Canadá
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: 34 milhões
Capital: Ottawa
Língua oficial: Inglês e Francês
Moeda: Dólar canadiano
Indicativo: +1
Forma de governo: Democracia parlamentar e Monarquia constitucional federal
Clima: O Canadá é o segundo maior país do mundo, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. A
sua extensão faz com que possua um clima muito variado. O inverno (entre novembro e abril)
é muito rigoroso em certas regiões, particularmente no interior. No resto do ano verificam-se
temperaturas amenas, dependendo da zona do Canadá.
Mais informações sobre o clima
www.weatheroffice.gc.ca/canada_e.html
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Eletricidade: A corrente elétrica é de 220 volts /60hz. 1
Nº de emergência: 911
Visto: Os portadores de passaporte português não necessitam de visto para visitas até 6
meses. O período de estada máxima permitida será indicado à entrada no país por um carimbo
no passaporte.
Os vistos relativos a estadias relacionadas com trabalho, estudo ou residência permanente
devem ser requeridos a uma representação diplomática canadiana.
Na página «Citizen and Emigration Canada» estão disponíveis informações sobre as condições
de entrada no Canadá a cidadãos estrangeiros.
Mais informação sobre o pedido e emissão de vistos está disponível no «Guia de emigração,
Comércio e Investimento» da autoria da rede diplomática portuguesa no Canadá.
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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 25.07.2013.
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Contactos Consulares:
1 - Embaixada de Portugal em Otava:
Morada: 645 Island Park Drive
Ottawa, Ontario K1Y 0B8
Telefone: (+ 1 613) 729-0883/2270/2922/3702
Fax: (+ 1 613) 729-4236/8239
E-mail: embportugal@ottawa.dgaccp.pt
Página internet: http://embportugalotava.blogspot.ca/
Horário de Atendimento Consular:
• 2ª Feira: 9:00 - 17:00
• 3ª a 5ª Feira - 9:00 - 15:00
• 6ª Feira: 9:00 - 13:00
Nota: A Embaixada está encerrada nos feriados canadianos e portugueses.
2 - Consulado-Geral de Portugal em Toronto
Morada: 438 University Avenue, suite 1400
Toronto, Ontario M5G 2K8
Telefone: (+1 416) 217 0966
Fax: (+1 416) 217 0973
Nº de emergência (24 horas): (+1 416) 575 0104
E-mail: mail@toronto.dgaccp.pt
Página internet: http://www.secomunidades.pt/web/toronto //
http://cgptoronto.blogspot.com/
3 – Consulado Geral em Montreal
Morada: 2020 University, Suite 2425
Montreal, Quebec H3A 2A5
Telefone: (+ 1 514) 499-0359
Fax: (+ 1 514) 499-0366
E-mail: mail@montreal.dgaccp.pt
Página internet: www.secomunidades.pt/web/montreal
4 – Consulado Geral em Vancouver
Morada: 920-925 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia V6C 3L2
Telefone: (+ 1 604) 688-6514/0990
Fax: (+ 1 604) 865-7042
E-mail: mail@vancouver@dgaccp.pt
Página internet: www.secomunidades.pt/web/vancouver
Mais informações sobre a Embaixada de Portugal e várias secções consulares:
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/querosaber-mais/sobre-o-ministerio/representacoes-diplomaticas-portuguesas/embaixadas-epostos-consulares.aspx#B 2
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Indicadores:
PIB per capita ppc: 39660 dólares internacionais
Esperança de vida à nascença: 80 anos (homens) / 84 anos (mulheres)
Total de despesa em saúde per capita: 4,520 dólares internacionais (dados de 2011)
Total de gastos em saúde em percentagem do PIB (2011): 11,2%
Probabilidade de morte antes dos cinco anos (por 1000 nados-vivos): 6
Probabilidade de morte entre os 15 e os 60 anos: 84 (homens) / 53 (mulheres)
Dados: OMS
No Canadá existem 12 autoridades provinciais e territoriais que são responsáveis pelo registo
dos enfermeiros.
No seguinte link 3 pode encontrar mais informações sobre estas entidades, incluindo os seus
contactos. De referir que, sendo um Estado federal, para se exercer Enfermagem em cada um
destes estados e/ou províncias é necessário proceder ao respetivo registo, o que quer dizer
que um enfermeiro registado e autorizado para trabalhar, por exemplo, em Vancouver (Estado
de British Colombia), se quiser trabalhar em Winnipeg (Estado de Manitoba) tem de proceder
ao respetivo registo e ir ao encontro do solicitado pela autoridade reguladora daquela região.
Apesar de se verificar um esforço tendo em vista a uniformização de procedimentos e
requisitos, cada autoridade reguladora tem as suas próprias exigências.
O custo do pedido de registo enquanto enfermeiro varia entre as províncias e territórios e
pode ir dos 155 dólares canadianos (cerca de 114 euros) aos 750 dólares canadianos (cerca de
551 euros). De referir que as autoridades solicitam ainda o pagamento de outras taxas, como,
por exemplo, de obtenção da licença para o exercício profissional após aprovado o registo, que
variam consoante a região.
De sublinhar que em todas as províncias e estados existe legislação governamental que
confirma o poder regulador conferido à autoridade competente, sendo que são estas
entidades que emitem o cartão profissional / certificado profissional.
As províncias e territórios canadianos, com exceção do Quebec, exigem a realização de um
exame, o «Canadian Registered Nurse Examination», que faz parte do processo de registo.
Mais informações disponíveis nesta página 4.
Quanto aos requisitos linguísticos, a um cidadão estrangeiro que não tenha o inglês como
primeira língua é exigido um teste linguístico nas regiões anglófonas, sendo que o mesmo se
aplica para o domínio do francês na região francófona do Quebec. De sublinhar que o Estado
de New Brunswick é bilingue pelo que, neste caso, é possível que sejam necessários dois testes
linguísticos.
De acordo com a Canadian Nurses Association, o exame utilizado para avaliar os
conhecimentos de inglês é o «Canadian English Language Benchmark Assessment for Nurses»
(CELBAN). É possível encontrar mais informações sobre esta prova aqui.
No que diz respeito ao exame para atestar o conhecimento de língua francesa, de acordo com
a informação disponibilizada pela Ordre des Infirmieres et Infirmiers du Quebec 5, é necessário
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fazer um exame linguístico da responsabilidade Office québécois de la langue française, sendo
que é possível obter mais informações no seguinte link 6.
Além de serem responsáveis pela atribuição do título profissionais, as várias autoridades
reguladoras estaduais e provinciais disponibilizam aos seus membros um conjunto de outros
serviços. Assim, destaca-se, entre outros, disseminação de informação, aconselhamento, apoio
jurídico, aprovação dos programas formativos, renovação da licença profissional e análise e
verificação de queixas recebidas.
Para se ser enfermeiro no Canadá é necessária obtenção de um diploma relativo à titularidade
da licenciatura em Enfermagem, cujo acesso é possível ao fim de 12 anos de ensino geral. No
que diz respeito à Especialidade em Enfermagem, a sua formação varia dependendo da área
de trabalho e das expetativas profissionais.
Os títulos profissionais que são regulados são: «nurse» e «nurse practitioner», sendo que este
último não é uma especialidade, mas antes uma prática avançada.
Caracterização da Enfermagem no Canadá:
Salvo quando indicado, os dados abaixo referidos constam do relatório «Regulated Nurses:
Canadian Trends, 2006 to 2010» 7.
•
•
•
•
•
•
•

N.º de enfermeiros no país: 354.910 (dados de 2010)
Enfermeiros por 10.000 habitantes: 94 8
Média de idades: 45.4 anos
63% dos enfermeiros registados trabalham em ambiente hospitalar e 14% nos
cuidados de saúde primários
Segurança no trabalho: Sim
Desemprego: Não
Duplo emprego: Sim

São identificadas como áreas de responsabilidade dos enfermeiros (área de trabalho) 9:
1) Cuidados diretos:
• Medicina / Cirurgia;
• Psiquiatria / Saúde Mental;
• Pediatria;
• Saúde Materna e Neonatal;
• Geriatria / Cuidados Continuados;
• Cuidados Intensivos;
5
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Documento disponível em https://secure.cihi.ca/free_products/RegulatedNursesCanadianTrends20062010_EN.pdf (acedido a 29 de julho de 2013).
8
O World Health Statistic 2012
(http://www.who.int/iris/bitstream/10665/44844/1/9789241564441_eng.pdf) considera existirem
104.3 enfermeiros por 10.000 habitantes, contudo é de referir que a OMS considera para este valor
todos os profissionais ligados à Enfermagem, o que inclui não só enfermeiros.
9
In «Regulated Nurses: Canadian Trends, 2006 to 2010», pág.23 e 24. (acedido a 29 de julho).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saúde Comunitária;
Cuidados ambulatórios;
Cuidados domiciliários;
Saúde Ocupacional;
Emergência;
Enfermagem em várias áreas;
Oncologia;
Reabilitação;
Saúde Pública;
Outros cuidados diretos.

2) Administração / gestão:
• Serviços de Enfermagem;
• Formação em Enfermagem;
• Outro tipo de gestão.
3) Formação:
• Formação de estudantes;
• Formação de empregados;
• Outra formação.
4) Investigação:
• Enfermeiros apenas a fazer investigação:
• Outra investigação.
De referir que, de acordo com os dados de 2010, 8,6% dos enfermeiros registados a trabalhar
no Canadá eram detentores de formação obtida no estrangeiro, sendo que os estados de
British Columbia, Ontario e Alberta eram os que apresentavam maiores concentrações destes
profissionais.
No que diz respeito à remuneração dos enfermeiros, de acordo com informação do Governo
do Canadá disponível aqui 10, o valor/hora da remuneração de um enfermeiro registado
naquele país varia entre o 12.75 dólares canadianos (sensivelmente 9.4 euros) e os 50.30
dólares canadianos (36.9 euros).

Para saber mais:
- Perfil estatístico geral da Saúde http://www.who.int/countries/can/en / (em inglês);
- Página da Canadian Nurses Association (disponível em inglês e francês).
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http://www.workingincanada.gc.ca/LMI_report_bynoc.do?&noc=3152&reportOption=wage –
Acedido a 30 de julho de 2013.
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- Informação sobre a emigração portuguesa no Canadá disponibilizada pelo Observatório da
Emigração.
- Página oficial do Turismo no Canadá - http://www.canada.gc.ca/aboutcanadaausujetcanada/tour/menu-eng.html . 11
- Página oficial do governo do Canadá - http://www.canada.gc.ca/home.html 12.
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