Guiné Bissau
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 entrarem em
contacto com o Gabinete de Relações Internacionais.
População: 1.7 milhões
Capital: Bissau
Língua oficial: Português, utilizando-se localmente, entre outros, crioulo, mandjaco e
mandinga.
Moeda: Franco CFA (com câmbio fixo relativamente ao euro – 1 euro = 655,957 francos CFA).
De acordo com a Secção Consular da Embaixada de Portugal 1, «existem apenas duas caixas
ATM com sistema visa em Bissau e o seu funcionamento é incerto. Não existe rede de
pagamentos multibanco. As despesas são pagas em dinheiro, pois não existem sistemas de
pagamento com cartão de crédito ou multibanco.»
Indicativo: +245
Forma de governo: A Guiné-Bissau é uma república semipresidencialista e de democracia
representativa. O poder legislativo está entregue ao Parlamento, que tem a designação de
Assembleia Nacional.
De referir que, de acordo com informação obtida na página 2 da Secção Consular da Embaixada
de Portugal, «desde o golpe de Estado de abril de 2012, as condições de segurança são frágeis
e instáveis, pelo que se desaconselham as viagens não essenciais. Os cidadãos portugueses
que se desloquem à Guiné-Bissau devem seguir as recomendações de segurança emitidas pela
Embaixada de Portugal em Bissau».
Geografia: A Guiné Bissau ocupa uma área de 36.126 km2. É um país plano, o ponto mais
elevado fica 300 metros acima do nível do mar (colinas do Boé). No interior existem savanas e
no litoral planícies pantanosas. Faz fronteira com o Senegal e com a Guiné Conacri. De
sublinhar que integram o território insular mais de 80 ilhas.
Clima: O País tem um clima tropical, quente e húmido, com temperaturas elevadas ao longo
de todo o ano. Existem duas estações distintas: a estação das chuvas e a estação seca. A
estação das chuvas prolonga-se entre maio e novembro, com maior concentração de
pluviosidade em julho e agosto. Neste período de tempo predominam ventos de sudoeste. A
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estação seca prolonga-se entre dezembro e maio, com ventos quentes vindos do Sahara
(nordeste). Os meses mais frescos são dezembro e janeiro.
Eletricidade: A corrente elétrica é de 220 volts /50hz.
Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros: +245 6003993
Piquete da Polícia Judiciária: +245 5764976
Guarda Nacional: +245 5651193
Visto: É exigido visto, o qual deverá ser obtido nas Embaixadas da Guiné-Bissau,
designadamente em Lisboa. O visto pode ser obtido nas fronteiras terrestres ou no Consulado
da Guiné-Bissau em Ziguinchor. Contudo, o Consulado de Portugal, recomenda que o pedido
de visto seja efetuado antecipadamente.
Contactos Consulares na Guiné Bissau:
Embaixada em Bissau
Chancelaria: Av. Cidade de Lisboa
Caixa Postal 276, 1021 Bissau Codex
Telefone: +(245) 3201 261 / 3201 279 (Chancelaria)
Fax: +(245) 3201 269 // +(245) 3204106 (Secção Consular)
Correio eletrónico: bissau@mne.pt // mail@bissau.dgaccp.pt (Secção Consular) //
embportbissau@hotmail.com
Secção Consular da Embaixada de Portugal em Bissau
Morada: Avenida Cidade de Lisboa – Bissau
Telefone: (+245) 699 00 00 ou (+245) 698 00 00
Fax: (+245) 320 41 06
Horário de atendimento ao público:
Das 8h00 às 18h00 de segunda a sexta-feira. Mais informações aqui 3.
Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa
Chancelaria: Rua de Alcolena, 17
1400-004 Lisboa
Telefone: +351 213 009 080
Fax: +351 213 009 081
Indicadores:
PIB per capita ppc: 1240 dólares internacionais
Esperança de vida à nascença: 48 anos (homens) / 52 anos (mulheres)
Total de despesa em saúde per capita: 74 dólares internacionais (dados de 2011)
Total de gastos em saúde em percentagem do PIB (2011): 6.3%
Probabilidade de morte antes dos cinco anos (por 1000 nados-vivos): 129
Probabilidade de morte entre os 15 e os 60 anos (por 1000 habitantes): 405 (homens) / 352
(mulheres)
Dados: OMS
3

Página acedida a 04.11.2013.

2

A Enfermagem na Guiné Bissau
Na Guiné Bissau, a autoridade reguladora da Enfermagem é o Ministério da Saúde Pública e
Solidariedade Social. Os interessados em trabalhar nesta área devem contactar a Direção dos
Recursos Humanos e de Administração em Saúde do referido ministério que, de acordo com a
Associação Nacional dos Enfermeiros e Parteiras da Guiné Bissau (ANEP-GB), possui os
seguintes contactos:
Morada: Avenida Unidade Africana
Caixa Postal 50-1013, Bissau, Guiné-Bissau CEDEX
Endereço eletrónico: minsapgov@hotmail.com.
Para efetuar o registo enquanto enfermeiro na Guiné Bissau é necessário apresentar os
seguintes documentos:
• Cópias do diploma, certificado e do histórico escolar do curso de Enfermagem
autenticadas pela Instituição de Formação ou pelos serviços de notariado;
• Cópia do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão;
• Atestado médico comprovando o estado de saúde;
• Certidão de registo criminal;
• Fotografias.
De acordo com a informação a que a Ordem dos Enfermeiros teve acesso por parte da ANEPGB, este processo tem associados os seguintes custos:
• Pedido de registo como enfermeiro - 2,40 euros;
• Registo criminal – 10 euros;
• Análises gerais para o atestado médico – 10 euros;
• Atestado médico autenticado – 7 euros;
• Quotas mensais – 1 euro.
De referir que para cidadãos que não tenham a língua portuguesa como língua materna é
necessário fazer prova das competências linguísticas.
A entidade que confere o título profissional de enfermeiro na Guiné Bissau são as instituições
de ensino. Contudo, é de referir que não existe cartão profissional.
Neste país, a formação para enfermeiro e enfermeiro especialista existe nas seguintes
modalidades: curso técnico-profissional, bacharelato, licenciatura, pós-graduação/mestrado,
sendo que o acesso a esta formação se faz após 12 anos de formação de carácter geral.
As especialidades em Enfermagem que existem neste País são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermeiro de neonatologia;
Enfermeiro instrumentista;
Enfermeiro de oftalmologia;
Enfermeiro anestesista;
Enfermeiro de saúde pública;
Enfermeiro de pediatria;
Enfermeiro de cuidados intensivos;
Enfermeiro técnico de cirurgia.
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Os títulos que são regulados são apenas os de enfermeiro auxiliar, enfermeiro geral,
enfermeiro licenciado, enfermeiro professor e enfermeiro especialista.
De acordo com a ANEP-GB existem 983 enfermeiros 4 no sistema nacional de saúde/ Ministério
da Saúde Pública e Solidariedade Social. Existe um número considerável de enfermeiros que
trabalham no Hospital Militar e em instituições de cariz privado. A OMS indica que existem 5.5
enfermeiros por 10.000 habitantes 5.
De uma forma geral, a associação considera que existe emprego estável em Enfermagem,
sendo que são frequentes as situações de duplo emprego. Não existe desemprego entre os
enfermeiros.
Quanto a remuneração, o salário mínimo na Guiné Bissau é de sensivelmente 100 euros. Em
regra, um enfermeiro em início de carreira aufere aproximadamente 145 euros. Já o salário de
um enfermeiro especialista varia entre os 160 e os 190 euros.
Um enfermeiro trabalha em turnos que variam entre as 8 e 12 horas/dia e 42 horas semanais.
A idade de aposentação para os enfermeiros é de 60 anos.
As entidades responsáveis por assuntos de foro laboral são os sindicatos, as associações
profissionais e o Ministério da Saúde.
As oportunidades de trabalho na área da Enfermagem estão disponíveis no Ministério da
Saúde Pública, Solidariedade Social, no Hospital de referência Raul Follereau, no Centro de
Reabilitação Motora e no Hospital Militar Principal.
Para saber mais:
- Perfil estatístico geral da Guiné Bissau feito pela OMS 6 (em inglês);
- Página 7 sobre a Guiné Bissau da responsabilidade da OMS (em português);
- Informação sobre a emigração portuguesa na Guiné Bissau disponibilizada pelo Observatório
da Emigração.8
- Página oficial do Governo 9 da Guiné Bissau.
- Página 10 de conselhos ao viajante que vai para a Guiné Bissau disponível no Portal das
Comunidades Portuguesas.
- Página 11 da CPLP sobre a Guiné Bissau.
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De realçar que o World Health Statistic 2012
(http://www.who.int/iris/bitstream/10665/70889/1/WHO_IER_HSI_12.1_eng.pdf ) refere a existência
do mesmo número de enfermeiros na Guiné Bissau (Informação consultada a 04.11.2013).
5
Informação retirada do World Health Statistic 2012
(http://www.who.int/iris/bitstream/10665/70889/1/WHO_IER_HSI_12.1_eng.pdf ) (consulta feita a
04.11.2013).
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Informação acedida em 04.11.2013.
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Informação acedida em 04.11.2013.
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