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De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de 

nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale 

socialezekerheidsstelsels MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). 

Meer informatie over het MISSOC-netwerk is te vinden op: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=815. 

 

Deze gids geeft een algemeen overzicht van de regelingen op het gebied van de 

sociale zekerheid in de desbetreffende landen. Aanvullende informatie kan worden 

verkregen uit andere MISSOC-publicaties, die allemaal op bovengenoemde MISSOC-

webpagina te vinden zijn. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteiten 

en instellingen die staan vermeld in de lijst van de bijlage bij deze gids. 

 

De Europese Commissie noch enige namens de Commissie handelende persoon 

aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor de wijze waarop de informatie in deze 

publicatie wordt gebruikt. 
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Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering 

Inleiding 

Het Portugese socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op het principe van universaliteit. 

Het geeft iedereen toegang tot sociale zekerheid. Het behelst drie stelsels: Het stelsel 

van sociale bescherming van de burger, het verzekeringsstelsel, en het stelsel van 

aanvullingen. 

Het stelsel van sociale bescherming van de burger 

Met dit stelsel worden basisrechten en gelijke kansen gewaarborgd voor burgers en 

worden welzijn en sociale samenhang bevorderd. Het omvat de volgende substelsels:  

 sociale actie, dat bedoeld is ter voorkoming en bestrijding van sociaaleconomische 

armoede, marginalisatie en sociale uitsluiting;  

 solidariteit, ter bescherming van personen en gezinnen die tot de minima behoren;  

 gezinsbescherming, dat erop gericht is compensatie te bieden voor toegenomen 

kosten van het gezin, met name wanneer er sprake is van invaliden en afhankelijke 

personen.  

Verzekeringsstelsel 

Dit stelsel is gebaseerd op verplichte bijdrages van werkgevers en werknemers. Het 

biedt bepaalde uitkeringen wanneer er sprake is van een verlies of daling van inkomen 

in gevallen van ziekte, moederschap, vaderschap en adoptie, invaliditeit, ouderdom, 

overlijden, arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkloosheid.  

 

Het stelsel omvat een aantal regelingen, waaronder 

 de algehele sociale zekerheid, die verplicht is voor werknemers en zelfstandigen; 

 het vrijwillige socialeverzekeringsstelsel voor arbeidsgeschikte personen die niet op 

grond van een verplicht stelsel zijn verzekerd.  

 

Ambtenaren die niet onder het algemene socialezekerheidsstelsel vallen en advocaten 

zijn verzekerd via bijzondere stelsels bij specifieke organisaties.  

Het stelsel van aanvullingen 

Dit stelsel bestaat uit:  

 een door de overheid gefinancierd stelsel, een vrijwillig en individueel stelsel 

waarbinnen uitkeringen worden verstrekt die een aanvulling vormen op die van het 

algemene socialezekerheidsstelsel; 

 collectieve stelsels, die facultatief zijn en bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen 

(waaronder de aanvullende stelsels voor beroepsgroepen);  

 een stelsel voor Individuele initiatieven, die facultatief is, en de vorm kan aannemen 

van pensioenspaarplannen, levensverzekeringen en andere soorten verzekeringen. 

Het sociale zekerheidsstelsel 

Het Portugese systeem van sociale bescherming is in juridisch, administratief en 

financieel opzicht een autonome organisatie. Hierop wordt toezicht gehouden door het 
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Portugese Ministerie van Solidariteit en Sociale Zekerheid (Ministério da Solidariedade 

e da Segurança Social, MSSS). 

 

Socialezekerheidsregelingen en uitkeringen (met of zonder premieafdracht) en 

verstrekkingen in het kader van sociale actie worden beheerd door het Portugese 

Instituut voor de sociale zekerheid (Instituto da Segurança Social). 

 

De volgende instanties maken deel uit van het instituut:  

 het Nationaal Centrum voor Pensioenen (Centro Nacional de Pensões), dat op 

nationaal niveau verantwoordelijk is voor het beheer van langdurige uitkeringen; 

 het Nationaal Centrum voor Bescherming tegen Beroepsrisico's (Centro Nacional de 

Protecção contra os Riscos Profissionais), dat op nationaal niveau verantwoordelijk 

is voor het beheer van behandelingen en revalidatie na arbeidsongevallen en 

beroepsziekten; 

 districtcentra voor sociale zekerheid (Centros Distritais de Segurança Social, CDSS), 

die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken en beheren van sociale uitkeringen. 

 

Het Instituut voor het financiële beheer van de sociale zekerheid is verantwoordelijk 

voor het financiële beheer van alle middelen van het stelsel. 

 

Bedrijven en de meeste zelfstandigen zijn verplicht zich te verzekeren tegen 

arbeidsongevallen. Deze verzekering wordt verstrekt door 

verzekeringsmaatschappijen, waarop toezicht wordt gehouden door het Ministerie van 

financiën (Ministério das Finanças). 

 

De gezondheidszorg is de taak van de Nationale Gezondheidsdienst, die deel uitmaakt 

van het Portugese Ministerie van volksgezondheid. Deze dienst wordt decentraal 

bestuurd door regionale gezondheidsautoriteiten op basis van de administratieve 

indeling van het Portugese grondgebied. 

Financiering 

Het Portugese socialezekerheidsstelsel wordt uit diverse bronnen gefinancierd om de 

niet-loonkosten van arbeid te beperken. De financieringsbronnen worden bepaald op 

basis van het beginsel van selectieve geschiktheid en worden toegewezen naar gelang 

van de aard en de doelstellingen van de socialezekerheidsregelingen. 

 

Na inschrijving moeten zowel de werkgever als de werknemer premies afdragen. In de 

regel betaalt de werkgever het totaal van beide premiedelen aan het districtcentrum, 

en houdt vervolgens het werknemersdeel in op het loon. Zelfstandigen betalen hun 

premies zelf.  

 

De werkgever moet de arbeidsongevallenverzekering – die ook verplicht is voor 

zelfstandigen - volledig betalen.  

 

Medische zorg die niet voortvloeit uit een arbeidsongeval wordt betaald uit de 

staatsbegroting. Het stelsel van sociale bescherming van de burger wordt gefinancierd 

uit de overheidsbegroting en uit belastinginkomsten. 
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Hoofdstuk II: Gezondheidszorg 

Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg? 

Als u staatsburger bent van Portugal, van een andere lidstaat van de EU, de EER of 

Zwitserland, dan wel van een derde land en in de EU woont, of een staatloze of 

vluchteling bent die op het grondgebied van een lidstaat woont, en u en uw 

gezinsleden en nabestaanden vallen of vielen onder socialezekerheidswetgeving van 

één of meerdere lidstaten, en zijn aangesloten bij de nationale gezondheidsdienst, 

heeft u recht op gezondheidszorg. Het is niet nodig om al een bepaalde tijd in Portugal 

te hebben gewoond. Deze zorg wordt verstrekt voor de gehele duur van de ziekte, 

zonder tijdslimiet.  

Wat wordt er gedekt? 

U hebt toegang tot zowel preventieve en curatieve zorg. De zorg omvat naast 

consulten van huisartsen en specialisten, ook visites aan huis, medische verzorging, 

diagnostiek, specialistische behandelingen, farmaceutische producten, 

ziekenhuisopnamen en therapeutische hulpmiddelen zoals brillen, tand- en 

oogprothesen. 

Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen? 

De toegang tot gezondheidszorginstellingen vindt hoofdzakelijk plaats op basis van 

geografische criteria.  

 

De medische zorg wordt doorgaans verstrekt in de gezondheidscentra (centros de 

saúde) en de dependances daarvan. Als u een afspraak moet maken met een 

specialist in een ziekenhuis, moet dit binnen 72 uur gebeuren. 

 

In noodgevallen kan de patiënt ook naar de dichtstbijzijnde hulpdienst (Serviço de 

Atendimento Permanente, S.A.P.) of naar een openbaar ziekenhuis gaan. Indien de 

wachttijd voor opname in een ziekenhuis meer dan drie maanden is, mag de patiënt 

zich laten behandelen in één van de door het ministerie van Volksgezondheid erkende 

particuliere klinieken.  

 

De patiënt betaalt zelf een vaste eigen bijdrage in de kosten van de meeste 

behandelingen, met name voor consulten (in de gezondheidscentra en in de 

aangesloten ziekenhuizen) en voor elke bijkomende diagnose. De gezondheidsdienst 

betaalt de resterende kosten. Veel mensen zijn echter vrijgesteld van betaling van de 

eigen bijdrage: in het bijzonder zwangere vrouwen en vrouwen met 

zwangerschapsverlof, kinderen die jonger zijn dan 12 jaar; behoeftige personen, 

degenen met een inkomen dat niet hoger is dan 1,5 maal de index voor sociale 

bijstand (indexante dos apoios sociais, IAS); werklozen die bij het arbeidsbureau 

aangemeld zijn en die een werkloosheidsuitkering hebben die niet hoger is dan 1,5 

maal de IAS, evenals hun ten laste komende personen. 

 

Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht voor een gemeenschappelijke 

afdeling in een ziekenhuis (of een eigen kamer op advies van de arts). Als de 

begunstigde een eigen kamer kiest, komen de kosten hiervoor volledig voor rekening 
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van de begunstigde zelf, naast de eventuele kosten voor een particulier ziekenhuis of 

particuliere kliniek. 

 

De eigen bijdrage is afhankelijk van het type medisch consult, bijvoorbeeld een visite 

van de arts aan huis, een normaal of een spoedconsult, een consult bij een centraal of 

regionaal ziekenhuis of een consult bij een gezondheidscentrum. De hoogte van de 

bijdrage kan ook afhankelijk zijn van de diagnose en elementen ter ondersteuning van 

de behandeling. 

 

Voor tandheelkundige zorg kunt u zelf een keuze maken uit de specialisten in de 

particuliere sector. De vergoeding wordt berekend met gebruikmaking van een door 

de regering vastgesteld schema. U moet zelf de kosten betalen voor tandprothesen. 

Op basis van de tabel met officiële vergoedingen kunnen deze tot 75 % worden 

vergoed.  

 

Geneesmiddelen die zijn voorgeschreven door een zorginstelling kunnen bij elke 

apotheek worden afgehaald na overlegging van het recept. Afhankelijk van het soort 

aandoening neemt de staat tussen 15 en 95 % van de kosten voor geneesmiddelen 

voor zijn rekening die zijn opgenomen in de officiële lijst van de gezondheidsdiensten. 

Het resterende bedrag is voor rekening van de patiënt. Voor bepaalde 

gepensioneerden met lagere inkomens gelden specifieke regels. De overheidsbijdrage 

kan dan met 5 en 15 % worden verhoogd. Bepaalde generieke geneesmiddelen voor 

gepensioneerden worden volledig door de overheid betaald.  

 

Kosten voor bijkomende medische hulpmiddelen en prothesen (zoals brillen) worden 

tot een bepaald maximum gedeeld. De hoogte hiervan hangt af van de vastgestelde 

percentages, en van de omstandigheden. Een behandeling in een kuuroord kan op 

basis van de officiële tabellen worden vergoed, mits voor een dergelijke behandeling 

toestemming is verleend.  

 

Als u in een afgelegen gebied woont, kunnen de reiskosten worden vergoed als aan 

alle voorwaarden wordt voldaan. 
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Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte 

Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering? 

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid van verzekerden die niet het gevolg is van een 

arbeidsongeval of beroepsziekte kan recht geven op een ziekte-uitkering. Als u een 

werknemer of zelfstandige bent, bent u verplicht verzekerd. 

 

Om recht te hebben op een ziekte-uitkering, moet u gedurende ten minste zes 

kalendermaanden betaalde arbeid hebben verricht. Dit hoeft geen aaneengesloten 

periode te zijn, maar u moet wel in de vier maanden voorafgaand aan het ziekteverlof 

ten minste twaalf dagen betaalde arbeid hebben verricht. De werkgever is niet 

verplicht een ziekte-uitkering te verstrekken. 

Wat wordt er gedekt? 

Uitkeringen bij ziekte 

De eerste drie dagen van uw arbeidsongeschiktheid zijn niet gedekt. Ziekengeld wordt 

doorgaans vanaf de vierde dag uitbetaald. Het ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de 

eerste dag in het geval van een behandeling in het ziekenhuis en een poliklinische 

ingreep, wanneer de ziekte is begonnen tijdens de ontvangst van een 

ouderschapsuitkering (subsidio parental), en in geval van invaliditeit ten gevolge van 

tuberculose. 

 

Het bedrag van de ziekte-uitkering is afhankelijk van de duur en de aard van de ziekte 

van de begunstigde. De dagvergoeding bij ziekte bedraagt 55 % van het gemiddelde 

dagloon van de begunstigde (van de zes maanden die voorafgingen aan de tweede 

maand vóór de maand waarin het ziekteverlof begon), bij een tijdelijk ziekteverlof van 

30 dagen of minder; 60 % in geval van een tijdelijk ziekteverlof tussen 30 en 90 

dagen; en deze bedraagt 70 % bij een ziekteverlof langer dan 90 dagen en korter dan 

of gelijk aan 365 dagen. 

 

Wanneer het ziekteverlof langer dan een jaar (365 opeenvolgende dagen) duurt, 

wordt de dagvergoeding opgetrokken tot 75 %. In geval van tuberculose bedraagt de 

uitkering 80 of 100 % van het salaris, afhankelijk van de samenstelling van het 

huishouden (het bedrag is lager als de verzekerde maximaal twee personen ten laste 

heeft, en hoger als hij of zij meer dan twee personen ten laste heeft).  

 

De vergoedingen van 55 % en 60 % worden met 5 % verhoogd wanneer het 

referentie-inkomen niet hoger is dan 500 EUR; als de verzekerde drie of meer 

kinderen ten laste heeft onder de 16 jaar, of onder de 24 jaar als zij kinderbijslag 

ontvangen; of als de verzekerde kinderen ten laste heeft die een aanvulling op de 

kinderbijslag voor gehandicapte kinderen hebben. 

 

Het ziekengeld mag niet minder dan 30 % van de index voor sociale bijstand 

(indexante dos apoios sociais, IAS) bedragen. Wanneer het referentie-inkomen van de 

persoon lager is dan deze index, is het ziekengeld gelijk aan het referentie-inkomen. 

Het ziekengeld kan niet hoger zijn dan het referentie-inkomen. 
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De uitkering wordt beperkt tot maximaal 1 095 dagen. Na afloop daarvan kan de 

werknemer een beroep doen op het stelsel van de invaliditeitsverzekering. Bij 

tuberculose wordt de uitkering voor de gehele duur van de arbeidsongeschiktheid 

toegekend. 

 

De ziekte-uitkering voor zelfstandigen wordt gedurende maximaal 365 dagen 

uitgekeerd (behalve bij tuberculose) en wordt niet uitgekeerd gedurende de eerste 30 

dagen arbeidsongeschiktheid, behalve bij ziekenhuisopname en tuberculose.  

 

Kinderzorgtoelage 

Wanneer een kind onder de 12 jaar ziek wordt of slachtoffer wordt van een ongeval, 

wordt een kinderverzorgingstoelage (subsídio para assistência a filho) verstrekt aan de 

vader of moeder. Deze toelage is niet aan leeftijd gebonden als een kind gehandicapt 

is of aan een chronische ziekte lijdt. De kinderverzorgingstoelage wordt voor kinderen 

tot maximaal 12 jaar maximaal 30 dagen per kalenderjaar uitgekeerd. Kinderen 

ouderen dan 12 ontvangen maximaal 15 dagen per kalenderjaar.  

Toelage voor de verzorging van gehandicapte of chronisch zieke kinderen 

Voor de verzorging van gehandicapte of chronisch zieke kinderen wordt gedurende 

maximaal zes maanden een speciale toelage (subsídio para assistência a filho com 

deficiência ou doença crónica) uitgekeerd aan de vader of moeder. Het is mogelijk om 

de uitkering met maximaal vier jaar te verlengen.  

 

De kinderverzorgingstoelage en toelage voor de verzorging van gehandicapte of 

chronisch zieke kinderen worden verstrekt als een dagelijkse uitkering ter hoogte van 

65 % van het gemiddelde dagloon. Het maximumbedrag van deze uitkeringen 

bedraagt twee keer de sociale bijstandsindex.  

Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen? 

Als een verzekerde ten gevolge van ziekte of een ongeval tijdelijk niet in staat is te 

werken, wordt de arbeidsongeschiktheid door zijn of haar lokale gezondheidscentrum 

bevestigd. De begunstigde moet het bewijs van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

binnen vijf dagen na afgifte naar de socialezekerheidsinstantie sturen waarbij hij of zij 

is aangesloten. De socialezekerheidsinstantie berekent de hoogte van de uitkering en 

betaalt deze uit aan de begunstigde.  
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Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen 

Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering? 

Vrouwen die in Portugal wonen, hebben recht op gezondheidszorg (medische zorg en 

tests, zwangerschapsbegeleiding in het ziekenhuis) van de nationale 

gezondheidsdienst. Er is geen eigen bijdrage. 

 

Bovendien kunnen uitkeringen worden gedaan. 

 

Werkverzuim in verband met zwangerschap, zwangerschapsbeëindiging, bepaalde 

risico’s tijdens de zwangerschap, bevalling, adoptie, zorg voor minderjarige of 

gehandicapte kinderen, zorg voor ernstig gehandicapte of chronisch zieke kinderen, of 

de geboorte van kleinkinderen, kan recht geven op de volgende uitkeringen c.q. 

prestatie: Uikeringen van sociale verzekeringen worden gedaan aan werkenden 

(werknemers en zelfstandigen), en hangen af van de opgegeven inkomsten.  

 

U heeft ook recht op de uitkeringen als u bent aangesloten bij de vrijwillige 

socialezekerheidsregeling mits deze gevallen daarin zijn gedekt, of in aanmerking 

komt voor een vervroegd pensioen op grond van een regeling waarin deze gevallen 

zijn gedekt, een adoptieouder, voogd of een persoon bent aan wie het minderjarige 

kind door een rechtbank of op grond van een overheidsbesluit is toegewezen, alsmede 

een echtgeno(o)t(e) of persoon die een feitelijke relatie onderhoudt met een van deze 

personen of met een van de ouders, mits het kind tot uw huishouden behoort. 

 

Sociale minima hebben ook recht op sociale uitkeringen in het geval van klinische 

risico's tijdens de zwangerschap, zwangerschapsbeëindiging, geboorte van kinderen, 

adoptie en in het geval van bijzondere risico's, mits zij voldoen aan de voorwaarden 

met betrekking tot woonplaats, inkomen en roerende activa. 

Wat wordt er gedekt? 

Initiële ouderschapsuitkering 

De initiële ouderschapsuitkering (subsídio parental inicial) wordt gedurende 120 of 150 

opeenvolgende verlofdagen verstrekt, naar gelang van de keuze van de ouder. Het 

verlof kan na de geboorte van het kind door de ouders worden gedeeld, met 

uitzondering van het kraamverlof voor de moeder. In het geval van een gedeeld verlof 

wordt de termijn verlengd met 30 dagen, mits iedere ouder na het verplichte 

kraamverlof voor de moeder een verlof van 30 opeenvolgende dagen of twee perioden 

van 15 opeenvolgende dagen opneemt. De uitkering wordt verlengde met 30 dagen 

per kind, in geval van meerlingen.  

Initiële ouderschapsuitkering voor de moeder 

De initiële ouderschapsuitkering voor de moeder (subsídio parental inicial exclusivo da 

mãe) geldt voor maximaal 30 dagen vrijwillig verlof vóór de geboorte van het kind en 

zes weken verplicht verlof na de bevalling. Deze perioden maken deel uit van het 

initiële ouderschapsverlof. 
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Initiële ouderschapsuitkering wanneer een van de ouders geen verlof kan 

opnemen 

De initiële ouderschapsuitkering wanneer een van de ouders geen verlof kan opnemen 

(subsídio parental inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do outro) wordt 

verstrekt in geval van overlijden of fysieke of mentale arbeidsongeschiktheid van een 

van de ouders, tot de maximale termijn van de resterende periode van de initiële 

ouderschapsuitkering die niet is verstrekt.  

 

Wanneer de moeder komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt, wordt er 

gedurende een periode van minimaal 30 dagen een initiële ouderschapsuitkering aan 

de vader verstrekt. Dezelfde regels zijn van toepassing als een niet-werkende moeder 

in de 120 dagen na de geboorte van het kind komt te overlijden of arbeidsongeschikt 

raakt.  

Initiële ouderschapsuitkering voor de vader 

De initiële ouderschapsuitkering voor de vader (subsídio parental inicial exclusivo do 

pai) is een verplicht verlof van tien dagen. Van deze tien dagen moeten vijf 

opeenvolgende dagen onmiddellijk na de geboorte worden opgenomen, en vijf dagen 

in de daaropvolgende 30 dagen. Na deze periode kan een vrijwillig verlof van tien al 

dan niet opeenvolgende dagen worden opgenomen tijdens het initiële 

ouderschapsverlof van de moeder. 

Verlengde ouderschapsuitkering 

De verlengde ouderschapsuitkering (subsídio parental alargado) is bedoeld voor de 

zorg voor kinderen. Deze uitkering wordt aan de moeder of de vader of beurtelings 

aan beide ouders verstrekt in de drie maanden onmiddellijk volgend op de initiële 

ouderschapsuitkering of de verlengde ouderschapsuitkering van de andere ouder. 

Adoptie-uitkering 

De adoptie-uitkering (subsídio por adopção) komt mutatis mutandis overeen met de 

initiële ouderschapsuitkering en de verlengde ouderschapsuitkering. In geval van 

overlijden of fysieke of mentale arbeidsongeschiktheid van de adoptieouder wordt 

deze tot het einde van het verlof waarop die ouder nog steeds recht had, aan de 

(verzekerde) echtgeno(o)t(e) verstrekt gedurende een minimumtermijn van 14 dagen 

(die voor ieder geadopteerd minderjarig kind met 30 dagen kan worden verlengd). 

Uitkering voor klinisch risico tijdens de zwangerschap 

De uitkering voor klinisch risico tijdens de zwangerschap (subsídio por risco clínico 

durante a gravidez) wordt verstrekt gedurende de periode die noodzakelijk wordt 

geacht om een dergelijk risico te voorkomen. 

Uitkering voor beëindiging van de zwangerschap 

De uitkering voor beëindiging van de zwangerschap (subsídio por interrupção da 

gravidez) wordt verstrekt gedurende een periode die varieert van 14 tot 30 dagen. 

Uitkering in geval van bijzondere risico's tijdens de zwangerschap 

De uitkering in geval van bijzondere risico's tijdens de zwangerschap (subsídio por 

riscos específicos) wordt verstrekt wanneer de vrouw tijdens haar werkzaamheden 
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meer wordt blootgesteld aan omstandigheden die gevaar opleveren voor haar 

gezondheid of veiligheid. Deze uitkering wordt ook verstrekt als zij in nachtdienst 

werkt. 

Uitkering voor de zorg voor kleinkinderen 

De uitkering voor de zorg voor kleinkinderen (subsídio para assistência a netos) wordt 

gedurende 30 opeenvolgende dagen aan de grootouders verstrekt na de geboorte van 

kleinkinderen die in hetzelfde huishouden wonen en wier vader of moeder jonger dan 

16 jaar is. Grootouders kunnen hier recht op hebben in plaats van de ouders als een 

van de ouders ziek is. Zij kunnen hier recht op hebben tot het verlopen van het verlof 

waarop die ouder nog recht had. 

Berekening van de uitkering 

De initiële ouderschapsuitkering die overeenkomt met een verlof van 120 dagen, de 

initiële ouderschapsuitkering voor de vader, de adoptie-uitkering, de uitkering voor 

klinisch risico tijdens de zwangerschap en de uitkering voor beëindiging van de 

zwangerschap worden uitbetaald als dagelijkse toelage ter hoogte van 100 % van het 

referentie-inkomen van de begunstigde (inclusief aanvullende toelagen met kerst en 

vakantietoelage). 

 

De initiële ouderschapsuitkering in geval van een verlof van 150 dagen wordt 

uitbetaald als dagelijkse toelage ter hoogte van 80 % van het referentie-inkomen. In 

geval van gelijktijdig of gedeeld verlof van 150 of 180 dagen bedraagt de toelage 

100 % of 83 % respectievelijk van het referentie-inkomen. 

 

De verlengde ouderschapsuitkering en de verlengde adoptie-uitkering worden 

uitbetaald als dagelijkse toelage ter hoogte van 25 % van het referentie-inkomen. 

 

De uitkering in geval van bijzondere risico's tijdens de zwangerschap wordt uitbetaald 

als dagelijkse toelage ter hoogte van 65 % van het referentie-inkomen.  

 

De uitkering voor de zorg voor kleinkinderen wordt uitbetaald als dagelijkse toelage 

ter hoogte van 100 % van het referentie-inkomen van de begunstigde voor zorg 

onmiddellijk na de geboorte, of 65 % voor de zorg voor een gehandicapt of een 

chronisch ziek kleinkind. 

 

Voor bovengenoemde uitkeringen is een minimumbedrag vastgesteld dat 80 % van 

een dertigste deel van de index voor sociale bijstand (IAS) bedraagt. Het 

minimumbedrag voor de verlengde ouderschapsuitkering en de verlengde adoptie-

uitkering bedraagt 40 % van een dertigste deel van deze IAS. 

Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen? 

De begunstigde moet zes maanden aangesloten zijn geweest met een geregistreerd 

inkomen om in aanmerking te komen voor bovengenoemde uitkeringen (vakantie- en 

kerstbonussen worden niet in de berekening opgenomen). De begunstigde moet deze 

uitkeringen door middel van de hiervoor bestemde formulieren binnen zes maanden 

vanaf de eerste dag van het werkverzuim aanvragen bij de instelling voor sociale 

zekerheid.  

 

Bij het indienen van de aanvraag moet de begunstigde ook de bewijsstukken 

overleggen die recht geven op de uitkering. Verder moet een verklaring van de 
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gezondheidsdienst en/of een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand 

worden getoond.  
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Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit 

Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen? 

Een werknemer of zelfstandige die als blijvend arbeidsongeschikt wordt beschouwd, 

kan op grond van het algemene socialezekerheidsstelsel in aanmerking komen voor 

een invaliditeitspensioen. Bepaalde groepen kunnen vrijwillig aan dit stelsel 

deelnemen. Wanneer na afloop van de maximumduur voor de ziekte-uitkering (1 095 

dagen) wordt vastgesteld dat de arbeidsongeschiktheid van blijvende aard is, kan de 

begunstigde overgaan naar de invaliditeitsverzekering. 

 

Een werknemer wordt als relatief arbeidsgeschikt beschouwd wanneer hij of zij 

vanwege blijvende arbeidsongeschiktheid niet in staat is om meer dan een derde van 

het inkomen te verwerven dat bij de normale uitoefening van zijn of haar beroep kan 

worden verdiend. 

 

Een werknemer wordt als absoluut arbeidsongeschikt beschouwd wanneer hij of zij 

blijvend en definitief arbeidsongeschikt is voor alle soorten werk. . Op verzoek van de 

relevante instelling of van de betrokken persoon kan de invaliditeit opnieuw worden 

beoordeeld. 

 

Hij of zij heeft geen recht op een invaliditeitspensioen indien de arbeidsongeschiktheid 

het gevolg is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, of indien hij/zij voldoet 

aan de voorwaarden voor een ouderdomspensioen.  

Wat wordt er gedekt? 

Invaliditeitspensioen 

Om in aanmerking te komen voor een invaliditeitspensioen (pensão de invalidez) moet 

de verzekerde ten minste vijf jaar (in het geval van gedeeltelijke invaliditeit) of ten 

minste drie jaar (in het geval van volledige invaliditeit) premies hebben betaald, met 

inbegrip van fictieve premies (opgebouwd gedurende de zwangerschap, ziekte of 

militaire dienst). Voor invaliditeit vanwege bepaalde chronische aandoeningen 

(bijvoorbeeld HIV, kanker en MS) is een wachttijd van drie jaar vastgelegd. 

 

Hiervoor worden enkel de jaren met ten minste 120 premiedagen met geregistreerd 

inkomen meegeteld. De betrokken invalide moet boven als zodanig zijn erkend onder 

het stelsel voor invaliditeitsbepaling. De werknemer houdt het recht op een uitkering 

zolang de redenen voor de erkenning van de invaliditeit blijven bestaan, maar ten 

hoogste tot de datum waarop deze uitkering wordt omgezet in een 

ouderdomspensioen. 

Hoogte van het invaliditeitspensioen 

De hoogte van het invaliditeitspensioen wordt bepaald aan de hand van het aantal 

premiejaren, de gemiddelde maandelijkse inkomsten gedurende de gehele verzekerde 

periode (tot een maximum van 40 jaar), en de mate van duurzaamheid (dat weer 

afhangt van het verloop van de gemiddelde levensverwachting).  
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Voor begunstigden met 20 of minder verzekeringsjaren wordt het pensioen berekend 

door voor ieder van de desbetreffende kalenderjaren 2 % van de 

berekeningsgrondslag (gemiddeld inkomen gedurende de gehele verzekeringsperiode) 

toe te voegen. Er geldt een minimum van 30 % van het referentie-inkomen en het 

pensioenbedrag mag niet lager zijn dan een vast, officieel minimumbedrag. 

 

Voor begunstigden met 21 of meer verzekeringsjaren is het berekeningspercentage 

voor de uitkering regressief en varieert het van 2,3 % tot 2 % van het 

corresponderende referentieloon. Dit wordt geïndexeerd voor de index voor sociale 

bijstand (indexante dos apoios sociais, IAS) en ligt tussen 1,1 en 8 maal deze waarde.  

 

Tijdens de overgangsperiode die loopt tot 2017 ontvangt de begunstigde het bedrag 

dat het meest gunstig is na toepassing van de regels die zijn vastgesteld in 1993 

(bijvoorbeeld wanneer over de laatste vijftien jaar het gemiddelde inkomen is 

genomen van de tien jaren met het hoogste inkomen, en het pensioen niet lager kon 

zijn dan 30 % en niet hoger dan 80 % van het voormalige gemiddelde inkomen), of 

van de nieuwe regels die in 2002 zijn ingevoerd, of van een evenredige combinatie 

van de oude en de nieuwe berekeningsregels. 

 

In juli en december ontvangen alle gepensioneerden een aanvullende uitkering 

(vakantie- en kerstbonussen), die gelijk is aan het bedrag van hun pensioen. Dit 

betekent dat er per kalenderjaar 14 keer een pensioen wordt uitbetaald.  

 

Indien het pensioen lager is dan het gegarandeerde minimum, wordt het verschil 

bijgepast via een sociale toeslag ter hoogte van het verschil tussen het gegarandeerde 

minimum en het pensioen van het algemene stelsel. 

 

Daarnaast is een aanvulling mogelijk voor elke echtgenoot of echtgenote tan laste.  

 

Een toelage voor langdurige zorg (complemento por dependência) wordt verstrekt aan 

personen die een invaliditeitspensioen ontvangen en permanente hulp van iemand 

anders nodig hebben. 

Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen? 

Voor het aanvragen van een invaliditeitspensioen zendt de betrokkene het daarvoor 

bestemde formulier met de daarin verlangde bewijsstukken naar het Nationaal 

Centrum voor Pensioenen of naar het plaatselijke Districtcentrum voor Sociale 

Zekerheid. 

 

Aanvragen voor de toelage voor langdurige zorg moeten met het standaardformulier, 

en met bijvoeging van dezelfde documenten als die, die nodig zijn voor het aanvragen 

van een invaliditeitspensioen, worden ingediend bij de plaatselijke instantie voor 

sociale zekerheid van de aanvrager. Voorts moeten de gegevens betreffende de 

persoon of organisatie die de hulp verleent worden verstrekt.  

 

Het invaliditeitspensioen wordt uitbetaald vanaf de eerste dag van de maand waarin 

de aanvraag is ingediend of de dag die wordt bepaald door het Comité voor controle 

van blijvende arbeidsongeschiktheid (Commissão de verificação da incapacidade 

permanente) totdat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.  

 

Het invaliditeitspensioen van het algemene stelsel mag eventueel worden 

gecombineerd met andere invaliditeits- of ouderdomspensioenen van andere sociale 

regelingen, met name met de uitkeringen in verband met arbeidsongevallen en 
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beroepsziekten. Een pensioen voor relatieve invaliditeit kan ook worden uitgekeerd 

aan personen met een arbeidsinkomen. Hieraan is echter een vaste grens verbonden. 

Als deze grens wordt overschreden, wordt het invaliditeitspensioen naar rato 

verminderd. 
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Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen 

Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen? 

Werknemers en zelfstandigen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en voldoen 

aan andere voorwaarden komen in aanmerking voor een ouderdomspensioen (pensão 

de velhice). Dezelfde voorwaarden gelden voor vrijwillig verzekerden.  

 

Iedereen die 65 jaar of ouder is en ten minste 15 jaar premie heeft afgedragen (echt 

of fictief) heeft recht op een ouderdomspensioen. Voor ieder kalenderjaar moet 

worden aangetoond dat er 120 dagen een inkomen is geregistreerd.  

 

Een pensioen kan ingaan tussen 55 en 65 jaar, op voorwaarde dat de verzekerde de 

wachttijd heeft vervuld en 30 kalenderjaren premie heeft afgedragen (gedurende het 

economische en financiële aanpassingsprogramma wordt dit stelsel opgeschort). 

 

Werklozen hebben op 62-jarige leeftijd recht op ouderdomspensioen als zij bij het 

begin van de werkloosheidsperiode 57 jaar waren en de wachttijd (van ten minste 15 

jaar) hebben vervuld. Personen die 22 kalenderjaren premie hebben afgedragen en 52 

jaar of ouder waren toen zij werkloos werden, hebben ook op 57-jarige leeftijd recht 

op het ouderdomspensioen.  

 

Als een verzekerde werkzaamheden verricht in bepaalde erkende beroepen waarbij 

sprake is van zware arbeid of arbeid die de gezondheid aantast, heeft hij of zij in de 

regel op 55-jarige leeftijd recht op pensioen. Ook in het geval van specifieke 

maatregelen ter bescherming van economische activiteiten of bedrijven geldt deze 

pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar. 

 

Het is niet mogelijk gedeeltelijk met pensioen te gaan.  

Wat wordt er gedekt? 

Ouderdomspensioen 

Het ouderdomspensioen berekend op basis van het gemiddeld maandinkomen tijdens 

de gehele verzekeringsduur, met een maximum van 40 jaar.  

 

Voor begunstigden met 20 of minder verzekeringsjaren wordt het pensioen berekend 

door voor ieder van de desbetreffende kalenderjaren 2 % van de 

berekeningsgrondslag (gemiddeld inkomen gedurende de gehele verzekeringsperiode) 

toe te voegen. Er geldt een minimum van 30 % van het referentie-inkomen. 

 

Voor begunstigden met 21 of meer verzekeringsjaren varieert het pensioen van 2,3 % 

tot 2 % van het corresponderende referentieloon. Dit wordt geïndexeerd voor de index 

voor sociale bijstand (indexante dos apoios sociais, IAS) en ligt tussen 1,1 en 8 maal 

deze waarde.  

 

Tijdens de overgangsperiode die loopt tot 2017 ontvangt de begunstigde het bedrag 

dat het meest gunstig is na toepassing van de regels die zijn vastgesteld in 1993 

(bijvoorbeeld wanneer over de laatste vijftien jaar het gemiddelde inkomen is 

genomen van de tien jaren met het hoogste inkomen, en het pensioen niet lager kon 



 
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie 

 Uw socialezekerheidsrechten in Portugal 

Juli 2012   18 

zijn dan 30 % en niet hoger dan 80 % van het voormalige gemiddelde inkomen), of 

van de nieuwe regels die in 2002 zijn ingevoerd, of van een evenredige combinatie 

van de oude en de nieuwe berekeningsregels. 

 

Begunstigden die pas na hun 65e verjaardag pensioen aanvragen en ten minste 40 

jaar hebben gewerkt komen mogelijk in aanmerking voor een verhoging van het 

pensioenbedrag. Er wordt een extra toelage uitgekeerd totdat de leeftijd van 70 jaar 

wordt bereikt. Deze maandelijkse extra toelage varieert tussen 0,33 en 1 %, naar 

gelang van het aantal volledige jaren dat er premie is afgedragen. Anderzijds kan het 

pensioenbedrag worden verlaagd als er een vervoegd ouderdomspensioen wordt 

aangevraagd voordat de leeftijd van 65 jaar is bereikt (met uitzondering van 

vervroegd pensioen vanwege zware arbeid of arbeid die de gezondheid aantast) 

(gedurende het economische en financiële aanpassingsprogramma wordt deze 

maatregel opgeschort). Als een verzekerde die jonger is dan 65 jaar geen vervroegd 

pensioen aanvraagt maar wel aan de vereisten voldoet en er geen korting van 

toepassing is, wordt het pensioen per maand met 0,65 % verhoogd. 

 

Een minimumpensioen is gewaarborgd. Het bedrag hangt af van het aantal verzekerde 

jaren, en varieert tussen 60,58 % en 90,41 % van de sociale bijstandsindex. Indien 

het pensioen lager is dan het gegarandeerde minimum, wordt het verschil bijgepast 

via een sociale toeslag ter hoogte van het verschil tussen het gegarandeerde minimum 

en het pensioen van het algemene stelsel. 

 

Ook als de persoon in kwestie nog betaald werk verricht, kan een ouderdomspensioen 

worden toegekend. 

Toeslagen 

In juli en december ontvangen alle gepensioneerden een aanvullende uitkering 

(vakantie- en kerstbonussen), dat gelijk is aan hun maandelijks pensioen. Dit 

betekent dat er per kalenderjaar 14 keer een pensioen wordt uitbetaald. Gedurende 

het economische en financiële aanpassingsprogramma wordt de betaling van deze 

bonussen opgeschort (bij pensioenen die hoger zijn dan 1 100 EUR) of verlaagd (bij 

pensioenen tussen 600 EUR en 1 100 EUR). 

 

Een toelage voor langdurige zorg (complemento por dependência) wordt verstrekt aan 

personen die een ouderdomspensioen ontvangen en permanente hulp van iemand 

anders nodig hebben. 

 

Gepensioneerden van 65 jaar en ouder ontvangen een solidariteitstoeslag voor 

ouderen (complemento solidário para idosos). Zij hebben hierop alleen recht als zij 

vóór de verlening van dit recht ten minste zes jaar in Portugal hebben gewoond en 

hun jaarlijkse inkomen onder een bepaalde grens ligt (5 022 EUR voor een 

alleenstaande en 8 788,50 EUR voor een echtpaar). Deze niet op premie- of 

bijdragebetaling berustende toeslag met inkomenstoets beloopt het verschil tussen 

het eigen inkomen van de gepensioneerde en dit bedrag. 

Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen? 

Aanvragen voor een ouderdomspensioen moeten worden ingediend met het daarvoor 

bestemde formulier. Daarnaast moeten de vereiste documenten ter staving van de 

aanvraag (zoals fotokopieën van de identiteitskaart en van de verzekeringskaart van 

de aanvrager) opgestuurd worden aan het Nationaal Centrum voor Pensioenen of aan 

de plaatselijke instantie voor sociale zekerheid. 
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Aanvragen voor de toelage voor langdurige zorg moeten met het standaardformulier 

worden ingediend bij de plaatselijke instantie voor sociale zekerheid van de 

betrokkene. Deze moeten vergezeld gaan van de bewijsstukken die ook vereist zijn 

voor het aanvragen van een ouderdomspensioen. Voorts moeten de gegevens 

betreffende de persoon of organisatie die de hulp verleent worden verstrekt.  
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Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen 

Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen? 

De op premiebetaling berustende socialezekerheidsstelsels kunnen een 

nabestaandenuitkering toekennen aan de nabestaande gezinsleden van een 

verzekerde.  

 

Recht op een nabestaandenuitkering hebben in de eerste plaats de langstlevende 

echtgeno(o)t(e), ex-echtgeno(o)t(e) of de daarmee gelijkgestelde persoon (mits deze 

ten minste twee jaar met de overledene had samengewoond), en de kinderen of de 

personen die daarmee gelijkgesteld zijn. De laatstgenoemden kunnen tot hun 18de 

verjaardag in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Dit recht kan tot 25 of 27 

worden verlengd voor voltijdsstudenten. Er bestaat geen leeftijdlimiet voor invalide 

kinderen die gezinstoelagen ontvangen. 

 

Indien geen van de bovengenoemde personen er zijn, kan de uitkering worden 

toegekend aan bloedverwanten in stijgende lijn (zoals ouders) of aan andere 

familieleden die ten tijde van het overlijden ten laste van de verzekerde kwamen.  

 

Voorts moet de overleden verzekerde ten minste 36 maanden premie hebben betaald 

of een premiekrediet hebben ontvangen. 

Wat wordt er gedekt? 

Nabestaandenpensioen 

De nabestaandenuitkering bedraagt een percentage van de uitkering die de 

verzekerde op de datum van zijn overlijden ontving of zou hebben ontvangen als. 

arbeidsongeschiktheidsuitkering of ouderdomspensioen.  

 

Het bedraagt 60 % voor de echtgeno(o)t(e) (of partner) of ex-echtgeno(o)t(e), of 

70 % als er naast de echtgeno(o)t(e) of partner een voormalige echtgeno(o)t(e) is die 

recht heeft op het pensioen. 

 

Voor voormalige echtgenoten, of in geval van scheiding van tafel en bed of 

nietigverklaring van het huwelijk, kan het bedrag van het nabestaandenpensioen niet 

hoger zijn dan het bedrag van de alimentatie die men ontving op het moment van 

overlijden van de verzekerde. 

 

Het wezenpensioen bedraagt 20, 30 of 40 % voor de kinderen en de gelijkgestelde 

personen, naar gelang er een, twee of meer kinderen zijn. Deze percentages worden 

verdubbeld en bedragen dan 40 %, 60 % of 80 % indien er geen overlevende, 

pensioengerechtigde (ex-)echtgeno(o)t(e) is. 

 

Ouders die afhankelijk zijn van de overledene hebben recht op 30 (een persoon), 50 

(twee personen) of 80 % (drie of meer personen) van het pensioen van de 

overledene. 

 

Nabestaande gezinsleden van een overleden verzekerde ontvangen hooguit 100 % 

van diens pensioen. Bij wijze van uitzondering kan 110 % worden uitbetaald in het 
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geval van echtscheiding waarbij twee (ex-)echtgenoten recht zouden hebben op een 

pensioen.  

Overlijdensuitkering 

De uitkering bij overlijden (subsídio por morte) wordt in de regel toegekend aan 

dezelfde personen als het pensioen van de nabestaande, maar hiervoor gelden geen 

speciale voorwaarden (er is geen minimale verzekeringsperiode vereist). De uitkering 

wordt verstrekt als vaste toelage ter hoogte van zes maal het referentie-inkomen dat 

overeenstemt met de twee boekjaren met de hoogste arbeidsinkomsten in de 

afgelopen vijf jaar (de maximale uitkering bij overlijden is gelijk aan zesmaal de index 

voor sociale bijstand, IAS – 2 515,32 EUR). 

 

De uitkering bij overlijden mag in dezelfde verhouding als het nabestaandenpensioen 

worden gedeeld door de begunstigden. De helft daarvan wordt betaald aan de (ex-

)echtgeno(o)t(e) en de helft aan de kinderen of met hen gelijkgestelden. Als een van 

die verwanten ontbreekt, wordt de volledige uitkering uitbetaald aan de andere 

rechthebbende verwanten. 

Vergoeding van begrafeniskosten (reembolso das despesas de funeral) 

Indien geen van de familieleden recht heeft op de overlijdensuitkering, kan een 

vergoeding voor de begrafeniskosten worden uitgekeerd aan diegene die deze kosten 

daadwerkelijk heeft gemaakt. De uitkering kan worden gedaan aan degene die de 

begrafenis heeft betaald en die op Portugees grondgebied woonachtig is. Het bedrag 

van de vergoeding kan niet hoger zijn dan het bedrag van de (niet toegekende) 

overlijdensuikering, beperkt tot viermaal de IAS (1 676,88). 

Toeslagen 

In juli en december ontvangen alle gepensioneerden een aanvullende uitkering 

(vakantie/ en kerstbonussen), dat gelijk is aan hun maandelijks pensioen. Dit 

betekent dat er per kalenderjaar 14 keer een pensioen wordt uitbetaald. Gedurende 

het economische en financiële aanpassingsprogramma wordt de betaling van deze 

bonussen opgeschort (bij pensioenen die hoger zijn dan 1 100 EUR) of verlaagd (bij 

pensioenen tussen 600 EUR en 1 100 EUR). 

 

Een toelage voor langdurige zorg (complemento por dependência) wordt verstrekt aan 

personen die een nabestaandenpensioen ontvangen en permanente hulp van iemand 

anders nodig hebben. 

 

Gepensioneerden van 65 jaar en ouder ontvangen een solidariteitstoeslag voor 

ouderen (complemento solidário para idosos). Zij hebben hierop alleen recht als zij 

vóór de verlening van dit recht ten minste zes jaar in Portugal hebben gewoond en 

hun jaarlijkse inkomen onder een bepaalde grens ligt (5 022 EUR voor een 

alleenstaande en 8 788,50 EUR voor een echtpaar). Deze niet op premie- of 

bijdragebetaling berustende toeslag met inkomenstoets beloopt het verschil tussen 

het eigen inkomen van de gepensioneerde en dit bedrag. 

Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen? 

Voor het aanvragen van een nabestaandenpensioen moet binnen zes maanden na de 

datum van overlijden een standaardformulier worden ingevuld en opgestuurd naar het 

Nationaal centrum voor pensioenen of de plaatselijke instantie voor sociale zekerheid. 
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Bij de aanvraag moeten de geboorteakte, de overlijdensakte en een fotokopie van het 

identiteitsbewijs van de verzekerde worden gevoegd.  

 

Aanvragen voor de toelage voor langdurige zorg moeten met het standaardformulier 

worden ingediend bij de plaatselijke instantie voor sociale zekerheid van de aanvrager. 

Bij de aanvraag moeten een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene en 

bewijsstukken betreffende de identiteit van de persoon of organisatie die de hulp 

verleent worden gevoegd. 

 

Voor het aanvragen van een uitkering bij overlijden bestaat ook een 

standaardformulier, dat door de begunstigde binnen 180 dagen na de datum van 

overlijden moet worden ingevuld en opgestuurd naar het Nationaal centrum voor 

pensioenen of de plaatselijke instantie voor sociale zekerheid. Bij de aanvraag moeten 

de geboorteakte, de overlijdensakte en een fotokopie van het identiteitsbewijs van de 

verzekerde worden gevoegd.  

 

De aanvrager van de vergoeding van begrafeniskosten (die binnen 90 dagen na de 

datum van overlijden een aanvraag moet indienen) moet bewijzen dat hij/zij de 

begrafeniskosten heeft betaald en dat de overledene in Portugal woonde en niet 

verplicht verzekerd was bij een sociale verzekering die recht geeft op een 

overlijdensuitkering.  
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Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten 

Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten? 

De werkgever is verplicht zijn/haar werknemers te verzekeren tegen 

arbeidsongevallen. Over het algemeen wordt de verantwoordelijkheid daarvoor 

overgedragen aan verzekeringsmaatschappijen, aangezien het socialezekerheidsstelsel 

deze risico's niet dekt. Zelfstandigen zijn eveneens verplicht zich tegen 

arbeidsongevallen te verzekeren.  

 

Het algemene socialezekerheidsstelsel kent wel voorzieningen in geval van 

beroepsziekten. 

 

Een ongeval wordt normaliter beschouwd als een arbeidsongeval indien het 

plaatsvindt op de werkplek tijdens de werkuren, en een lichamelijk letsel, een 

functionele storing of een ziekte heeft veroorzaakt die leidt tot de dood of tot een 

volledige of gedeeltelijke, blijvende of tijdelijke vermindering van de 

arbeidsgeschiktheid en de verdiencapaciteit. Ook een ongeval dat zich heeft 

voorgedaan tijdens het woon-werkverkeer kan worden beschouwd als een 

arbeidsongeval.  

 

Beroepsziekten kunnen zich voordoen na blootstelling aan een risico dat verband 

houdt met de aard van de werkzaamheden of de normale werkomgeving. De ziekte 

moet zich binnen een bepaalde tijdsspanne voordoen, zoals aangegeven op de officiële 

lijst van beroepsziekten. Daarnaast kan per geval worden betoogd en aangetoond dat 

een bepaalde aandoening verband houdt met het werk, ook al staat deze niet op de 

lijst (een gemengd systeem voor het vaststellen van beroepsziekten).  

 

Alle werknemers, ongeacht hun beroepsactiviteit en ongeacht of die een winstoogmerk 

heeft, en zelfstandigen hebben recht op deze prestaties. Dit geldt eveneens voor de 

gezinsleden bij het overlijden van de werknemer of zelfstandige. 

Wat wordt er gedekt? 

Prestaties verleend bij arbeidsongevallen lijken veel op die bij beroepsziekten, ook al 

worden zij niet door dezelfde instantie gedekt.  

 

In de regel wordt bestaat de verstrekking voor gezondheidszorg in vergoeding van 

gemaakte kosten. Medische zorg kan ook worden verleend door de nationale 

gezondheidsdienst, waarbij geen eigen bijdrage wordt gevraagd van de verzekerde. 

Ziekengeld kan ook worden uitgekeerd tijdens medische behandeling en 

beroepsrevalidatie.  

 

De mate van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven in de 

arbeidsongeschiktheidstabel (Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de 

Trabalho e Doenças Profissionais). Bij volledige arbeidsongeschiktheid voor alle 

vormen van werk kan een uitkering worden verstrekt van 80 % van het referentie-



 
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie 

 Uw socialezekerheidsrechten in Portugal 

Juli 2012   24 

inkomen plus 10 % voor ieder ten laste komend gezinslid. Hiervoor geldt een vaste 

grens. 

 

Bij volledige arbeidsongeschiktheid voor het reguliere werk wordt een uitkering 

verstrekt tussen 50 en 70 % van het referentie-inkomen, afhankelijk van de 

resterende functionele geschiktheid voor de uitoefening van een ander passend 

beroep. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt jaarlijks een uitkering verstrekt 

ter hoogte van 70 % van de vermindering van de algemene inkomstencapaciteit.  

 

De werkgever is verplicht een werknemer die ten gevolge van een arbeidsongeval of 

beroepsziekte tijdelijk en gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt of blijvend 

gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt is geraakt voor reguliere arbeid, werk aan te 

bieden. Dergelijke werknemers hebben ook recht op een beroepsopleiding, aanpassing 

van de werkplek, deeltijdwerk en verlof voor omscholing of het zoeken naar ander 

werk. Bovendien hebben zij recht op een toelage voor deelname aan activiteiten voor 

beroepsrevalidatie ter hoogte van de kosten die deze met zich meebrengen. Voor 

cursussen die worden georganiseerd door een ander orgaan dan het Instituut voor 

werkgelegenheid en beroepsopleiding (Instituto de Emprego e Formação Profissional) 

geldt een beperkte toelage. 

 

In juli en december ontvangen alle gepensioneerden een aanvullende (vakantie- en 

kerst-)uitkering, ter hoogte van hun pensioen. Dit betekent dat er per kalenderjaar 14 

keer een pensioen wordt uitbetaald. 

 

Aan ernstig gehandicapte gepensioneerden die permanente zorg nodig hebben, wordt 

een aanvullende zorgtoelage verstrekt. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid kan een 

toelage worden uitgekeerd voor aanpassing van huisvesting. 

 

Als een verzekerde overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, 

kunnen gezinsleden in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. 

 

Ook wordt een uitkering bij overlijden (subsídio por morte) verstrekt ter hoogte van 

12 keer 110 % van de index voor sociale bijstand (indexante dos apoios sociais, IAS). 

Er wordt een uitvaartvergoeding (subsídio por despesas de funeral) uitgekeerd. 

Hiervoor geldt een maximumbedrag. 

Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en 
beroepsziekte te krijgen? 

Bij een arbeidsongeval dient de werknemer zich te wenden tot de 

verzekeringsmaatschappij waarbij de werkgever verzekerd is, of tot de organisatie 

waarnaar deze maatschappij hem/haar verwijst. Gewoonlijk moeten daarbij bepaalde 

termijnen in acht worden genomen en bepaalde formaliteiten worden afgehandeld. 

Deze verschillen per maatschappij. Werknemers doen er goed aan zich van tevoren op 

de hoogte te stellen van de te volgen procedure in geval van een arbeidsongeval.  

 

Bij een beroepsziekte moet de werknemer zich wenden tot het Nationaal centrum voor 

bescherming tegen beroepsrisico's.  

 

Gewoonlijk zorgen de openbare gezondheidsdiensten voor alles wat verband houdt 

met de medische zorg. De behandelend arts zal beoordelen of de ziekte al dan niet 

verband houdt met het beroep van de werknemer. Deze verklaring is een voorwaarde 

om voor deze specifieke voorzieningen in aanmerking te komen.  
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Voor een uitkering bij overlijden moeten de overlijdensakte en de kwitanties van de 

begrafeniskosten worden ingediend. 
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Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen 

Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage? 

Kindertoelagen (abono de família para crianças e jovens) worden toegekend voor 

kinderen en jongeren die in Portugal wonen (of zich in een gelijkgestelde positie 

bevinden) en die deel uitmaken van een huishouden met een referentieinkomen van 

minder dan 1,5 keer het sociale bijstandsindex (indexante dos apoios sociais, IAS) en 

een roerend vermogen onder een bepaald maximum bezit, die niet beroepsmatig 

actief zijn en die voldoen aan de voorwaarden. De kinderbijslag voor kinderen en 

jongeren wordt verhoogd indien er sprake is van een handicap, of van een 

eenoudergezin.  

 

Kinderbijslag wordt in de regel uitgekeerd tot de leeftijd van 16 jaar (of 24 jaar als het 

kind gehandicapt is, met een mogelijke verlenging van maximaal drie jaar). De 

uitkering kan worden verlengd tot 18, 20 of 24 jaar indien de kinderen respectievelijk 

zijn ingeschreven bij een instelling voor primair, voortgezet of hoger onderwijs, of een 

beroepsopleiding volgen, en daarvoor geen studiebeurs, opleidingstoelage of 

stagevergoeding boven een bepaald maximum ontvangen. 

Wat wordt er gedekt? 

Kinderbijslag 

De hoogte van de kinderbijslag wordt bepaald op basis van het referentie-inkomen 

van het gezin (de totale inkomsten van alle gezinsleden gedeeld door het aantal 

gezinsleden plus één), de samenstelling van het huishouden en de leeftijd van het 

kind.  

 

Er zijn vier van de index voor sociale bijstand (IAS) afhankelijke inkomensniveaus, 

variërend van 0,5 keer de index op het eerste niveau tot meer dan 1,5 keer de index 

op het vierde niveau (in welk geval er geen uitkering wordt verstrekt). De bedragen 

per niveau zijn hoger voor kinderen onder de twaalf maanden en lager voor oudere 

kinderen.  

 

Wanneer er een tweede kind in het huishouden wordt geboren of wordt opgenomen, 

wordt de uitkering voor ieder kind tussen 12 en 36 maanden verdubbeld. Bij de 

geboorte of opname van een derde of daaropvolgend kind wordt de uitkering 

verdrievoudigd, binnen de genoemde leeftijdslimieten. 

Speciale toelagen voor gehandicapte kinderen 

De gehandicaptentoeslag (bonificação, por deficiência, do subsídio familiar a crianças 

e jovens) is bedoeld voor gehandicapte kinderen jonger dan 24 jaar die een instelling 

voor speciaal onderwijs (ook internaten) bezoeken of specifieke, individuele 

pedagogische of therapeutische ondersteuning nodig hebben. De hoogte daarvan 

hangt af van de leeftijd van het kind (er zijn drie leeftijdscategorieën). Het wordt met 

20 % verhoogd in geval van eenoudergezinnen. 

 

Er wordt een levenslange maandelijkse uitkering (subsídio mensal vitalício) toegekend 

aan ernstig gehandicapte kinderen ouder dan 24 jaar die niet in staat zijn zelf in hun 
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levensonderhoud te voorzien. Begunstigden van deze uitkering kunnen eveneens recht 

hebben op de buitengewone solidariteitstoeslag (complemento extraordinário de 

solidariedade); een maandelijkse toeslag op de uitkering waarvan de hoogte 

afhankelijk is van de vraag of de begunstigde jonger of ouder is dan 70 jaar.  

 

Begunstigden kunnen eveneens recht hebben op een niet op premiebetaling 

berustende, inkomensafhankelijke solidariteitstoeslag voor ouderen (complemento 

solidário para idosos). Deze wordt uitgekeerd aan gepensioneerden van 65 jaar en 

ouder die een levenslange maandelijkse uitkering ontvangen, de afgelopen zes jaar in 

Portugal hebben gewoond en een inkomen onder een bepaalde grens hebben.  

 

De uitkering voor het bezoeken van een instelling voor speciaal onderwijs (subsídio de 

educação especial) wordt betaald voor gehandicapte kinderen jonger dan 24 jaar die 

een dergelijke particuliere instelling bezoeken (met of zonder winstoogmerk) en ook 

buiten die instelling individuele ondersteuning nodig hebben.  

 

De uitkering voor hulp van derden (subsídio por assistência de terceira pessoa) wordt 

toegekend aan kinderen waarvoor kinderbijslag én een gehandicaptentoeslag of een 

levenslange maandelijkse uitkering wordt ontvangen, en die voor hun eerste 

levensbehoeften ten minste zes uur per dag hulp nodig hebben van een derde.  

Andere toelagen 

Personen die recht hebben op kinderbijslag voor kinderen en jongeren en die vallen 

binnen de eerste inkomensschaal, hebben in de maand september, naast de 

kinderbijslag die zij op basis van deze schaal ontvangen, voor elk kind dat in het 

lopende kalenderjaar tussen zes en zestien jaar is en ingeschreven staat bij een 

onderwijsinstelling, recht op een extra bedrag (montante adicional) ter compensatie 

van de studiekosten. Deze toeslag bedraagt hetzelfde als de normale kinderbijstand.  

 

Prenatale kinderbijslag (abono de família pré-natal) is een maandelijkse toelage die 

zes maanden wordt uitgekeerd vanaf de maand die volgt op de dertiende 

zwangerschapsweek. Wanneer de zwangerschap langer dan 40 weken duurt, wordt 

deze toelage tot en met de bevallingsmaand uitgekeerd. Als de zwangerschap ten 

gevolge van vroeggeboorte korter is, wordt de toelage gedurende zes maanden 

uitgekeerd (in combinatie met de kinderbijslag die na de geboorte wordt toegekend). 

Voor de bepaling van het bedrag worden deze regels gebruikt als die voor 

kinderbijstand. Prenatale kinderbijslag kan met 20 % worden verhoogd als de 

begunstigde alleen woont of als het huishouden uitsluitend bestaat uit personen die 

recht hebben op kinderbijslag. 

 

Een studiebeurs (bolsa de estudos) is een maandelijkse uitkering die wordt verstrekt 

aan jongeren die nog geen 18 zijn en deel uitmaken van een huishouden waarin het 

referentie-inkomen gelijk is aan het eerste of tweede inkomensniveau en die 

middelbaar of vergelijkbaar onderwijs volgen. Deze beurs bedraagt twee keer de 

uitgekeerde kinderbijslag. 

Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen? 

Gezinsbijslagen moeten binnen zes maanden na de datum van het feit dat recht geeft 

op de betreffende uitkering, door middel van het daartoe bestemde formulier, en met 

de volgende bewijsstukken worden aangevraagd bij de plaatselijke instantie voor 

sociale zekerheid.  
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Relevante documenten kunnen onder meer zijn: 

 een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand, een kopie van het 

identiteitsbewijs en een geboorteakte van het kind waarvoor de uitkering wordt 

aangevraagd;  

 een kopie van de collegekaart of van een ander bewijs van inschrijving bij de 

onderwijsinstelling, voor het aanvragen van kinderbijslag voor kinderen en jongeren 

van 16-24 jaar;  

 een medische verklaring van de bevoegde instantie, indien het kind gehandicapt is;  

 een medische verklaring dat het gehandicapte kind speciale zorg nodig heeft;  

 een overlijdensakte voor uitkeringen in verband met overlijden;  

 een medische verklaring en een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die 

hulp verleent. 
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Hoofdstuk X: Werkloosheid 

Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering? 

Om recht te hebben op de werkloosheidsuitkering dient u onvrijwillig werkloos te zijn, 

in staat zijn te werken, beschikbaar zijn voor werk, zijn aangemeld bij een 

arbeidsbureau (centro de emprego), actief op zoek te zijn naar werk, en geen 

invaliditeitsuitkering of ouderdomspensioen te ontvangen. 

Werkloosheidsuitkeringen 

Het recht op een werkloosheidsuitkering (subsídio de desemprego) ontstaat indien de 

begunstigde in de 24 maanden voorafgaand aan de werkloosheid ten minste 360 

dagen in loondienst heeft gewerkt 

Werklozenbijstand 

Het recht op een sociale werkloosheidsuitkering (subsídio social de desemprego) 

ontstaat indien de begunstigde in de 12 maanden voorafgaand aan de werkloosheid 

ten minste 180 dagen in loondienst heeft gewerkt. Deze uitkering wordt ook 

toegekend aan werkzoekenden die na afloop van de gewone werkloosheidsuitkering 

nog geen werk hebben gevonden. Zij wordt evenwel alleen toegekend als het 

gezinsinkomen per hoofd en de waarde van roerende activa onder een bepaald bedrag 

liggen dat is vastgesteld op basis van de index voor sociale bijstand (indexante dos 

apoios sociais, IAS). 

Uitkering voor gedeeltelijke werkloosheid 

Een uitkering bij gedeeltelijke werkloosheid kan worden verstrekt aan personen die 

een werkloosheidsuitkering ontvangen of hebben aangevraagd en die deeltijdwerk 

gaan verrichten (waarvan de gemiddelde wekelijkse duur lager is dan die van 

fulltimewerk in een vergelijkbare situatie) of zelfstandige worden, op voorwaarde dat 

de inkomsten uit dit werk of deze werkzaamheden als zelfstandige lager zijn dan de 

werkloosheidsuitkering.  

Uitkeringen bij vervroegde uittreding 

Alle werknemers die vallen onder het algemene socialezekerheidsstelsel, behalve 

degenen die, hoewel ze onder het algemene stelsel vallen, niet verzekerd zijn voor 

invaliditeit, ouderdom en overlijden, mogen een vervroegde uittreding met hun 

werkgever afspreken. Werkelozen op leeftijd mogen bovendien een vervroegd 

pensioen aanvragen. 

Wat wordt er gedekt? 

Werkloosheidsuitkering 

Een werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van gemiddelde maandelijkse 

inkomsten (zonder bovengrens en inclusief inkomensvervangende tegemoetkomingen) 

die in de afgelopen 12 maanden zijn ontvangen vóór de beëindiging van een 

arbeidsovereenkomst. 
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Het dagtarief van de werkloosheidsuitkering is 65 % van het dagelijkse referentieloon, 

dat wordt berekend op basis van het gemiddelde daginkomen van de laatste 12 

kalendermaanden voorafgaande aan de tweede maand vóór het begin van de 

werkloosheid. Deze mag niet meer dan 75 % van de nettowaarde van het referentie-

inkomen bedragen of dan 2,5 maal de index voor sociale bijstand (IAS), en niet 

minder dan deze index, tenzij het referentie-inkomen van de werknemer lager is. In 

dit geval komt het bedrag overeen met de gemiddelde uitkering. Na 180 dagen van 

uitbetaling wordt het bedrag van de uitkering verlaagd met 10%. 

 

Tot 31 december 2012 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd met 10% wanneer 

beide echtgenoten die een feitelijke relatie hebben een werkloosheidsuitkering 

ontvangen of kinderen ten laste hebben, of wanneer de ontvanger van de 

werkloosheidsuitkering het hoofd is van een eenoudergezin en de alimentatie die door 

een rechter toegewezen of goedgekeurd is niet ontvangt. 

 

De duur van de werkloosheidsuitkeringen is afhankelijk van de leeftijd van de 

betrokkene en van het aantal maanden waarin inkomsten zijn ontvangen waarover 

verplichte socialeverzekeringspremies zijn afgedragen, direct voorafgaand aan de 

werkloosheid.  

Werklozenbijstand 

Werklozenbijstand bedraagt voor werkelozen die anderen ten laste hebben 100 % van 

het sociale bijstandindex, en 80 % voor alleenstaande werklozen.  

 

De sociale werkloosheidsuitkering wordt toegekend voor een zelfde tijdspanne als de 

werkloosheidsuitkering, behalve als deze uitkering is toegekend na afloop van een 

eerdere werkloosheidsuitkering; In dit geval wordt de duur gehalveerd. De sociale 

werkloosheidsuitkering kan onder de volgende voorwaarden worden verlengd tot de 

leeftijd waarop de betrokkene met vervroegd pensioen kan: betrokkene moet 52 jaar 

of ouder zijn bij aanvang van de werkloosheid en op de ingangsdatum van de 

verlenging voldoen aan de voorwaarden voor een sociale werkloosheidsuitkering.  

Uitkering voor gedeeltelijke werkloosheid 

Het bedrag van de uitkering bij gedeeltelijke werkloosheid komt overeen met het 

verschil tussen de werkloosheidsuitkering, vermeerderd met 35 %, en de voor het 

deeltijdwerk ontvangen beloning. Bij tijdelijke beperking van de arbeidsduur blijft de 

vergoeding tot een bepaald niveau op peil. De uitkering voor gedeeltelijke 

werkloosheid gaat in vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst voor deeltijdwerk 

en de duur is de resterende duur van de lopende werkloosheidsuitkering.  

Hoogte van de werkloosheidsuitkeringen 

De totale werkloosheidsuitkering en de werkloosheidsbijstand kunnen een eenmalige 

betaling zijn, mits de begunstigde een plan voor zelfstandig ondernemerschap 

voorlegt. In dat geval kan het bedrag ook gedeeltelijk worden uitgekeerd op 

voorwaarde dat de toegestane kosten niet hoger zijn dan het totale bedrag van de 

uitkering. 

Uitkeringen bij vervroegde uittreding 

De werkgever is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de uitkering bij vervroegde 

uittreding. Deze uitkering kan voor een periode van zes maanden voor de helft worden 
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gedragen door het Bureau voor Werkgelegenheid en Beroepsopleidingen (Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, IP). Deze periode kan worden verlengd tot 

maximaal twaalf maanden indien partijen op bovengenoemde wijze tot 

overeenstemming zijn gekomen en indien de werkgever zich in een onzekere 

economische en financiële situatie bevindt.  

Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen? 

Werkloosheidsuitkeringen moeten binnen de eerste 90 dagen van de werkloosheid, 

met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier te worden aangevraagd bij de 

plaatselijke instantie voor sociale zekerheid.  

 

De aanvrager dient ook een verklaring van de laatste werkgever bij te voegen waaruit 

de werkloosheid en de datum van het laatst ontvangen loon blijken, plus een 

verklaring van het arbeidsbureau van de woonplaats, waaruit de arbeidsgeschiktheid 

en de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt blijkt.  
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Hoofdstuk XI: Sociale minima 

Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering? 

Deze uitkeringen worden doorgaans alleen toegekend aan personen die niet vallen 

onder het op premiebetaling berustende stelsel, of die wel bij dat stelsel zijn 

aangesloten maar niet voor de risico in kwestie zijn gedekt. Bovendien worden deze 

uitkeringen enkel toegekend aan personen die in Portugal wonen en die in financiële 

moeilijkheden verkeren; dat wil zeggen dat hun inkomsten niet boven een bepaald 

niveau uitstijgen. 

Algemeen stelsel 

Iedereen die legaal in Portugal verblijft (in bepaalde gevallen ten minste drie jaar) en 

ouder is dan 18 jaar (personen jonger dan 18 jaar kunnen rechthebbende zijn als zij 

kinderen hebben die ten laste komen van hun huishouden, getrouwd zijn of 

samenwonen, of zwanger zijn) en tot de sociaaleconomische minima behoort (wat ook 

betekent dat er geen roerende goederen of andere vermogens zijn waarvan de waarde 

een bepaald bedrag overschrijdt in verhouding tot de index voor sociale bijstand 

(indexante dos apoios sociais, IAS) kan in aanmerking komen voor een inkomen voor 

sociale integratie (rendimento social de inserção).  

Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen die geen recht hebben op uitkeringen 

die op premie- of bijdragebetaling zijn gebaseerd, recht hebben op een niet op 

dergelijke afdrachten berustend pensioen. Dit kan worden verstrekt als invaliditeits- of 

sociaal ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen (pensão social 

de invalidez e de velhice, pensão de viuvez, e pensão de orfandade).  

 

Een sociaal pensioen kan worden toegekend aan personen van 65 jaar of ouder, en 

aan personen ouder dan 18 jaar die blijvend arbeidsongeschikt zijn, ongeacht hun 

beroep. Begunstigden van een sociaal invaliditeitspensioen hebben eveneens recht op 

de buitengewone solidariteitstoeslag (complemento extraordinário de solidariedade); 

een maandelijkse toeslag op de uitkering waarvan de hoogte afhankelijk is van de 

vraag of de begunstigde jonger is dan 70 jaar, dan wel 70 jaar of ouder is.  

 

Het weduwen-/weduwnaarspensioen wordt toegekend aan de echtgeno(o)t(e) van een 

gepensioneerde die vóór zijn of haar overlijden een premievrij pensioen ontving, mits 

die weduwe/weduwnaar geen recht heeft op een pensioen uit eigen hoofde. 

Minderjarige wezen hebben recht op een wezenpensioen.  

 

Ingezetenen die niet zijn verzekerd op basis van een verplicht stelsel van sociale 

bescherming of die wel zijn verzekerd maar niet voor moederschap, vaderschap en 

adoptie, kunnen in aanmerking komen voor sociale toelagen in het kader van 

bescherming bij moederschap, vaderschap en adoptie (subsídios sociais de protecção 

na parentalidade).  

 

Werklozen die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering, kunnen recht hebben 

op een sociale werkloosheidsuitkering (subsídio social de desemprego), mits zij 

voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot inkomen en roerende goederen. 
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Gepensioneerden van 65 jaar en ouder kunnen recht hebben op een 

solidariteitstoeslag voor ouderen (complemento solidário para idosos). Zij hebben 

hierop alleen recht als zij vóór de verlening van dit recht ten minste zes jaar in 

Portugal hebben gewoond en hun jaarlijkse inkomen onder een bepaalde grens ligt 

(5 022 EUR voor een alleenstaande en 8 788,50 EUR voor een echtpaar). Deze niet op 

premie- of bijdragebetaling berustende toeslag met inkomenstoets beloopt het 

verschil tussen het eigen inkomen van de gepensioneerde en dit bedrag. 

 

Gepensioneerden met een inkomen onder het gegarandeerde minimuminkomen 

(Retribuição Mínima Mensal Garantida) van het voorgaande jaar, of onder de index 

voor sociale bijstand (indexante dos apoios sociais, IAS) wanneer deze index hoger is 

dan het gegarandeerde minimuminkomen, zijn vrijgesteld van de eigen bijdrage voor 

gezondheidszorg en hebben recht op een hogere overheidsbijdrage voor 

geneesmiddelen. 

Wat wordt er gedekt? 

Algemeen stelsel 

Het inkomen voor sociale integratie is een uitkering in geld die in combinatie met een 

integratiecontract wordt verstrekt. Hiermee wordt beoogd individuen en hun 

gezinsleden voldoende middelen te verschaffen voor hun basisbehoeften en 

tegelijkertijd de geleidelijke integratie van deze personen in de maatschappij en op de 

arbeidsmarkt te bevorderen.  

 

De begunstigde moet bereid zijn andere uitkeringen aan te vragen waarop hij of zij 

mogelijk recht heeft, eventuele openstaande schulden aflossen en zijn of haar recht op 

alimentatie doen gelden. 

 

Het inkomen voor sociale integratie is gelijk aan het verschil tussen het theoretische 

bedrag van het inkomen voor sociale integratie in verhouding tot het aantal 

gezinsleden en het volledige gezinsinkomen. Het wordt dus betaald als een 

onderscheiden bedrag.  

 

Het theoretische bedrag wordt geïndexeerd volgens de index van sociale bijstand 

(indexante dos apoios sociais, IAS). Het wordt berekend als 100 % van de IAS  voor 

de rechthebbende, 50 % voor iedere volwassene en 30 % voor iedere minderjarige. 

 

Het inkomen voor sociale integratie kan worden gecombineerd met andere 

socialezekerheidsuitkeringen, zoals een toelage voor langdurige zorg (complemento 

por dependência), een solidariteitstoeslag voor ouderen en een toelage voor hulp van 

derden (subsídio por assistência de terceira pessoa). 

 

Het inkomen voor sociale integratie wordt gedurende 12 maanden uitgekeerd. Deze 

duur kan op verzoek van de begunstigde en op vertoon van de benodigde 

bewijsstukken worden verlengd. 

Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties 

De niet op premiebetaling berustende sociale invaliditeitsuitkeringen en 

ouderdomspensioenen zijn forfaitair, en worden geïndexeerd voor de index voor 

sociale bijstand (indexante dos apoios sociais, IAS). Het sociale invaliditeitspensioen 

wordt gedurende de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode uitbetaald.  
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Mogelijke extra toelagen zijn de toelage voor langdurige zorg en de buitengewone 

solidariteitstoeslag. De hoogte van de laatstgenoemde toeslag is afhankelijk van de 

vraag of de begunstigde jonger of ouder is dan 70 jaar.  

 

Ook het wezenpensioen is een vast bedrag, dat evenwel afhankelijk is van het aantal 

kinderen. Het bedraagt 20, 30 of 40 % van het sociaal pensioen. Het weduwe-

/weduwenaarspensioen bedraagt 60 % van het sociaal pensioen.  

 

De sociale toelagen in het kader van bescherming bij moederschap, vaderschap en 

adoptie worden geïndexeerd op basis van de index voor sociale bijstand (IAS). De 

toelagen worden onderworpen aan een inkomenstoets en volgen de regels van het 

algemene systeem. Hun duur is eveneens vergelijkbaar.  

 

De werklozenbijstand bedraagt 100 % van de IAS voor werklozen met een gezin.  

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 

Voor het ontvangen van het inkomen voor sociale integratie (rendimento social de 

inserção) moet de aanvrager akkoord gaan met de voorwaarden van het 

integratiecontract, dat in overleg met de aanvrager is opgesteld door de bevoegde 

lokale diensten. Aanmelding bij het bevoegd arbeidsbureau is ook verplicht. Bepaalde 

categorieën zijn vrijgesteld van deelname aan het integratiecontract en van 

inschrijving bij het arbeidsbureau.  

 

Het Instituut voor de sociale zekerheid (Instituto da Segurança Social) neemt via de 

bevoegde socialezekerheidsinstantie van de woonplaats van aanvrager een beslissing 

over het recht op en de uitbetaling van de uitkering. De arbeidsongeschiktheid op 

grond waarvan een persoon recht heeft op een sociaal invaliditeitspensioen moet 

worden vastgesteld door de keuringsinstantie voor arbeidsongeschiktheid. 

 

In de regel dient voor de aanvraag een ingevuld formulier te worden ingediend met de 

wettelijk vereiste bewijsstukken, zoals een kopie van documenten waaruit de identiteit 

en het inkomen van de desbetreffende persoon blijken en in voorkomend geval een 

medische verklaring, naast de andere relevante elementen op basis waarvan de 

bevoegde diensten voor sociale zekerheid kunnen vaststellen dat de persoon in 

kwestie de uitkering nodig heeft. 

 

Voor een aantal uitkeringen moeten specifieke documenten worden overgelegd. Zo is 

er voor een inkomen voor sociale integratie en een sociaal pensioen een rapport nodig 

over de sociaaleconomische situatie van de betrokkene dat wordt opgesteld door de 

bevoegde diensten. De solidariteitstoeslag voor ouderen mag pas dan worden 

verleend als is aangetoond dat het inkomen van nakomelingen die op grond van het 

Burgerlijk Wetboek onderhoudsplichtig zijn, ontoereikend is. 
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Hoofdstuk XII: Langdurige zorg 

Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg? 

Uitkeringen voor langdurige zorg worden uitbetaald aan personen die zichzelf niet 

kunnen verzorgen en permanente hulp van derden nodig hebben.  

 

In het algemene socialezekerheidsstelsel kunnen degenen die een invaliditeits-, 

ouderdoms- en nabestaandenpensioen ontvangen en sommige begunstigden van 

gezinstoelagen (d.w.z. gehandicapte kinderen) recht hebben op een uitkering voor 

langdurige zorg. 

 

Ook in het niet op premie- of bijdragebetaling berustende stelsel met inkomenstoets 

kan een uitkering voor langdurige zorg worden verleend aan degenen die een sociaal 

invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioen ontvangen en sommige 

begunstigden van gezinstoelagen (d.w.z. gehandicapte kinderen). 

 

In het socialeverzekeringstelsel en het niet op premie- of bijdragebetaling berustende 

stelsel bestaan voor gepensioneerden twee gradaties van hulpbehoevendheid. De 

eerste gradatie betreft personen die de basishandelingen in het dagelijks leven niet 

zelfstandig kunnen verrichten; de tweede gradatie betreft personen die 

hulpbehoevend zijn in de eerste graad en bovendien bedlegerig of zwaar dement zijn. 

Voor gehandicapte kinderen moet de situatie van permanente hulpbehoevendheid zich 

ten minste zes uur per dag voordoen. 

 

Personen die in Portugal wonen en (tijdelijk of blijvend, in geringe of ernstige mate) 

lichamelijk, geestelijk of maatschappelijk hulpbehoevendheid zijn, kunnen recht 

hebben op een uitkering van het socialezekerheidsstelsel en de nationale 

gezondheidsdienst.  

Wat wordt er gedekt? 

Uitkeringen in natura 

Verstrekking in natura kunnen de vorm aannemen van thuiszorg, semi-intramurale 

zorg of woonzorg. Thuiszorg (apoio domiciliário) omvat onder meer dagelijkse zorg, 

persoonlijk comfort, schoonmaakhulp, maaltijdbezorging en een begeleider voor 

medische consulten. Gastgezinnen (famílias de acolhimento) nemen tijdelijk of 

blijvend ouderen of gehandicapte volwassenen op (maximaal drie personen). In een 

gastgezin wordt voorzien in hun basisbehoeften, inclusief gezondheidszorg. 

 

Semi-intramurale zorg kan in verschillende vormen worden verleend. In een 

nachtcentrum (Centro de Noite) wordt onderdak geboden aan geïsoleerde ouderen die 

's nachts hulp nodig hebben (tussen 6 uur 's avonds en 8 uur 's morgens). In een 

dagcentrum (Centro de Dia) wordt ten minste acht uur per dag zorg verleend aan 

ouderen. In centra voor dagzorg en bevordering van zelfstandigheid (Unidades de dia 

e de promoção da autonomia) wordt dagelijks acht uur hulp verleend. Beschermde 

werkomgevingen (centro de actividades ocupacionais) ontfermen zich over ernstig 

gehandicapten, en centra voor sociale en beroepsmaatregelen (forum sócio-

ocupacional) over personen met een lichte geestelijke stoornis. In verzorgingstehuizen 
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voor tijdelijk verblijf (lar temporário) wordt zorg verleend aan gehandicapte kinderen 

en jongeren tussen 6 en 16 jaar. 

 

Woonzorg wordt verleend in verschillende soorten instellingen: 

 verzorgingstehuizen voor permanent verblijf (lar de idosos) voor ouderen die zeer 

hulpbehoevend zijn of kunnen worden; 

 tehuizen (residência) voor personen ouder dan 16 jaar met een blijvende of 

tijdelijke handicap; 

 centra voor ondersteund wonen (unidade de vida apoiada) voor personen met een 

blijvende geestelijke handicap; 

 centra voor beschermd wonen (unidade de vida protegida) voor volwassenen met 

ernstige psychologische problemen die waarschijnlijk blijvend zijn; 

 centra voor zelfstandig wonen (unidade de vida autónoma) voor soortgelijke 

volwassenen die een bepaalde mate van zelfstandigheid behouden; 

 het tijdelijk opvangcentrum voor noodgevallen (Centro de Acolhimento Temporário 

de Emergência) voor ouderen met maatschappelijke problemen. 

 

Medische revalidatie na een ziekenhuisopname is mogelijk in speciale herstelcentra 

(Unidades de convalescença) en revalidatiecentra voor de middellange termijn 

(Unidade de média duração e reabilitação), die tevens sociale en psychologische 

ondersteuning bieden. Langetermijn- en levensonderhoudcentra (Unidade de longa 

duração e manutenção) zijn bedoeld ter sociale ondersteuning en voortgezette 

behandeling van personen die aan een chronische aandoening lijden. Centra voor 

palliatieve zorg (Unidades de cuidados paliativos) bieden ondersteuning en begeleiding 

in een ziekenhuisomgeving voor terminale patiënten. 

 

Daarnaast is vroegtijdige interventie (Intervenção Precoce) een geïntegreerde 

hulpmaatregel waarin een combinatie van sociale, onderwijs- en gezondheidsbijstand 

wordt geboden voor kinderen tot en met zes jaar met een handicap of een ernstig 

risico van een verstandelijke handicap. 

Uitkeringen in geld 

Een toelage voor langdurige zorg (complemento por dependência) wordt in alle 

stelsels uitbetaald aan personen die een invaliditeits-, ouderdoms- of 

nabestaandenpensioen ontvangen en die permanente hulp van iemand anders nodig 

hebben. Het maandbedrag wordt geïndexeerd op het sociaal pensioen, en hangt af 

van de mate van zorgbehoevendheid. Per jaar wordt er feitelijk 14 maanden een 

uitkering uitbetaald (inclusief aanvullende kerst- en vakantiebonussen). 

 

De toelage voor hulp van derden (subsídio por assistência de terceira pessoa) is een 

maandelijkse uitkering voor gehandicapte kinderen. 

Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen? 

Zowel in het algemene socialezekerheidsstelsel als in het niet op premie- of 

bijdragebetaling berustende stelsel wordt arbeidsongeschiktheid voor de sociale 

zekerheid bepaald door medische commissies. In het socialezekerheidsstelsel en de 

nationale gezondheidsdienst zijn medische teams werkzaam binnen het nationale 

netwerk van geïntegreerde langdurige zorg.  
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Uitkeringen voor langdurige zorg worden hoofdzakelijk verstrekt door professionele 

aanbieders die tot het nationale netwerk van geïntegreerde langdurige zorg behoren. 

 

Professionele aanbieders omvatten verschillende soorten rechtspersonen zoals 

ziekenhuizen, gezondheidscentra, districtcentra voor sociale zekerheid, particuliere 

instellingen voor sociale solidariteit, ngo's, lokale overheden en organisaties met 

winstoogmerk.  

 

Informele zorg wordt erkend, maar niet in die mate dat dit een doorslaggevende 

factor vormt bij de keuze om personen thuis te laten wonen. Niet-formele 

zorgverleners zijn doorgaans gezinsleden, vrienden, kennissen of buren van de 

hulpbehoevende of vrijwilligers. 

 

De hulpbehoevendheid wordt beoordeeld aan de hand van de vraag in hoeverre de 

persoon in kwestie in staat is de basishandelingen in het dagelijks leven zelfstandig te 

verrichten (d.w.z. het huishouden, zich thuis verplaatsen en lichaamsverzorging). 

Hiervoor worden specifieke evaluaties gebruikt.  

 

Personen die een toelage voor langdurige zorg (complemento por dependência) 

ontvangen, kunnen op eigen verzoek opnieuw een beoordeling laten uitvoeren of 

moeten dit naar aanleiding van een besluit van de bevoegde instelling laten doen. 
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Bijlage : Nuttige adressen en sites 

 

Voor socialezekerheidskwesties met betrekking tot meer dan één EU-land kunt u een 

contactinstelling zoeken in de organendatabase die wordt bijgehouden door de 

Europese Commissie en staat op: http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Bij de openbare lichamen die het stelsel van sociale bescherming beheren kunt u 

nadere inlichtingen krijgen over de voorwaarden en de persoonlijke 

socialezekerheidsuitkeringen in Portugal. 

 

Voor informatie over uitkeringen bij verzekering in twee of meer lidstaten kunt u 

richten tot: 

 

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid 

(Direcção-Geral da Segurança Social) 

Largo do Rato, 1 

P-1296-144 Lisboa 

Tel. +351 21 381 7300 

Fax: + 351 21 388 9517 

E-mail: dgss@seg-social.pt 

http://www.seg-social.pt  

 

Instituut Sociale Zekerheid  

(Instituto da Segurança Social, IP) 

Rua Rosa Araújo, 43 

P-1250-194 Lisboa 

http://www.seg-social.pt  

 

Bureau voor werkgelegenheid en beroepsopleidingen 

(Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP) 

Av. José Malhoa, 11 

P-1099-018 Lisboa 

Tel. +351 21 861 4100Fax: +351 21 861 4603 

E-mail: dem@iefp.pt 

http://www.iefp.pt 

 

Directoraat-generaal Gezondheid 

(Direcção-Geral da Saúde) 

Alameda D. Afonso Henriques, 45 

1040-005[PLEASE NOTE: SHOULD “Lisboa” NOT BE ADDED HERE?] 

Tel.:+ 351 21 843 0500 

Fax: + 351 21 843 0530 

E mail: geral@dgs.pt 

Voor meer informatie kunt u zich tevens wenden tot de bevoegde ministeries:  

 

Ministerie van Solidariteit en Sociale Zekerheid 

(Ministério  da Solidariedade e da Segurança Social) 

Praça de Londres, 1 

P-1049-056 Lisboa 

http://www.mtss.gov.pt 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=nl
mailto:dgss@seg-social.pt
http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/
mailto:dem@iefp.pt
http://www.iefp.pt/
mailto:geral@dgs.pt
http://www.mtss.gov.pt/


 
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie 

 Uw socialezekerheidsrechten in Portugal 

Juli 2012   39 

Ministerie van Volksgezondheid  

(Ministério da Saúde) 

Av João Crisóstomo, 9 

1049-062 LISBOA 

http://www.min-saude.pt  

 

Ministerie van Financiën 

(Ministério das Finanças) 

Av Infante D Henrique, 1 

1100-278 LISBOA 

http://www.min-financas.pt  

 
 

  

 

http://www.min-saude.pt/
http://www.min-financas.pt/

