Espanha
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: 46 milhões
Capital: Madrid
Língua oficial: espanhol / castelhano. Mas também existem as línguas co-oficiais catalão, o
galego, valenciano e o euskera (basco).
Moeda: Euro
Indicativo: +34
Forma de governo: Monarquia constitucional com parlamento bicamaral (Cortes Generales).
De referir que, de acordo com informação obtida na página 1 do Secção Consular da Embaixada
de Portugal, a Espanha está dividida em 17 regiões ou Comunidades Autónomas (Andaluzia,
Aragão, Astúrias, Baleares, Canárias, Cantábria, Castela e Leão, Castela La Mancha, Catalunha,
Extremadura, Galiza, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basco, Rioja e Valência) e duas cidades
autónomas (Ceuta e Melilha). De referir que as suas competências não são todas iguais, mas
todas possuem órgãos de governo autónomo (parlamento, executivo e administração
regional).
Clima: A Espanha tem um clima variado, predominando o tipo mediterrânico. Nas regiões
costeiras faz-se sentir um clima mediterrânico costeiro, com temperatura e precipitação
praticamente quase todo o ano, exceto no verão. No interior o clima é mais severo, do tipo
mediterrânico continental (temperaturas altas no verão, baixas no inverno e precipitação
irregular).
Eletricidade: A corrente elétrica é de 230 volts /50hz. 2
Nº de emergência: 112
Nº Guardia Civil: 062
Polícia Nacional /Cuerpo Nacional de Policía: 091
Polícia Autonómica da Catalunha / Mossos d’Esquadra: 088
Polícia Local: 092.
Visto: Uma vez que Espanha é membro da UE e integra o Espaço Schengen, não é preciso um
visto de entrada naquele país. Para entrar em Espanha é apenas requerido o cartão de cidadão
ou o bilhete de entidade.
Contudo, se o objetivo for trabalhar em Espanha é necessário obter alguns documentos, a
saber:
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- «Número de Identificacion de Estranjero» (NIE) – trata-se de um número atribuído aos
indivíduos estrangeiros, de carácter pessoal, único e exclusivo, emitido pela «Oficina de
Extranjeiros».
- «Empadronamiento» - é um registo administrativo, semelhante ao recenseamento em
Portugal e é feito no município onde o cidadão reside.

Contactos Consulares da Embaixada e da Secção Consular Portuguesa:
Secção Consular da Embaixada de Portugal em Madrid
Morada: Calle Lagasca, n.º 88 - 4.º
28001 Madrid
Telefone: + 34 915773585
Fax:+ 34 915776802
E-mail: mail@madrid.dgaccp.pt
Horário de Atendimento
Entre segunda e sexta-feira, das 9.00 às 15.00 horas
Consulado Geral Barcelona
Morada: Ronda de San Pedro, 7, 1º, 1ª
08010 Barcelona
Telefone: +34 93 318 81 50/54
Fax: +34 93 318 59 12
E-mail: mail@barcelona.dgaccp.pt
Horário de atendimento ao público:
9h30 às 14h00 de segunda a sexta-feira
Horário de atendimento telefónico:
9h00 às 14h30 de segunda a sexta-feira
Consulado Geral Sevilha
Morada: Avda. Del Cid, 1
41004 Sevilha
Telefone: +34 954 23 11 50/52
Fax: +34 954 23 60 13
E-mail: mail@cgsev.dgaccp.pt
Horário de atendimento ao público:
08h00 às 16h00 de segunda a sexta-feira
Vice-Consulado Vigo
Morada: Rua Marqués de Valladares, 23 - 1º
36201 Vigo
Telefone: +34 986 43 69 11/ 34 77
Fax:+34 986 43 30 64/ 96 69
E-mail: mail@cgvig.dgaccp.pt
Horário de atendimento ao público:
09h00 às 15h00 de segunda a sexta-feira
Indicadores:
PIB per capita ppc: 31400 dólares internacionais
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Esperança de vida à nascença: 79 anos (homens) / 85 anos (mulheres)
Total de despesa em saúde per capita: 3,041 dólares internacionais (dados de 2011)
Total de gastos em saúde em percentagem do PIB (2011): 9,4%
Probabilidade de morte antes dos cinco anos (por 1000 nados-vivos): 4
Probabilidade de morte entre os 15 e os 60 anos: 91 (homens) / 41 (mulheres)
Dados: OMS
Em Espanha, as autoridades reguladoras da Enfermagem são:
O Conselho Geral de Enfermagem (Consejo General de Enfermería);
O Ministério da Edução, Cultura e Desporto (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte); e
O Ministério da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad).
Para se registar enquanto enfermeiro, os cidadãos devem dirigir-se a um dos 52 Colégios
Provinciais de Enfermagem (Colegios Provinciales de Enfermería) do Consejo General de
Enfermería de España, cujos contactos estão disponíveis aqui 3.
Se o cidadão for oriundo de um país da União Europeia (UE) deve entrar em contacto com o
seguinte departamento do Ministério da Saúde espanhol - Subdirección General de Ordenación
Profesional, que tem o seguinte e-mail: reconocimientoue@msssi.es.
Contudo, se o cidadão for natural de um país fora do espaço europeu, deve levar em
consideração a legislação relacionada com a validação e homologação de diplomas
estrangeiros, que está disponível aqui 4.
Os requisitos para se obter autorização de exercício profissional como enfermeiro em Espanha
são os seguintes:
- Obter a homologação e validação oficial do título profissional e registar-se no Colégio de
Enfermagem (Colegio de Enfermería) da província para onde vai trabalhar. O pedido de registo
é feito numa das 52 províncias e, de acordo com o Consejo General de Enfermería (CGE), o
custo ronda os 296€. Contudo, é de realçar que este valor é meramente orientativo.
De referir que em Espanha, em regra, não é solicitado um certificado de competências
linguísticas, mas é possível que a entidade empregadora o peça.
O CGE é regido por um Estatuto – o Real Decreto 1231/2001 5, de 8 novembro de 2001 – que
regula não só a instituição, mas também a atividade profissional naquele país.
De acordo com o CGE, em Espanha, o título profissional é requerido junto da Universidade
onde o estudante concluiu a sua formação. Esta solicitação é encaminhada para o Ministério
da Educação e o título é assinado pelo Rei, pelo Reitor da Universidade e pelo estudante
recém-licenciado. Existe uma carteira profissional que é emitida pela entidade reguladora.
Entre outros serviços, a entidade reguladora disponibiliza apoio legal, informação de cariz
vário, assessoria aos membros, admissão à profissão, aprovação/reconhecimento dos
programas formativos em Enfermagem, renovação da licença para o exercício profissional,
manutenção do registo e acompanhamento das queixas profissionais.
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Para ser enfermeiro em Espanha é necessário ser detentor de uma licenciatura, sendo que o
acesso a esta formação está disponível ao fim de 12 anos de ensino geral. Para se ser
enfermeiro especialista é necessário ser detentor de um título de Especialista aprovado no
programa de especialização e enquadrado na legislação em vigor – Real Decreto 450/2005, de
22 de abril 6.
As especialidades em Enfermagem, todas constantes do diploma legal acima referido, que
existem neste País são:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Enfermagem Materno-Obstétrica (Enfermería Obstétrico-Ginecológica /Matrona);
Enfermagem de Saúde Mental (Enfermería de Salud Mental);
Enfermagem Geriátrica (Enfermería Geriátrica);
Enfermagem de Trabalho (Enfermería del Trabajo);
Enfermagem Médico-Cirúrgica (Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos);
Enfermagem Familiar e Comunitária (Enfermería Familiar y Comunitaria); e
Enfermagem Pediátrica (Enfermería Pediátrica).

De referir que a Enfermagem em Espanha é definida eticamente por um Código Deontológico, que
está disponível aqui (em espanhol) 7.

Caracterização da Enfermagem em Espanha:
Salvo quando indicado, os dados abaixo referidos foram disponibilizados pelo Instituto de
Estatística de Espanha e são relativos a 2012.
•
•
•

N.º de enfermeiros no país: 265.569 8. 9
Enfermeiros por 10.000 habitantes: 51,3 10
Estrutura etária:
Faixa etária
<35
Entre 35e 44 anos
Entre 45 e 54 anos
Entre 55 e 64 anos
Entre 65 e 69 anos
70 ou >
Sem informação
Total

Nº de enfermeiros
82290
59485
53789
44903
5879
11614
7609
265569
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•
•
•
•
•

A idade média de um enfermeiro é 40 anos (segundo informação disponibilizada pelo
CGEE).
É indicado que existe segurança no trabalho, contudo existe também desemprego e
emprego precário. De realçar que situações de duplo emprego não são muito comuns.
No que diz respeito ao desemprego, enquanto a taxa do país ronda os 24.63% (dados
de 2012), a taxa de desemprego em Enfermagem ronda os 10%.
Em Espanha existe salário mínimo (designado salário mínimo interprofissional) que é
de 640€.
O salário médio de um enfermeiro em início de carreira é o seguinte:
o
o

•
•

Em contexto hospitalar: Entre 27.296€ e 32.896 € anuais;
Em contexto de cuidados de Saúde Primários: Entre os 27.508€ e os 33.108 €
anuais.

Em média, um enfermeiro trabalha 7 por dia (turno) e 37,5 horas por semana.
A idade de aposentação para os enfermeiros é os 65 anos.

Em Espanha, as entidades responsáveis por questões do foro laboral são os sindicatos. De
seguida indicam-se alguns contactos de sindicatos:
Sindicato de Enfermería
Morada: Cuesta de Santo Domingo,
6 28013 Madrid
Telef.: +34 91 542 93 93
Fax: +34 91 542 20 68
Email: satse@satse.es
http://www.satse.es
Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España
C/Hortaleza,
Morada: 88-28004 Madrid
Telf.: +34 915 897 100
Fax: +34 915. 897. 603
http://www.ugt.es
Confederación Sindical de CCOO,
Morada: C/ Fernández de la Hoz 12,
28010 Madrid
Email: lopd@ccoo.es.
htpp://www.ccoo.es
Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSI·F
Morada: Fernando el Santo, 17
28010 MADRID
Tels. +34 915674469
Fax +34 915987277
http://www.csi-f.es
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Um dos locais onde é possível encontrar emprego na área da Enfermagem é no Consejo
General de Enfermería, cujos contactos são os seguintes:
Morada: Calle fuente del Rey, 2
Aravaca
28023 Madrid
España
Telef: +34 91 334 5520
http://www.enfermundi.com
De realçar que o CGE tem um departamento – Gabinete de Estudos – que presta apoio e
assessoria aos enfermeiros estrangeiros que queiram trabalhar em Espanha ou que estejam já
a exercer a sua profissão naquele país.
Os contactos do Gabinete de Estudos são os seguintes:
Consejo General de Enfermería de España
Gabinete de Estudios
Morada: Calle Fuente del Rey, 2
Aravaca
Madrid 28023
Tel. +34 91 334 5520
E-mail: informacge@enfermundi.com
Enfermeiros estrangeiros em Espanha:
O Consejo General de Enfermería tem registados 745 enfermeiros, sendo que estes dados
dizem respeito ao período entre 2005-2009.
Os cinco países mais representados são: Peru (156), Roménia (146), Portugal (90), Colômbia
(85), Cuba (38).
Para saber mais:
- Perfil estatístico geral de Espanha feito pela OMS http://www.who.int/countries/esp/en/ 11
(em inglês);
- Informação sobre a emigração portuguesa em Espanha disponibilizada pelo Observatório da
Emigração. 12
- Outros dados estatísticos sobre a Enfermagem espanhola disponíveis aqui 13 (em espanhol).
- Página oficial 14 do Turismo Espanhol (em espanhol).
- Página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros 15 de Espanha (em espanhol).
- Página oficial do Governo 16 espanhol (em espanhol).
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