 

Para além do conhecimento prático adquirido, os entrevistados também usufruíram de 

formações, com o intuito de reforçar e atualizar o conhecimento teórico, permitindo uma 

melhor atuação no serviço e em situações emergentes. De salientar, que tais formações 

ficavam a cargo do hospital onde estavam inseridos. 

 “Atualização e formação das feridas, curso básico de como agir numa 

situação de incêndio, tínhamos um suporte básico de vida, tínhamos várias 

formações, tínhamos também uma formação de como conhecer melhor para 

saber agir melhor, situações mais complicadas de conflito, mais delicadas, eram 

formações financiadas pelo hospital”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

“Fiz uma pós-graduação de um ano em cuidados intensivos neonatais e 

depois fiz uma especializada em supervisão clinica, tudo oferecido pelo hospital 

(…), a pós graduação ajudou-me bastante a adquirir conhecimento específico 

da área da neonatologia”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Verifica-se que os serviços nacionais de saúde onde os enfermeiros Portugueses 

estavam inseridos, concediam mais oportunidades de escolha do serviço, permitindo-lhes 

equacionar qual a área profissional que consideravam mais atrativa e onde gostariam de 

desenvolver conhecimento. 

 “No meu caso tive a facilidade de escolher a área que queria trabalhar com 

maior facilidade, num dia acordas e decides que queres ir trabalhar naquele 

serviço, com aquela tipologia de doentes, e se tiveres uma boa entrevista e um 

bom teste de conhecimento entras, no meu caso tive a oportunidade de ir 

trabalhar para a neonatologia”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 
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“(…) lá as oportunidades são mais fáceis, temos mais facilidade em escolher 

os serviços onde queremos trabalhar”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Para além da flexibilidade entre serviços, os participantes também partilham através 

dos seus depoimentos, a facilidade de progressão de carreira no hospital, pela oportunidade 

de aquisição de conhecimento e de formação. 

 “Para começo de carreira é muito melhor lá, existem muitas mais 

oportunidades de desenvolvimento e formação (…) existe uma maior progressão 

de carreira lá”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“A nível de carreira, claro que lá a oportunidade era melhor e seria mais 

fácil atingir carreiras de topo lá do que atingir cá”. (Repatriado do Reino Unido, 

Masculino) 

 

Com referência à última dimensão do desenvolvimento de capital carreira, constata-se 

que os participantes revelaram terem alargado e diversificado o seu Knowing whom. Devido 

à multiculturalidade que os países de destino ofereciam, alguns participantes beneficiaram 

de uma vasta rede de relacionamentos, com pessoas de diferentes nacionalidades. 

“Eu trabalhava com pessoas de todo o lado, com Chineses, com Filipinos, 

Paquistaneses, Angolanos, Espanhóis, com toda a gente e mais alguma e depois 

como as pessoas estão todas longe dos seus países acabam por criar laços de 

amizade bastante fortes e eu, pode-se dizer que ao fim de um ano de lá estar, já 

tinha muitas famílias perto de mim e não me faltava apoio nem contacto social”. 

(Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

“Estabeleci uma boa relação com as pessoas do serviço, também a nível 

social não tinha grande problema, acabei por estabelecer contactos com 

pessoas de diferentes países, e como é um país que alberga muitas 

nacionalidades, alarguei os meus contactos pessoais e profissionais (…) conheci 

pessoas do Brasil, França, Turquia, África, Ásia, Espanha, Itália, até porque no 

hospital havia profissionais de várias nacionalidades, sobretudo Árabes”. 

(Repatriado do Reino Unido, Feminino) 
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Embora os participantes, de um modo geral, tenham alargado a sua rede de contactos, 

importa referir, que alguns deles, apenas conseguiram estabelecer relações dentro do local 

de trabalho, demonstrando alguma dificuldade em transferi-las para o seu ambiente social. 

“Os contactos que adquiri foram apenas no trabalho, tinha colegas de muitas 

nacionalidades, Filipinos, Indianos e Jamaicanos essencialmente, mas não 

trazia essas relações para o campo social, apenas com alguns colegas 

Portugueses, mas era ocasionalmente.” (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“O único relacionamento que tinha era mesmo a nível de trabalho, dava-me 

bem com toda a gente lá, mas depois fora tinha poucos amigos, às vezes 

estávamos todos juntos para falar em Português.” (Repatriado do Reino Unido, 

Masculino) 

 

Em síntese, verifica-se que o ajustamento sociocultural no trabalho é o aspeto mais 

relevante para os entrevistados quer pelo facto da organização e estrutura do serviço serem 

mais disciplinadas quer pelas oportunidades de desenvolvimento profissional. Acresce que 

do ponto de vista relacional, o contexto de trabalho serve de base e suporte para todas as 

restantes interações. No que respeita ao desenvolvimento do capital de carreira, o Knowing 

Why salientou-se das outras dimensões, como fator preponderante do desenvolvimento 

profissional dos enfermeiros Portugueses durante a missão internacional. 

4.2. Intenções e dificuldades no retorno 

A categoria do retorno foi dividida em várias subcategorias, com intuito de detalhar 

como foi organizado o processo, e as dificuldades de reentrada e de mudança no serviço de 

enfermagem. Estes resultados estão reunidos na Tabela 7.  

 

Retorno 

    Fontes Referências 

Porquê? 

Família 6 6 

Amor  4 4 

Inadaptação 3 3 

Profissional 3 3 

Seguir a vida 2 2 

Estudar 2 2 

Custo de vida 1 1 

 Subtotal 21 21 

Quando? 
Planeado com trabalho 7 8 

Planeado sem trabalho 4 7 
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Retorno 

    Fontes Referências 

Não planeado 2 2 

 Subtotal 13 17 

Como foi? Ajustamento no trabalho 13 35 

 Subtotal 13 35 

Transferência de 

carreira 

Knowing why 13 40 

Knowing How 13 39 

Knowing whom 13 22 

 Subtotal 39 101 

Tabela 7 – Processo de retorno 

 

Entre os diversos motivos para regressar ao país de origem, destacam-se os motivos 

familiares como os mais influentes. 

 “Foi a parte familiar, foi o facto de eu ter a minha filha em 2014 e de ser um 

cansaço terrível de não ter apoio à retaguarda que me possibilitasse ir buscá-la 

ao infantário, terminam às 3 da tarde e sem logística… não tenho nenhuma 

razão racional para além da familiar”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“A minha mãe teve uma paralisia facial e precisava de apoio, a minha irmã 

também na altura engravidou e estava a terminar o curso (…).” (Repatriado da 

Irlanda, Feminino) 

 

Seguido de outros fatores, salientam-se os emocionais, nomeadamente 

relacionamentos amorosos, como descreve um dos participantes. 

 “Casei-me… foi só isso que me fez voltar (…) chegou a uma altura que era 

preciso decidir quem dava o primeiro passo de ir para onde, e vim eu”. 

(Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

São também referidos os motivos profissionais, seguido da inadaptação no país de 

acolhimento. A entrada no serviço nacional de saúde Português, e a falta de integração social 

no país de acolhimento, contribuíram para a intenção de voltar. 

 “A minha experiência durou seis meses, porque eu fui, entretanto, chamado, 

recrutado para um hospital público cá no Grande Porto, foi essa a minha razão 

de ter regressado” (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 
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“Não era feliz com a minha vida social e pessoal lá, a nível profissional 

estava contente, mas não era o suficiente”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Para além dos motivos mais evidenciados, a identidade nacional e o desenvolvimento 

académico também estiveram patentes na altura de regressar, como revelado por alguns 

participantes. 

 “(…) Havia algo dentro de mim que acharia que tinha que voltar, que tinha 

aprendido o que tinha que aprender e que senti falta da minha casa, casa em 

Portugal, do meu espaço, achei que o meu lugar era estar fora e depois quando 

estava fora, fazia-me falta o lugar onde tinha nascido e crescido”. (Repatriado do 

Reino Unido, Feminino) 

 

“Eu voltei para Portugal sem trabalho, voltei para mudar de carreira, para 

começar a estudar medicina”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Quanto às intenções de regresso, a maioria dos participantes revelaram terem planeado 

o seu retorno, com perspetivas de trabalho no país de origem. Embora o regresso tenha sido 

premeditado, alguns dos participantes, revelaram ter sido um processo demorado até ser 

oficializado. 

“No início de 2015, já estava cansada de lá estar e concorria para todos os 

concursos e para todas as ofertas em Portugal… surgiu uma oportunidade 

através de uma amiga para ir trabalhar para o Algarve e mais ou menos em 

Julho de 2015 decidi que já estava na hora de voltar”. (Repatriado do Reino Unido, 

Feminino) 

 

“Eu regressei em Maio, mas comecei a planear em Setembro e Outubro do 

ano anterior, para ver o que queria tirar, o que é que não queria. (…). Mas só 

entreguei currículos, quando tinha a certeza que queria voltar, foi quando 

comecei a entregar, uma das vezes que vim a Portugal e passado dois meses já 

estava praticamente aqui.” (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 

 

Em contrapartida, quatro dos treze participantes no estudo revelam terem voltado sem 

perspetivas de trabalho. Apesar de ter sido planeado, não obtiveram segurança de emprego 

no país de origem. 
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 “O regresso foi pensado, eu vim em Julho de 2015, mas já estava a pensar 

em regressar um ano antes (…) vim sem emprego, despedi-me, vim sem nada 

(…).” (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

“Foi planeado, demorei seis meses a planear o regresso, regressei sem 

trabalho, sem noção se ia arranjar trabalho (…).” (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

De facto, é possível verificar que o retorno, embora para alguns dos participantes tenha 

sido sem garantia de emprego, em grande parte isso foi contemplado. Só dois dos 

entrevistados indicaram que o regresso se sucedeu de forma inesperada, por motivos 

familiares e por oportunidade súbita, de colocação num hospital público, no país de origem. 

“Não foi nada planeado, eu estava em Portugal de férias mo Algarve e a 

minha mãe teve uma paralisia facial, e como a minha mãe precisava de apoio 

decidi voltar, com emprego ou não, eu vou voltar”. (Repatriado da Irlanda, Feminino) 

 

No que concerne ao processo de ajustamento no retorno, todos os participantes, 

reportaram situações de inadaptação no contexto de trabalho. 

“Foi terrível, para mim foi muito mais difícil regressar do que chegar lá a 

Inglaterra, foi difícil, sentia-me inadaptada, não havia nenhum sítio que eu me 

encaixasse, demorei uns seis meses a acalmar, passado seis meses encontrei… 

comecei a trabalhar no hospital de Braga e a minha via começou a melhorar 

muito.” (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“Foi má, não estava à espera, porque acabei por me encontrar num serviço 

que não tinha nada haver comigo e para além disso as pessoas eram totalmente 

diferentes, eram frias, calculistas, em vez de ensinar e ajudar as pessoas a 

crescer, funcionavam muitas vezes na crítica destrutiva (…) ”. (Repatriado do 

Reino Unido, Feminino) 

 

Face à inadaptação, os participantes sentiram necessidade de se moldarem às novas 

formas de trabalho, e através de alguns comentários observa-se como é que realizaram esse 

ajuste. 

 “Via como os meus colegas faziam, via aquilo que gostava mais neles, o que 

não concordava mudava e fazia de maneira diferente, mas o que senti mais 
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dificuldade cá em termos de ajuste, foi como fazia as coisas”. (Repatriado do Reino 

Unido, Masculino) 

 

 “Tentei manter a minha forma de trabalhar, mas sem ser muito diferente dos 

outros, tentei-me adaptar à forma de trabalhar mas nunca deixando aquilo que 

eu acho correto fazer e a forma como eu acho mais correta trabalhar”. 

(Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

4.3. Resultados da mobilidade internacional 

Em seguida resumem-se os resultados relativos à questão de saber quais foram os 

resultados da mobilidade em termos de desenvolvimento de capital carreira e como se 

transferem no retorno. 

Iniciando pela dimensão Knowing Why percebida como a mais relevante durante a 

missão, também é reconhecida por todos como uma dimensão transferível no retorno, como 

se explica: 

“O cuidado com os doentes, eu mantenho, acho que tenho muito mais 

cuidado que alguns colegas meus, mesmo no respeito à privacidade com todas 

as limitações que a realidade portuguesa tem, o respeito pelas pessoas, o 

respeito pela família isso eu tenho, e sinto que sempre que falo com as pessoas 

ou tento explicar as coisas, sou um bocadinho olhada de lado pelos outros 

profissionais” (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Os participantes referem estar a beneficiar também de um crescimento mais profundo 

e amplo na componente racional. Intensificaram o pensamento, tornando-os mais intuitivos 

e versáteis, capazes de se moldarem às diversas situações exigidas. 

 “Tenho uma mentalidade muito mais aberta em relação às dificuldades da 

profissão e compreendo a exigência que a instituição e os meus superiores me 

colocam, compreendo o porquê, compreendo o porquê da burocracia de que 

toda a gente se queixa, compreendo o porquê de certas notificações de 

incidentes (…) eu tenho uma visão um bocadinho mais além da visão inicial”. 

(Repatriado do Reino Unido, Feminino) 
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“Aqui dá-me visão de outras coisas que existem e que não só aquela, 

pequenas coisas que vamos ganhando com a prática e que cá ajudou-me a ser 

mais desenrascada, numa ou noutra situação, pensar um bocadinho mais 

rápido, mais na adaptação ao momento (…) não estar com a mente fechada, dar 

o beneficio da dúvida aos outros, ou seja, o que eles estão a dizer porque é que 

é absurdo? não…vamos ver, vamos experimentar”. (Repatriado da Bélgica, 

Feminino) 

 

Os entrevistados reportam uma diferente forma de atuação no trabalho, proveniente da 

organização do serviço no país de destino. Tal facto repercute-se na forma como os 

participantes executam o seu papel de enfermeiro.  

 “Ser mais confiante nas coisas que faço, nas minhas decisões, não ser 

dependente dos outros, basicamente era uma pessoa que trabalhava mais em 

equipa e se calhar tornei-me mais individualista, mas mais ponderada e com 

mais capacidade de reflexão nas minhas decisões (…) passei a ser mais 

assertiva e as pessoas começaram a confiar mais em mim, agora tenho uma 

maior maturidade e capacidade de dar a volta às pessoas”. (Repatriado do Reino 

Unido, Feminino) 

 

O contacto com a diversidade de pensamentos e a presença do desconhecido também 

estimulou o desenvolvimento de uma comunicação mais prudente, atenta no respeito dos 

princípios e valores individuais do meio envolvente, conforme se ilustra: 

“Prioridades e comunicação, mais útil sem dúvida, ter um pouco a 

consciência e a perceção de que as pessoas são diferentes e eu não sei acerca 

das pessoas, nem daquelas que eu cuido nem daquelas com quem eu trabalho, 

então em termos da comunicação, da relação, ter um pouco mais de cuidado e 

estar um pouco mais alerta para isso”. (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 

 

“Sou muito mais… primeiro não teria uma visão tão aberta como tenho das 

coisas, da realidade, acho que não respeitaria as pessoas com quem eu trabalho 

da forma como respeito” (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

Por fim, os regulamentos que regem o país de origem, e os protocolos definidos e 

inquebráveis com base numa política mais rígida, balizam a transferência de determinados 
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conhecimentos e ou aprendizagens pertinentes, adquiridas no exercício da função no 

estrangeiro. 

 “Tu chegas aqui e entras novamente no mercado de trabalho e não tens a 

capacidade de chegar e mudar as coisas e fazê-las correr como tu achas que 

realmente deveriam ser, e depois em Portugal, como trabalho com uma equipa com 

alguma idade em termos profissionais de saúde, tudo e qualquer coisa que eu possa 

dizer que fiz de diferente e que aprendi assim ou assado lá fora, não é aceite, e nem 

é bem percebido por quem me rodeia, no fundo ficou para mim, tudo o que eu 

aprendi e desenvolvi ficou para mim”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

“Deparei-me com outra realidade tão diferente que acho que congelei, o que 

tento fazer é não esquecer da autoconfiança que me deu”. (Repatriado do Reino Unido, 

Feminino) 

 

Quanto ao Knowing How, a missão internacional é vista como uma fonte de 

aprendizagem e de conhecimento que se revelam úteis, senão mesmo distintivas, no contexto 

de trabalho onde estão inseridos atualmente.  

“O facto de eu ter trabalhado nos cuidados intensivos, faz com que eu seja a 

única ou das poucas pessoas que sabe cuidar de pessoas ventiladas o que faz de 

mim uma mais-valia na equipa onde eu trabalho”. (Repatriado do Reino Unido, 

Feminino) 

 

“Aprendi muito lá em termos de preparação de medicação e cá os 

enfermeiros valorizam muito isso e acho que isso me ajudou”. (Repatriado do Reino 

Unido, Feminino) 

 

Para além do conhecimento e aprendizagens retiradas durante a estadia no estrangeiro, 

alguns mostraram-se essências e pertinentes no regresso. Conforme a partilha de um 

entrevistado, a organização de determinados procedimentos e a composição do serviço no 

estrangeiro, foi adotado pelo local de trabalho no país de origem. 

 “Quando fui chamada para o hospital escola no Porto, como fomos abrir, 

construímos tudo o que lá está, o meu serviço, a esterilização, fui eu que trouxe 

um bocadinho da Irlanda, nessa altura trouxe não só para o meu serviço como 
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para os outros, a nível de registos, de materiais, o que nós usávamos nos 

paliativos eles aceitaram usar cá”. (Repatriado da Irlanda, Feminino) 

 

É possível constatar, que a inserção em determinados serviços de enfermagem no 

estrangeiro, e o conhecimento desenvolvido nessa área de atuação, permitiu otimizar 

também a procura de emprego no país de origem. 

 “Aquisição de conhecimento e destreza, eu quando fui contratado para as 

urgências em Portugal, eles queriam alguém que tivesse conhecimentos a nível 

de cuidados intensivos, para quando fosse preciso alguém na unidade deles, era 

só ir um enfermeiro da urgência e graças a essa valência nos cuidados 

intensivos eu consegui entrar no hospital aqui”. (Repatriado do Reino Unido, 

Masculino) 

 

“Tive a oportunidade de trabalhar numa unidade dessas e desenvolver uma 

panóplia de conhecimentos na área da prematuridade (…) que foi muito 

importante para eu voltar, porque isso deu-me um know-how que ao voltar a 

Portugal me facilitou a entrada no sistema nacional de saúde Português. 

(Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

Em contraponto, verifica-se alguma impossibilidade de conseguir replicar o que foi 

aprendido durante a mobilidade internacional. A fragilidade económica do país, impedindo 

o uso de determinados equipamentos técnicos, e a estrutura e política da organização do 

serviço diferentes, constituem as principais razões, conforme se explicita. 

“Lá tinha oportunidade de fazer terapias, aqui pela escassez de máquinas 

não conseguimos fazer, como aqui não treinamos vamos perdendo a prática de 

aplicar essa técnica”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

“O rigor que desenvolvi lá, em Portugal é mais difícil devido ao tempo de ser 

tão rigoroso, porque eu lá trabalhava com os doentes, os meus doentes e fazia 

tudo aos meus doentes, e aqui já é mais de equipa, e o rigor, que é isso que mais 

me chateia, já não há tanto rigor como havia porque não há condições”. 

(Repatriado da Bélgica, Feminino) 
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“O facto de liderar uma equipa em Inglaterra e aqui não conseguir é 

frustrante, apesar de tudo, consigo lidar com isso com algum… infelizmente, 

com algum desprendimento, mas é frustrante no fundo é um processo… a pessoa 

sente-se a retroceder e não a desenvolver (…).” (Repatriado do Reino Unido, 

Feminino) 

 

Por fim, a incompatibilidade de serviço, no país de origem, limitou a aplicação de 

determinadas técnicas, e a partilha de conhecimentos que tinham sido aprendidos no destino. 

 “(…) Parte da manipulação de produtos da quimioterapia, também a 

administração de transplantes de medula, no serviço onde eu estou isso não 

existe, são coisas que acabei… não utilizo e estava super habituada no outro 

país”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

“Não uso, porque estou numa área completamente diferente, porque lá 

estava numa área de medicina, e aqui estou numa área de cirurgia”. (Repatriado 

do Reino Unido, Masculino) 

 

“São contextos completamente diferentes, o tipo de cuidados que praticava 

lá, nunca na vida os poderia aplicar aqui, não houve nada que eu tivesse 

aprendido lá que eu pudesse pôr em prática aqui”. (Repatriado da Aràbia Saudita, 

Feminino) 

 

Observou-se, que algumas das dificuldades sentidas em aplicar o que foi aprendido, 

deve-se aos procedimentos interiorizados e à cultura do serviço e da equipa de trabalho, que 

se mostram adversos à mudança. Além de que existe uma abordagem diferente da 

enfermagem, no que respeita, às funções dos profissionais de saúde entre países. Tarefas que 

eram praticadas pelos enfermeiros no país de destino, no retorno, são da competência do 

médico, inibindo os participantes de transmitirem as suas capacidades, conforme revelado 

nas seguintes reflexões.  

 “Tudo o que tenha desenvolvido não utilizo, porque não é aceite, nem é visto 

de bom grado qualquer tentativa de alteração, de algum tipo de dinâmica, ou 

algo deste género que eu traga, ou outro colega que venha de fora traga (…) o 

que é diferente não é possível aplicar em Portugal porque não é aceite, não é 

protocolado”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 
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“(…) Tinha autonomia para lidar com coisas que aqui sei que não tenho, o 

doente ventilado, tinha autonomia para decidir quais os parâmetros 

ventilatórios que podia fazer, e sei que aqui é o médico que tem essa função, 

apesar de estar na mesma área em Portugal, sinto que lá, acabava por ser mais 

racional em tudo o que fazia, aqui sou mais dependente do médico”. (Repatriado 

do Reino Unido, Feminino) 

 

Abordando a última dimensão do desenvolvimento de carreira, o Knowing Whom, 

doze em treze entrevistados reportam que as competências sociais são em parte transferíveis. 

Algumas das relações estabelecidas no destino, para além de se manterem no regresso, 

contribuíram para fortalecer a rede de contactos no país de origem. Verifica-se o uso 

continuado de contactos para conforto geral, para bem-estar e transmissão de conhecimento 

e de sugestões. 

“Os contactos não só se mantiveram, como conheci mais pessoas à data de 

hoje, quando voltei alarguei ainda mais os contactos, ainda hoje falo com 

colegas de como é que eles fazem as coisas, não só com enfermeiros, mas com 

outras pessoas”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

“Aqueles com quem eu era mais próxima sim, por email, por Messenger, por 

carta, ou ligar pelo Facebook e falar um bocadinho com elas, como é que elas 

estão, faço troca de ideias mais com as pessoas Portuguesas de lá, do que 

propriamente com as Belgas…: - lembras-te de como é que era isto? E agora 

vocês continuam a fazer isto? Nós aqui já não fazemos assim, como é que era? 

(Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

Apesar de alguns contactos se conservarem no regresso, de um modo geral, todos os 

participantes registaram descontinuidade nos contactos com o passar do tempo. 

“Os contactos sociais já nem tanto comunicamos, de vez em quando sim, para 

ser sincera, mas infelizmente as pessoas têm as suas vidas, cada uma contínua 

do outro lado, infelizmente não contacto com tanta frequência, já nem tanto”. 

(Repatriado do Reino Unido, Feminino) 
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 “(…) Fomos perdendo os contactos, uns já estavam casados, outros foram 

casados e então já não fazíamos com tanta frequência, mas ainda 

conversávamos de vez em quando, pelo Facebook mas não com tanta 

regularidade. (Repatriado da Irlanda, Feminino) 

 

Verifica-se também, a não utilização dos contactos profissionais estabelecidos no país 

de destino, pela incompatibilidade de determinados procedimentos da enfermagem no país 

de origem. 

“Em termos profissionais infelizmente não uso, porque nada praticamente é 

feito da mesma maneira que eu possa trazer ou dizer, em conversa com os meus 

colegas de lá, amigos e com a minha chefe, às vezes comento no fundo aquilo 

que se faz em Portugal”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

No cômputo geral, o motivo que prevaleceu para regressar foram os laços familiares, 

o apego à família no país de origem, conforme planeado, e na maioria dos casos já com 

perspetivas de trabalho. No regresso, os participantes revelaram sentir mais dificuldade na 

adaptação ao local de trabalho assim como, considerações sobre o seu desenvolvimento 

como profissional de saúde, sentindo-se mais seguros e confiantes profissionalmente.  

Por fim, os participantes referiram-se aos efeitos da mobilidade no seu perfil enquanto 

profissional de saúde e ao modo como esta interferiu nas suas perspetivas futuras e na forma 

de ser e de estar perante a profissão. O aspeto mais influenciado pela mobilidade 

internacional foi a própria identidade profissional dos participantes. Para além do 

desenvolvimento da componente cognitiva, a personalidade dos participantes acabou por ser 

moldada pela partilha e contacto com outras condutas de vida, incluindo diferentes culturas 

organizacionais. 

 “Acho que sou uma pessoa… não sei… acho que sou uma pessoa mais 

humana e que tenho outra perspetiva das coisas, acho que quando saí de 

Portugal valorizava muito as técnicas e quando fui para Inglaterra, uma coisa 

que me custou muito foi chegar lá e não me deixarem inserir um cateter 

periférico e isso custou-me porque senti que me estavam a roubar um bocadinho 

da minha identidade (…) houve tanta coisa que eu ganhei e que aprendi que a 

enfermagem podia fazer e que realmente melhorava a saúde das pessoas, para 

mim foi uma mais-valia em termos profissionais definitivamente”. (Repatriado do 

Reino Unido, Feminino) 
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“Fez-me crescer como ser humano porque trabalhei com muitas raças 

diferentes, pessoas de várias nacionalidades, a partilha de experiências, 

compreender as dificuldades do outro, ajudar o outro e os outros nos ajudarem 

a nós, isso foi a grande riqueza que trouxe de Inglaterra, o crescimento 

profissional”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

Igualmente, os participantes revelaram que esta partilha de conhecimento e a inserção 

em determinado ambiente hospitalar permitiu conhecer fragilidades e aptidões, contribuindo 

para despertar novas orientações profissionais que não estavam previstas antes da 

mobilidade internacional. O contacto com outras pessoas e o sentimento de coragem que 

transmitiam, assim como a visualização de determinados comportamentos, motivaram os 

entrevistados a enveredar por outros rumos. 

“Ajudou a traçar melhor as minhas opções enquanto profissional achava que 

gostava de trabalhar numa determinada área, e lá apercebi-me de que gostar 

só não chega, temos que perceber para aquilo que somos feitos, temos que 

aprender para que é que as minhas capacidades servem, o que eu posso começar 

a gostar e para que posso ser útil, comecei a olhar para outras perspetivas 

profissionais que não equacionava anteriormente, ou que não achava que não 

iria conseguir, que não era para mim, fez abrir novos horizontes, que nós 

podemos ser muitas coisas e não só uma”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

 “Esta experiência fez-me querer continuar a ser parteira e enfermeira, mas 

é claro que me levou a pensar, também sinto que não é só isso que eu gosto, e 

que quero fazer, porque lá também, existiam pessoas com 50 anos que queriam 

ser parteiras e eram, pessoas de 57 anos a estagiar que podiam ser minhas mães 

e eu a ensinar-lhes (…) e esses horizontes deram-me vontade de fazer mais e 

melhor que eu sei que sou capaz, mas também não quero fazer só isso, se calhar 

há mais coisas, também me abriu o bichinho de fazer outras coisas, gostava de 

trabalhar numa área paralela à enfermagem”. (Repatriado do Reino Unido, Feminino) 

 

É possível observar, pelos comentários e reflexões dos participantes que esta 

experiência, para além de elucidar sobre outras perspetivas futuras, também contribuiu para 

o amadurecimento dos seus comportamentos, e assumir uma atitude mais realista e mais 
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humilde da realidade. Assim se verifica a aceitação de uma nova identidade, moldada pelo 

desconhecido e pelas desigualdades. 

 “Fez-me ser mais tolerante e olhar para a vida de outra forma, com cabeça, 

tronco e membros e não digamos, viver um bocadinho nas nuvens como estava 

antes de ir para fora (…) fez-me abrir um bocadinho, descer à terra, foi o fato 

de ir para fora e ver que a vida não é tão reta como às vezes se quer 

transparecer, que é tudo um mar de rosas”. (Repatriado do Reino Unido, Masculino) 

 

“Autoconfiança, o fato de desenrascar, de teres que desenrascar num mundo 

que não conheces e que não tens apoio de ninguém, tens que ser autossuficiente, 

tens que tratar de tudo sozinha, e depois acho que foi trabalhar a humildade e 

o respeito pelo outro e pela diferença que para mim foi muito importante (…) 

talvez um bocadinho pela imaturidade, ainda ia com uma filosofia um bocadinho 

do eu é que sei, o doente faz aquilo que eu mando e acho que là, isso mudou 

completamente”. (Repatriado da Bélgica, Feminino) 

 

 “Seria uma pessoa completamente diferente daquela que sou hoje se não 

tivesse ido para lá, porque não tinha passado pela experiência da emigração e 

não tinha aprendido outras visões sobre os cuidados de saúde e sobre a ciência 

da enfermagem, não teria a maturidade e abertura de pensamento para 

equacionar outros métodos de trabalho, outras filosofias de prestação de 

cuidados de saúde que melhores ou piores foram enriquecedores”. (Repatriado da 

Bélgica, Feminino) 

 

Por fim, importa referir as competências pessoais mais desenvolvidas pelos 

participantes durante a mobilidade, conforme se ilustra na tabela seguinte. 

 

Resultados 

          Fontes Referências 

Competências 

desenvolvidas 

Autoconfiança 8 24 

Comunicação 5 14 

Adaptabilidade 5 11 

Prioridades 5 11 

Linguísticas 7 9 

Autonomia 2 7 

Destreza 3 3 

Proatividade 2 3 
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Resultados 

          Fontes Referências 

Reflexividade 2 2 

Liderança 1 2 

Assertividade 1 1 

Rigor 1 1 

Tabela 8 - Competências desenvolvidas com a mobilidade internacional 

 

Como se observa na Tabela 8, as competências mais reportadas foram a autoconfiança, 

a comunicação, a gestão de prioridades e a adaptabilidade. As competências linguísticas 

também se intensificaram durante a mobilidade, pelo contacto da língua mãe no país de 

destino, assim como, maior autonomia, destreza e proatividade. 
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5. Discussão dos resultados 

Este estudo visa compreender o desenvolvimento do capital de carreira durante a 

missão internacional, assim como a sua transferibilidade no momento da repatriação 

(Jokinen, 2010). Tem como objetivos específicos: (a) descrever as experiências de 

expatriação voluntária dos enfermeiros; (b) descrever as dificuldades no retorno destes 

expatriados voluntários; e (c) identificar os resultados da mobilidade internacional 

associados às três dimensões do desenvolvimento do capital de carreira. Para atingir estes 

objetivos, diversos enfermeiros Portugueses regressados de uma expatriação voluntária 

foram entrevistados, com vista a saber: 

1. Como é que se expatriaram voluntariamente e organizaram o processo de ida? Como 

descrevem a última missão internacional, em termos de: (a) ajustamento ao país de 

acolhimento; e (b) desenvolvimento do capital de carreira? 

2. Quais as intenções e dificuldades no retorno designadamente: (a) motivos; (b) 

preparação; e (c) ajustamento ao país de origem? 

3. Quais os resultados da mobilidade internacional quanto à aquisição e 

transferibilidade do capital de carreira, nomeadamente: (a) Knowing-How; (b) 

Knowing-Whom; (c) Knowing-Why? 

Como se referiu, todas as entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de 

conteúdo, categorial temática. Os resultados, no seu conjunto, são consistentes com a 

literatura e confirmam os dados recentes sobre a crescente mobilidade internacional dos 

Portugueses para o Reino Unido (Observatório da Emigração, 2014; 2015), incluindo os 

enfermeiros (Ordem dos Enfermeiros, 2011). 

 Quanto à primeira questão de investigação e de acordo com os resultados obtidos, 

verifica-se que a decisão de iniciar a mobilidade internacional foi pessoal, com vista ao 

desenvolvimento profissional, pessoal e ao contacto com culturas diferentes. Assim, 

confirmam-se os principais motivos referidos na literatura (Inkson et al. 1997; Richardson e 

McKenna, 2003; Doherty, 2013) para a expatriação voluntária, sendo uma experiência única. 

Igualmente, constata-se a iniciativa de procurar esta mobilidade pelos seus próprios recursos, 

através de agências de recrutamento, assim como, uma notável partida desacompanhada, 

resultados consistentes com os reportados anteriormente por Pinto e Araújo (2016). 

 Relativamente à descrição da mobilidade, os participantes defrontaram-se com 

algumas diferenças no país de destino, obrigando involuntariamente a desenvolver o seu 

capital de carreira. De acordo com os resultados obtidos, as diferentes formas e práticas do 
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trabalho no estrangeiro, obrigaram a adquirir forçosamente algumas competências para se 

ajustarem. A organização do trabalho, a visão do conceito de enfermagem, a burocracia e as 

estruturas rígidas existentes em cada país, constituíram estímulos, para o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos participantes, o que é consistente com a evidência anterior para 

outros grupos profissionais (Starr, 2009).  

Remetendo para o Knowing Why, os dados revelam que a experiência internacional 

influenciou o perfil dos expatriados voluntários, cultivando ajustes e adaptações, de acordo 

com as experiências do trabalho e com as funções que desempenhavam (Kira e Balkin, 

2014). De facto, os participantes manifestaram mais autoconfiança nas suas capacidades 

profissionais e adaptação, provenientes da organização, em que o trabalho no destino estava 

estruturado. Revelaram maior sentido crítico, e uma visão mais ampla sobre o seu papel de 

enfermeiro e simultaneamente, moldaram a sua postura perante a profissão, estabelecendo 

um maior enriquecimento na comunicação, perante o meio envolvente. 

Face ao Knowing How, os resultados revelam a aquisição de novos conhecimentos e 

habilidades, provenientes das tarefas e das técnicas aplicadas no país de destino. O confronto 

com outras práticas de trabalho e a execução de determinados procedimentos no país de 

destino, favoreceu a aquisição de maior destreza no conhecimento, na gestão de prioridades 

e habilidades específicas, consoante o serviço de destino. Estes resultados são consistentes 

com os argumentos de Jokinen (2010) segundo o qual o desenvolvimento do Knowing How 

é estimulado pela exposição aos diferentes contextos. Apesar disso, alguns participantes 

também afirmaram que aquisição de conhecimentos teóricos e práticos não foram exclusivos 

da mobilidade internacional e que alguns teriam sido suscetíveis a aprendizagem no país de 

origem. É possível que a menor experiência profissional dos entrevistados explique esta 

afirmação assim como o deslumbramento com as novas aprendizagens no destino. Os 

participantes também comentaram terem mais facilidade em desenvolver carreira no destino, 

quer pela maior flexibilidade em deslocarem-se entre serviços, quer pela diversidade de 

conhecimentos a que estavam sujeitos e pelas formações que eram oferecidas.  

Quanto ao Knowing Whom, a experiência internacional assenta no pressuposto do 

alargamento da rede social, tendo em vista relações formais em torno da amizade, assim 

como mais informais, visando a progressão de carreira (Inkson e Arthur, 2001). De facto, os 

resultados obtidos apontam para o alargamento e diversificação da rede de contactos. 

Originado pela multiculturalidade existente no país de destino, os participantes beneficiaram 

do contacto com pessoas de diferentes nacionalidades. As relações foram estabelecidas 

maioritariamente dentro do local de trabalho, ao interagir com outros colegas (cf. reportado 
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por Pinto e Araújo, 2016), mas também suportada pelo grupo social de origem e que os 

acompanhou: “como eramos portugueses acabamos por viver durante algum tempo numa 

residência, nos primeiros tempos”. 

Quanto ao processo de retorno, os participantes mencionaram vários motivos para a 

intenção de regresso. De acordo com os dados obtidos, o principal motivo para regressar foi 

a vida familiar, inclusivamente o alargamento da própria família e a assistência inadiável aos 

familiares, contribuindo para reforçar a teoria dos fatores de atração do país de origem 

(Tharenou e Caulfield, 2010). Embora os participantes tenham iniciado a mobilidade 

internacional por tempo incerto, sempre tiveram em mente o objetivo de regressar, e de 

exercer a sua profissão no país de nascimento, tornando sempre a sua estadia como 

temporária (Cerdin e Selmer, 2014). Tendo em vista o regresso, alguns participantes 

procuraram manter-se atualizados sobre as ofertas de emprego e os concursos públicos 

online. Mantiveram igualmente deslocações regulares ao país de origem, aproveitando para 

candidatarem-se presencialmente. A proximidade e a ligação afetiva ao país de origem 

estimularam nos participantes a vontade de regressar, independentemente de terem 

perspetivas de emprego. O voltar a exercer a sua profissão, e desenvolver a sua carreira no 

país onde nasceram intensificou o apego à identidade nacional (De Cieri et al. 2009). 

Salienta-se, no retorno, algumas dificuldades na adaptação ao local de trabalho, 

resultante do capital de carreira desenvolvido no destino e não imediatamente transferível, 

reforçando a teoria que a experiência internacional contribui para promover o capital de 

carreira, mas este nem sempre é imediatamente transferível para determinados contextos de 

trabalho (Jokinen, 2010). O choque do retorno foi comentado por alguns dos participantes 

como sendo superior ao da partida, conforme evidência anterior (Szhudlarek, 2010), 

aumentado pela falta de oportunidades de carreira e pelo exercício de funções nem sempre 

compatíveis com o grau de aprendizagem e especialização adquirido. O desenvolvimento 

pessoal e profissional, proporcionado pelo país de destino complexificou a adaptação e a 

integração ao novo local de trabalho, na medida em que foram desenvolvidas determinadas 

competências para a execução do seu papel de enfermeiro rejeitadas no regresso (Rego e 

Cunha, 2009). Os participantes manifestaram algum desconforto por parte dos colegas, 

quando sugeriam melhorias no serviço e se deparavam com fraca abertura e barreiras para 

ajustes e mudanças. Conforme reconhecido por Szhudlarek (2010), também neste estudo os 

pares desvalorizaram as experiências e conhecimentos obtidos pelos expatriados voluntários. 

Tal efeito exigiu dos enfermeiros regressados uma maior flexibilidade e adaptabilidade, mas 
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também a reflexão e redefinição da sua própria identidade: “nós podemos ser muitas coisas 

e não só uma”. 

Quanto à transferibilidade do capital de carreira desenvolvido, os participantes 

revelaram fazer uso de certas competências desenvolvidas no destino, nomeadamente, a 

projeção da autoconfiança e firmeza nas suas decisões e execuções. Revelaram maior 

capacidade de adaptação, adotando comportamentos mais flexíveis e ajustados, consoante a 

necessidade. Ainda assim, houve aspetos não transferíveis e até bloqueados no regresso. Por 

exemplo, alguns participantes fizeram referência ao papel de líder e ao perfil mais sénior que 

exerciam no destino, competências desvalorizadas e desaproveitadas no regresso, o que 

evidencia a falta de capacidade que as organizações demostram para aproveitarem as 

competências desenvolvidas durante mobilidade internacional (Rego e Cunha, 2009). 

Quanto às dimensões do capital de carreira (Knowing-How, Knowing-Whom; 

Knowing-Why) as mais facilmente transferíveis para o país de origem foram o Knowing-Why 

e o Knowing-How. Todos os participantes revelaram satisfação com os proveitos 

profissionais e pessoais da experiência internacional, assentes na valorização dos seus 

princípios e interesses. Apesar de nem tudo ser transferível no retorno (cf. Jokinen, 2010), 

os participantes referiram ganhos a outros níveis. Nomeadamente, o desenvolvimento 

pessoal e humano como fator predominante na sua identidade profissional, confirmando 

resultados anteriores segundo os quais a mobilidade internacional é capaz de influenciar a 

identidade dos expatriados voluntários (Kohonen, 2005). Além disso, o facto de terem estado 

em determinados serviços e contactado com um ambiente multicultural, permitiu-lhes 

ambicionar outros (e diferentes) trajetos profissionais, o que confirma que a mobilidade 

internacional pode ser um estímulo para a transição de carreira (Sanchez et al.,2000; 

Dickmann et al. 2016). 

Face ao Knowing-How, os entrevistados demonstraram beneficiar dos conhecimentos 

e aprendizagens adquiridas ao longo da sua mobilidade e utilizá-las na nova organização, 

conforme as descobertas de Dickmann et al. (2016). Os resultados demonstram que a 

semelhança de técnicas utilizadas em ambos os países facilita a transferência de 

conhecimentos (Jokinen, 2010). Apesar da notória globalização, diferentes formas de 

trabalhar ainda são visíveis nos diversos países (cf. Jokinen, 2010), dificultando a 

transmissão de determinadas aprendizagens, pela incompatibilidade do serviço no regresso, 

e pela diferente interpretação do papel de enfermeiro em cada país. 

Relativamente ao Knowing-Whom, os resultados demostraram que os participantes 

mantiveram na origem os laços estabelecidos no país de destino, beneficiando das 
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competências interpessoais desenvolvidas, para alargar continuamente os contactos sociais 

no país de origem (Inkson e Arthur, 2001). Apesar da larga rede social dos participantes, não 

se registou o uso de contactos para benefício profissional (cf. Dickmann et at. 2016), mas 

para fins sociais, partilha de informação e troca de ideias sobre a estrutura do serviço, e para 

conhecimento geral dos colegas. Embora seja notória a larga rede social, os participantes 

revelaram enfraquecimento nas relações à medida que o período de retorno se afastava. 
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6. Conclusão 

Como se sabe, a globalização tem contribuído para a facilitar a deslocação de 

profissionais, assim como, a assimilação e a troca de conhecimentos e aprendizagens entre 

países. Apesar disso, sabe-se menos sobre os benefícios da mobilidade para o 

desenvolvimento do capital de carreira e a sua transferibilidade quando os indivíduos estão 

de volta ao seu país de origem. Este estudo pretende colmatar esta lacuna da investigação e 

responder às seguintes questões de investigação: (1) como é que os enfermeiros que se 

expatriaram voluntariamente organizaram o processo de ida? Como descrevem a última 

missão internacional, em termos de: (a) ajustamento ao país de acolhimento; e (b) 

desenvolvimento do capital de carreira? (2) Quais as intenções e dificuldades no retorno 

designadamente: (a) motivos; (b) preparação; e (c) ajustamento ao país de origem? (3) Quais 

os resultados da mobilidade internacional quanto à aquisição e transferibilidade do capital 

de carreira, nomeadamente: (a) Knowing-How; (b) Knowing-Whom; (c) Knowing-Why. 

Como se reportou, todos os enfermeiros entrevistados revelaram-se satisfeitos com os 

resultados alcançados com a expatriação voluntária, principalmente em termos de Knowing 

Why e identidade profissional. Apesar das dificuldades no regresso, porque o perfil 

profissional desenvolvido no destino ficou balizado, no país de origem, pelos mecanismos 

de proteção de classe e pelos procedimentos restritos e rígidos que compõem as estruturas 

organizacionais onde trabalham, no cômputo geral, os participantes conseguiram beneficiar 

em termos de crescimento pessoal, autorreconhecimento das suas capacidades, valorização 

de interesses e orientações futuras (Kohonen, 2005). 

6.1. Limitações  

Os resultados deste estudo não são generalizáveis para além da amostra usada, pela 

sua natureza exploratória e consequentemente recurso à metodologia qualitativa. Mesmo 

para um melhor conhecimento da mobilidade internacional dos enfermeiros Portugueses, a 

dimensão e especificidade da amostra impede a generalização dos resultados à população 

autoexpatriada. Consistentemente com os objetivos deste estudo, privilegiou-se a 

diversidade de entrevistados em detrimento do número, para melhor compreender as suas 

interpretações do fenómeno.  

Sendo este estudo de cariz exploratório, à medida que a conversa fluía, alguns temas 

novos surgiram durante o decorrer das entrevistas, como as questões associadas à identidade 
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profissional, o que está para além dos objetivos deste trabalho, mas é um aspeto importante 

a desenvolver no futuro. 

6.2. Implicações teóricas e sugestões de pesquisas futuras 

Apesar do estudo estar limitado a uma pequena amostra de expatriados voluntários 

Portugueses, os resultados revelaram um papel ativo da mobilidade internacional no 

desenvolvimento profissional (Dickmann, et al. 2016), e consequente dificuldade na sua 

transmissão (Jokinen, 2010). Os resultados indicam que a transferibilidade do capital de 

carreira no regresso ficou condicionada pelo contexto organizacional e profissional. Essas 

limitações justificam pesquisas adicionais sobre o enquadramento da função e dos 

procedimentos que regulam a profissão de enfermagem em Portugal, assim como o 

desenvolvimento de carreira no Serviço Nacional de Saúde Português. 

Como se referiu, o facto de a maioria dos participantes terem indo para o estrangeiro 

no início de carreira, poderá explicar os resultados do incremento do capital de carreira, pelo 

deslumbramento com o mercado de trabalho. Estudos futuros poderiam explorar a trajetória 

do capital de carreira tendo em conta a experiência prévia dos expatriados voluntários. 

Perceber se os expatriados que se deslocam para o país de destino com experiência 

profissional na origem, têm o mesmo impacto no desenvolvimento do capital de carreira.  

 

6.3. Implicações práticas 

Apesar do seu carácter exploratório, os resultados deste estudo evidenciam algumas 

implicações práticas quer para os enfermeiros quer para as instituições de saúde e os seus 

gestores de recursos humanos. 

Para as organizações de saúde, os resultados confirmam as suas dificuldades em 

beneficiarem dos conhecimentos e competências adquiridos pelos enfermeiros quando estes 

regressam ao país. Por isso, devem refletir sobre as dificuldades reportadas, designadamente 

funções desenquadradas, fraca disposição para mudanças e escassa formação e 

acompanhamento na execução das tarefas, e equacionar a revisão das suas práticas de 

funcionamento, oferecendo aos seus profissionais, funções desafiantes que permitam 

espelhar as suas capacidades, ao mesmo tempo que contribuem para reforçar os objetivos 

corporativos (Nery-Kjerfve e McLean, 2012).  

Para os gestores de RH destas organizações deverão desenvolver ações de formação, 

com vista atualização do conhecimento teórico e prático dos enfermeiros e de incentivo à 
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cooperação entre os vários profissionais de saúde, maximizando uma gestão de cuidados 

mais eficiente. 

O descontentamento na reentrada e a insatisfação com a nova identidade profissional 

poderá influenciar uma nova deslocação internacional, originando a “fuga de cérebros” 

(Gaillard e Gaillard, 1998), e consequente enfraquecimento da rede de profissionais 

altamente qualificados no serviço de saúde Português.   

Para os enfermeiros que regressam, este estudo evidência dificuldades no retorno 

superiores às identificadas na ida, associadas à desvalorização das suas capacidades e à falta 

de reconhecimento das novas habilidades por parte da entidade empregadora (Jokinen, 

2010). Desta forma deverá ser dada atenção às práticas de recursos humanos nos sistemas 

de saúde. Nomeadamente, conceder um tratamento justo e equitativo para todos os 

enfermeiros, sejam eles desenvolvidos profissionalmente na origem ou no destino, e uma 

gestão eficiente das suas habilidades. 
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Anexos 

Guião da Entrevista 

 

Questão de 

Investigação 

Sub. Questão de 

Investigação 
Tópicos/Temas Questões 

Desenvolvimento 

do capital de 

carreira durante a 

mobilidade 

internacional e as 

dificuldades no 

retorno 

Dados 

demogràficos 

Idade Qual a sua idade? 

Estado civil e 

filhos 
O seu estado civil? Tem filhos? 

Habilitações 

académicas 
Qual a sua formação académica? 

Início da 

função 
Hà quanto tempo exerce a formação de enfermeiro? 

1- Descrição 

da experiência 

internacional 

Início e 

duração 

Quando começou a trabalhar e onde? 

Família acompanhou-a na mobilidade? Como? 

Como surgiu a oportunidade internacional? 

Quanto tempo durou a sua experiencia internacional? 

Aquisição 

capital de 

carreira 

Como descreve a sua experiência? 

Durante a sua experiencia quais foram as principais aprendizagens? 

Quer dar exemplos? Porquê? Não teria aprendido o mesmo cá? 

Porquê? 

Que conhecimentos profissionais adquiriu com a experiencia 

internacional? (Knowing how?) 

 

Que competências desenvolveu (Knowing why?) 

 

Que conhecimentos/contatos sociais adquiriu (Knowing whom)?  

Como mudou profissionalmente no decorrer da sua tarefa? 
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2- Descrição 

no retorno 

Motivos e 

preparação do 

retorno 

Há quanto tempo voltou? 

O que o fez voltar? 

Quando achou que seria altura certa para o retorno? 

Como foi a sua experiência de retorno?  

Transferência 

Capital 

Carreira 

Qual é a sua atividade profissional atual? Onde? 

Está satisfeito com o seu regresso? 

Agora que regressou quais são - dos conhecimentos profissionais 

adquiridos durante a experiencia internacional - aqueles mais utiliza? 

Porquê (Knowing how?)  

Que competências desenvolveu (Knowing why?) que agora não usa? 

Porquê? 

Que conhecimentos/contatos sociais adquiriu e usa (Knowing whom)?  

Quais dessas competências lhe foram úteis para o retorno? Porquê? 

Quais usa agora? Porquê 

Diferenças e 

ajustamento 

Quais as diferenças encontradas em ambos os contextos de trabalho? 

Sentiu necessidade de se ajustar às novas formas de trabalho? 

Como se reajustou? 

Já pensou em deslocar-se novamente? Porquê? 

 


