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abarrotar de überfüllt sein mit A sala de cinema estava a abarrotar de gente!
abdicar de auf etw. verzichten Ele não abdicou dos seus direitos.
abraçar-se a alg. jdm. umarmen Ela abraçou-se à irmã antes de partir.
acabar com mit etw./jmdn Schluss 

machen
O ministro acabou com a corrupção./ Acabei com a tablete de 
chocolate em dois segundos!

acabar de (+ Inf) soeben etw. getan haben Acabei de fazer um café, queres? 
acabar em enden in; auf etw. 

hinauslaufen
A reunião acabou em discussão.

acabar por schließlich etw. tun Depois de refletir, acabei por recusar a proposta.
acertar com etw. treffen, (heraus)finden Consegue acertar com a bola no cesto?
acertar em treffen, gelingen Acertei em todas as respostas do exame de condução.
aconselhar alg. a jdn.beraten Ela aconselhou-o a candidatar-se ao emprego.
aconselhar-se com alg. jdn. zu Rate ziehen Aconselhei-me com o meu primo mais velho.
acostumar-se a sich gewöhnen an, sich 

eingewöhnen
Acostumei-me a correr de manhã cedo.

acreditar em . glauben an Ainda acredito naquilo que o ser humano pode fazer pela natureza.
acrescentar a anhängen an, hinzufügen Deve acrescentar mais água à sopa
adiantar-se a jdm. zuvorkommen Ele adiantou-se a mim e pagou a conta do restaurante.
adiar para verschieben auf, vertagen 

auf
A Comissão adiou a reunião para o dia seguinte.

agradar a jdm. gefallen Esta nova ideia vai agradar a todos.
agradecer a … por sich bei jdm. für etw. 

bedanken 
Agradeço a todos pela organização da festa surpresa.

andar a damit beschäftigt sein, etw. 
zu tun

Ando a fazer um curso de ioga que me está a fazer muito bem.

andar com Krankheit / Problem haben Ela anda com dores de cabeça.
andar com mit jdm. verkehren Ela agora anda com amigos bem diferentes.
andar com mit sich tragen Ele anda sempre com o guarda-chuva consigo.
andar de sich fortbewegen mit 

(Verkehrsmittel) 
Ele adora andar de bicicleta.

andar em gerade beschäftigt sein mit Os dois países andam em negociações há semanas!
andar para die Absicht haben, etw. zu 

tun
Ando para ir visitar aquele museu e ainda não conseguiu.

aterrar em landen in O avião aterrou em Lisboa às 12h30m.
basear-se em beruhen auf O advogado baseia-se sempre na lei.
brincar a etw. spielen As crianças gostam de brincar às escondidas.
brincar com spielen mit Gosto de brincar com a tecnologia.
brindar a anstoßen auf Vamos brindar à nossa amizade!
candidatar-se a sich bewerben um O Manuel candidatou-se a um novo emprego.
chamar por alg. nach jdm. rufen O Pedro viu-me na rua e chamou por mim.

Eine Reihe von Verben treten im Portugiesischen mit bestimmten Präpositionen auf. Manche Verben verlangen dabei immer die-
selbe Präposition, andere werden mit verschiedenen Präpositionen benutzt. In diesem Fall verändert die jeweilige Präposition die 
Bedeutung des Verbs. Hier sehen Sie eine Liste der wichtigsten Kombinationen.
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chegar a ankommen in Ela parte hoje de Hamburgo e chega amanhã ao seu local preferido 
para passar férias.

chegar de ankommen von/aus Ela chegou de férias ontem, contente de regressar a sua casa.
chegar para ausreichen für O dinheiro que tenho chega para comprar um pastel de nata.
cheirar a riechen / duften nach Esta sala cheira a rosas.
começar a anfangen etw. zu tun Ele começou a fazer o jantar às 19 horas.
começar com mit etw. anfangen / etw. als 

Erstes tun
Vamos começar com a nossa reunião de hoje.

começar por zuerst etw. tun Vamos começar pelos assuntos mais urgentes.
comparar com vergleichen mit Comparei o preço desta loja com o preço da outra loja e a diferença 

era grande.
concordar com alguém / a.c.  jdm. zustimmen, mit etw. 

einverstanden sein
Concordo com a tua ideia!

concordar em einverstandenmit Concordo em ir almoçar convosco.
confiar em alguém jdm./ auf jdn. vertrauen Confio inteiramente na minha melhor amiga.
contactar com Kontakt aufnehmen mit Ele contactou comigo para organizarmos o evento.
consistir em bestehen aus O plano consiste em criar novos empregos.
contar com alguém/a.c. mit jdm/etw. rechnen Conto contigo para ires comigo ao cinema.
continuar a weiter machen mit; 

fortfahren zu 
Depois do curso ela continuou a estudar português por si própria.

contribuir para beitragen zu A assinatura do acordo contribuiu para a paz no país. 
convencer alg. a jdn. überzeugen von A Carolina convenceu o Tiago a passar um fim de semana numa 

pousada de Portugal.
convidar a einladen etw. zu tun Convido-te a jantares em minha casa.
convidar para einladen zu etw. O embaixador convidou o ministro para almoçar na sua residência.
dar em schiefgehen; scheitern Afinal o projeto não deu em nada, não foi possível concretizar.
dar para (hinaus)gehen auf; geeignet 

sein für
A minha janela dá para um parque lindíssimo.

dar-se com sich verstehen mit, verkehren 
mit

O Matias é muito sociável, dá-se com toda a gente.

dar por etw. (be)merken Ele entrou em casa e eu não dei por nada.
dedicar a jdm. widmen Eu dedico este poema à aniversariante.
dedicar-se a sich etw. widmen Este ano dediquei-me à pintura.
deixar de aufhören mit Eles deixaram de fumar.
demitir-se de zurücktreten von O presidente da associação demitiu-se do cargo por suspeitas de 

fraude.
desfrutar de etw. genießen Quero desfrutar da tranquilidade durante as minhas férias.
desistir de aufgeben, verzichten auf, 

zurücktreten von
Eu desisti de fazer o cruzeiro, prefiro fazer outra coisa.

despedir-se de sich verabschieden von Nós despedimo-nos da Eugénia no aeroporto.
diplomar-se em einen Studienabschluss 

machen in
Ela diplomou-se em Medicina.

empenhar-se em sich engagieren für É um funcionário que se empenha no seu trabalho.
entrar em anfangen mit, eintreten in A minha filha entrou este ano na universidade.
entrar em anfangen mit, einsteigen mit Vou entrar em férias no dia 7 de julho!
entrar em mitwirken an A Joana já entrou em dois filmes deste realizador.
enviar a schicken / senden an Enviei esta carta ao meu tio de Aveiro.
enviar por etw. abschicken per Enviei esta carta por correio urgente.
especializar-se em sich auf etw. spezialisieren O historiador especializou-se em História Contemporânea.
esperar alg. de alg. etw. von jdm. erwarten Esperavas de mim uma atitude diferente?
esperar por auf jdn. warten Ele esperou por mim à saída do meu trabalho.
esquecer-se de etw. vergessen Esqueci-me dos óculos em casa.
falar de / sobre sprechen über A Comissão falou muito de / sobre a política internacional.
falar em sprechen von Não quero falar em coisas negativas
fartar-se de etw. satt haben Estou farta deste assunto. E se falássemos de outra coisa?
fazer com que dazu führen, dass Esta nova máquina irá fazer com que o trabalho seja mais fácil.
fazer de sich aufspielen als O ministro não queria responder à pergunta e fez-se de 

desentendido. 
fazer alg. para etw. für jdn. tun Eu fiz este quadro para ti. É uma prenda.
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fazer alg. por etw. an jds. Stelle tun Eu fiz as compras por ti. Já não precisas de ir ao supermercado.
fazer alg. por etw. tun für Ele só fez este trabalho por dinheiro.
felicitar alg. por jdm. zu etw.  gratulieren Felicito-o pelo seu exame.
gostar de + Infinitiv od. 
Substantiv

mögen Gosto de estar ao sol na praia. 
Gosto de música clássica.

habituar-se a sich an etw.  gewöhnen Habituei-me a fazer desporto logo de manhã bem cedinho. 
informar-se sobre sich über etw. informieren Ele informou-se sobre os horários dos comboios.
inscrever-se em sich anmelden für/bei O João inscreveu-se num curso de design.
insistir em auf etw. bestehen O jornalista insistiu nas mesmas perguntas.
interessar-se por sich interessieren für A Carlota interessa-se por música barroca.
ir a fahren; gehen nach A Luísa vai a lisboa no fim de semana.
ir com mit jdm. fahren A Luísa vai a Lisboa com a Margarida.
ir dar a münden, geraten an/in A Rua Augusta vai dar ao Terreiro do Paço.
ir de fahren mit (Verkehrsmittel) A Luísa vai de avião a Lisboa.
ir para fahren; gehen nach (Richtung 

/ langzeitig)
Muitos portugueses vão viver para França.

ir por via, über A Luísa vai de Berlim a Lisboa por Düsseldorf.
jogar a um etw. spielen Não gosto de jogar a dinheiro.
jogar com mit jdm. spielen Gosto muito de jogar futebol com o Zé.
lembrar-se de sich erinnern an Ela lembra-se sempre do dia de aniversário dos amigos.
licenciar-se em einen Studienabschluss 

machen in
Ele licenciou-se em Arquitetura.

ligar para jdn. anrufen, anrufen bei Liga para minha casa esta noite.
lutar contra kämpfen gegen Esta ONG luta contra a pobreza.
lutar por kämpfen für O sindicato luta por melhores salários.
mandar por senden per Mandei a carta por correio.
matricular-se em sich anmelden für /  

einschreiben in
O Lukas matriculou-se num curso de português em Coimbra.

mexer em anfassen, berühren Não mexa nos objetos da exposição!
morar com (zusammen) wohnen mit A Inês mora com o Paulo.
morar em wohnen in A Carolina mora em Faro.
mudar de etw. wechseln Mudo de camisa todos os dias.
mudar(-se) para umziehen nach O Tiago mudou-se para Berlim.
nascer para geboren seinzu etw. Ela nasceu para ser arquiteta: é tão boa a desenhar!
negociar com verhandeln mit O governo negociou com os sindicatos.
obedecer a etw. befolgen, jdm. 

gehorchen
As regras da empresa são obedecidas pelos funcionários.

olhar a berücksichtigen Ele não olha a meios para atingir os fins.
olhar para jdn. / etw. (an)schauen Devemos olhar para as pessoas quando falamos com elas.
olhar por sich kümmern um Tens de olhar pela tua saúde.
opor-se a sich etw. / jdm. widersetzen Oponho-me a que se fume no escritório.
pagar com bezahlen mit Neste restaurante não se pode pagar com cartão.
pagar por bezahlen für O Rui pagou 10 EUROS por uma cerveja!
parar com aufhören mit Por favor, parem com esse barulho!
participar alg. c. a alg. etw. gegenüber jdem. 

bekanntmachen, jdm. etwas 
zur Kenntnis bringen

Participaram o nascimento do filho à família e amigos.

participar em teilnehmen an Ela participou do congresso.
partilhar com teilen mit Nós partilhamos os mesmos gostos.
passar a dazu übergehen etw. zu tun Desde que está no novo emprego, ela passou a trabalhar mais horas.
passar por durchfahren; vorbeigehen Ela passou por mim e não me viu.
passar por durchmachen O Filipe passou por uma situação difícil depois do acidente. 
pegar em (an)fassen; greifen nach Ela pegou na caneta para escrever.
pendurar em aufhängen, an etw. 

befestigen
Ela pendurou o quadro na parede esquerda da sala.

pensar em an jdn. denken Penso sempre nela quando estou na praia.
perguntar a.c. a jdn. etw. fragen Perguntei as horas ao polícia.
perguntar por nach jdm. fragen Perguntei à Rita pela Laura.
preocupar-se com sich sorgen um Estou preocupado com a saúde da minha avó.
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preparar-se para sich vorbereiten auf Esta semana vou-me preparar para o exame.
precisar de + Infinitiv od. 
Substantiv

etw. brauchen / benötigen Já não tenho café em casa. Preciso de ir comprar.
Preciso de férias!

presidir a den Vorsitz führen O ministro presidiu à reunião bilateral.
puxar por jdn. motivieren; mitziehen Aquele professor de português puxa sempre pelos alunos e motiva-

os a aprender.
queixar-se de klagen über Os cidadãos queixam-se de falta de trabalho.
rechear com/de füllen mit Recheei o bolo com/de natas.
recordar-se de sich erinnern an Recordei-me dos tempos em que vivia em Timor.
recorrer a zurückgreifen auf Para tratar destes assuntos tive de recorrer a um advogado.
recusar-se a sich weigern etw. zu tun O diretor recusou-se a prestar declarações à imprensa.
refugiar-se em Zuflucht suchen in Com medo dos acontecimentos políticos, os cidadãos refugiaram-se 

na sua embaixada.
resistir a aushalten; sich widersetzen, 

widerstehen
Eu não resisto a comer chocolates.

rimar com sich reimen auf Amor rima com sabor.
saber a schmecken nach Esta bolacha sabe a café.
saber de von etw. hören / erfahren Há semanas que não sei nada da Rita, e tu?
sair a Ähnlichkeit haben mit A Ana sai à mãe, tem jeito para cozinhar.
sair de aussteigen 

aus(Verkehrsmittel)
Saia do metro na próxima estação.

sair com mit jdm. ausgehen Hoje à noite vou sair com amigos.
servir para sich eignen Este copo serve para beber vinho.
simpatizar com sympathisieren mit jdm., jdn. 

nett finden
Eu simpatizo com o meu novo colega. Parece uma pessoa simpática.

sonhar com träumen von Esta noite sonhei com o meu gato.
subir para einsteigen (Verkehrsmittel) Subiu para o metro na primeira carruagem.
telefonar a jmdn. anrufen A Anna telefonou à Isabel, para lhe dar os parabéns. 
temperar com/de anmachen; würzen mit Temperei a salada com / de azeite e vinagre.
ter de/que müssen + Infinitiv Eu não vou ao cinema.Tenho de estudar.
torcer por Daumen drücken für Amanhã vou torcer pela minha equipa de futebol.
tratar de sich kümmern um; sorgen 

für, behandeln
Neste departamento trato de assuntos internacionais.

tratar-se de sich handeln um É assunto confidencial, por isso não posso responder a essa 
pergunta.

tratar por anreden mit Quando tratamos as pessoas pelo nome próprio, nem sempre as 
tratamos por “tu”.

treinar para trainieren für Ele treinou durante um ano para a maratona.
trazer de mitbringen aus Ela trouxe um galo de Barcelos de Portugal.
trazer para mitbringen nach Ela traz vinho para o jantar, aqui em minha casa.
untar com bestreichen mit; ausfetten 

mit
Untei a forma do bolo com margarina.

vencer por gewinnen mit (Ergebnis); 
überstimmen

A Alemanha venceu o Brasil por 7:1.

vender por verkaufen für (Betrag) Quero vender o meu apartamento por 1 milhão de EUROS.
viajar com mit jdm. reisen Vou viajar com o Gonçalo ao Porto.
viajar de reisen mit (Verkehrsmittel) Eu gosto de viajar de carro.
votar em wählen für; abstimmen für Não sei em que partido político ela votou nas últimas eleições.
zangar-se com sich ärgern über Zanguei-me com ele por causa da sua falta de pontualidade.




