Angola
Nota: As seguintes informações não têm natureza vinculativa. São apenas indicações e
conselhos recolhidos pela Ordem dos Enfermeiros e, como tal, são passíveis de alteração a
qualquer momento, pelo que a OE não poderá ser responsabilizada por qualquer informação
que não esteja correta.
Caso detete alguma incorreção ou sugestão de melhoria, pedimos o favor de entrar em
contacto com o Gabinete de Relações Internacionais.
População: 19 milhões
Capital: Luanda
Língua oficial: Português
Moeda: Kwanza
Indicativo: +244
Forma de governo: democracia pluripartidária com sistema semi-presidencialista.
Clima: Tropical húmido na faixa costeira a Norte do rio Kwanza, com verões quentes e
húmidos e invernos amenos e secos. No Planalto, as altitudes podem atingir cerca de 2000
metros e as temperaturas mínimas no Inverno podem ser inferiores a 10 graus. A Sul há áreas
com clima mediterrânico ou mesmo desértico no Namibe.
Eletricidade: corrente elétrica é de 220 volts /50hz, as tomadas são de dois pinos cilíndricos. 1
Nº de emergência:
113 — Polícia
115 — Bombeiros
112 — Serviço de ambulâncias
Visto: É necessário.
Em novembro de 2007 entrou em vigor o novo regime jurídico de entrada e saída de
estrangeiros em Angola (Lei n° 2/2007, de 31 de Agosto).
Mais informações sobre a emissão de vistos disponível em http://www.consuladogeralangola.pt/.
Vacinação: A vacina obrigatória é a da febre-amarela (tem 10 anos de validade). Além disso,
com frequência também são sugeridas as vacinas contra a hepatite A, hepatite B e tétano.
Contactos da Embaixada de Portugal em Luanda:
Chancelaria: Avenida de Portugal, 50 - Caixa Postal 1319, Luanda
Telefone: +(244) 222 333 443/333027
Fax: +(244) 222 390 392
E-mail: embaixada.portugal@netcabo.co.ao
Página da Internet: http://www.embaixadadeportugal-luanda.com.pt/
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De acordo com informação recolhida na página «Electricity around the world», disponível em
http://www.worldstandards.eu/electricity.htm#plugs_f e acedida a 20.03.2013.
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Consulado-Geral em Luanda
Chancelaria: Avenida de Portugal, 50 - Luanda
Telefone: +(244) 222333435
Fax: +(244) 222333656
E-mail: mail@luanda.dgaccp.pt
Página da Internet: www.cgportugalemluanda.com
Consulado-Geral em Benguela
Chancelaria: Av. Fausto Frazão, 40 - Caixa Postal 1444 - Benguela
Telefone: +(244) 272 232 462
Fax: +(244) 272 231 734
E-mail: cg.portugal.benguela@netangola.com / mail@benguela.dgaccp.pt
Página de internet: http://www.secomunidades.pt/web/benguela

Indicadores:
PIB per capita ppc: 5.460 dólares
Esperança de vida à nascença: 51 anos (homens) / 53 anos (mulheres)
Total de despesa em saúde per capita: 168 dólares internacionais (dados de 2010)
Total de gastos em saúde em percentagem do PIB (2010): 2.9%
Probabilidade de morte antes dos cinco anos (por 1000 nados-vivos): 158
Probabilidade de morte entre os 15 e os 60 anos: 377 (homens) / 353 (mulheres)
Dados: OMS
Angola é presentemente um dos países mais atrativos do continente africano, essencialmente
pelo enorme potencial económico e pelo desenvolvimento alcançado nos últimos anos.
A autoridade reguladora para a Enfermagem em Angola é a Ordem dos Enfermeiros de Angola
(ORDENFA), que tem os seguintes contactos:
Sede (provisória): Hospital Américo Boavida, Rua Hoji-ya-Henda – Luanda.
E-mail: ordenfa@hotmail.com;
De acordo com as informações que nos foram transmitidas (e que podem já ter sido
alteradas), os requisitos legais para o exercício da Enfermagem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma reconhecido pelo Ministério do Ensino Superior angolano;
Histórico (currículo escolar / certificado) reconhecido pelo Ministério do Ensino
Superior angolano, com notas obtidas e carga horária;
Bilhete de identidade, para os cidadãos nacionais) ou passaporte (cidadãos
estrangeiros);
Cédula pessoal de nascimento;
Registo criminal atualizado;
Cédula Profissional do país de origem (cidadãos estrangeiros);
4 fotografias tipo passe com fundo branco;
Documento militar (Homens menores de 35 anos);
Ficha de inscrição na ORDENFA (fornecida no ato do registo).
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Nota: Todos os documentos são apresentados em cópias autenticadas pelos serviços notariais
da República de Angola, exceto o Registo Criminal.
Custo do registo: 2.000 kwanzas (o equivalente a cerca de 16 euros), sendo a quota mensal
correspondente a 1% do salário base.
Depois do registo ser aprovado é necessário obter uma licença profissional que tem o seguinte
custo:
•
•
•
•

Auxiliares – 4.000 kwanzas (o equivalente a cerca de 31 euros);
Técnicos – 6.000 kwanzas ((o equivalente a cerca de 47 euros);
Bacharéis – 8.000 kwanzas ((o equivalente a cerca de 63 euros);
Licenciados - 10.000 kwanzas ((o equivalente a cerca de 78 euros);

É de referir que é necessário ter competências linguistas certificadas, contudo, tal exigência
não se aplica aos oriundos dos países da CPLP, sendo que quem atribuí o título profissional é a
ORDENFA, que enquanto entidade reguladora da profissão, emite o cartão profissional.
O diploma legal que regula o exercício da Enfermagem em Angola é o seguinte Decreto
Presidencial n.ºs: 179/10 de 18 de Agosto, publicado em Diário da República I Série n.º 156;
254/10 de 17 de Novembro, publicado em Diário da República I Série n.º 217.
No que diz respeito à formação necessária para exercer Enfermagem, esta divide-se entre
formação técnico-profissional, bacharelato, licenciatura, pós-graduação/mestrado, sendo que
para ser Especialista, depois do curso técnico, é necessária uma formação de nível médio de
mais de 1000 horas.
Em Angola existem atualmente as seguintes especialidades de Enfermagem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saúde materna,
Pediatria,
Puericultura,
Doenças infecto/contagiosas,
Otorrinolaringologia,
Oftalmologia,
Anestesia e Reanimação,
Cuidados intensivos,
Instrumentação,
Gastroenterologia,
Psiquiatria,
Oncologia,
Cardiologia e
Orto-traumatologia.
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Caracterização da Enfermagem em Angola 2:
Salvo quando indicado, os dados abaixo referidos foram disponibilizados pela ORDENFA, que
respondeu a um inquérito elaborado para o efeito.
•
•
•
•
•
•
•

N.º de enfermeiros no país: 30 mil
Enfermeiros por 10.000 habitantes: 13 3
Média de idades: 35 a 40 anos
Segurança no trabalho: Sim
Desemprego: Não
Duplo emprego: Sim
Taxa de desemprego entre enfermeiros: 0%

Salário mínimo em Angola – 12.000 kwanzas (o equivalente a cerca de 94 euros);
Salário médio de um auxiliar com informação básica – 58.000 kwanzas (o equivalente a cerca
de 454 euros);
Salário médio de um técnico com formação média – 84.000 kwanzas (o equivalente a 840
dólares americanos);
Salário médio de um bacharel – 1.360.000 kwanzas (o equivalente a cerca de 647 euros);
Salário médio de um licenciado – 220.000 kwanzas (o equivalente a cerca de 1722 euros);
Salário médio de um enfermeiro especialista - 291.000 kwanzas (o equivalente a cerca de 2278
euros).
Um enfermeiro trabalha entre 6 a 12 horas por turno/dia, dependendo do serviço, sendo que,
em média, trabalha 30 horas por semana.
Idade de reforma: 60 anos de idade ou 35 anos de serviço efetivo.
A entidade responsável pelos assuntos laborais no âmbito da Enfermagem é o Ministério da
Saúde.
A ORDENFA está a proceder ao levantamento dos enfermeiros existentes no país, pelo que não
é possível saber quantos enfermeiros estrangeiros existem em Angola. Contudo, de uma forma
global, os cinco países mais representados entre os enfermeiros estrangeiros são Brasil, Cuba,
Portugal, República Democrática do Congo e Cabo Verde.
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Dados da ORDENFA.
Informação recolhida no World Health Statistic 2010
(http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS10_Full.pdf) consultado a 21.03.2013.
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Para saber mais sobre saúde em Angola:
- Perfil estatístico geral da Saúde em Angola http://www.who.int/gho/countries/ago/en/ (em
inglês) – página consultada a 18.03.2013.
- Destaques sobre a Saúde em Angola - Perfil do país (em inglês)
http://www.afro.who.int/en/angola/country-health-profile.html (em inglês) – página
consultada a 18.03.2013.

- Estratégia de Cooperação da OMS em Angola (2009-2013)
http://www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6641
http://www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3421&It
emid=2111 – página consultada a 18.03.2013.
Observatório
da
emigração
http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/paises.html?id=9
–
página
consultada a 20.03.2013.
- Página oficial do Turismo de Angola - http://www.welcometoangola.co.ao/_turismo_angola –
consultada a 21.03.2013.
- Página oficial do Governo de Angola - http://www.governo.gov.ao/ consultada a 21.03.2013.
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