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O presente guia foi redigido e atualizado em estreita colaboração com os 

correspondentes nacionais do Sistema de Informação Mútua sobre a Proteção Social 

(MISSOC). Estão disponíveis mais informações sobre a rede MISSOC em: 

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

 

O presente guia apresenta uma descrição geral do regime de segurança social 

aplicável no respetivo país. Pode obter mais informações através de outras 

publicações MISSOC disponíveis na hiperligação supramencionada; pode igualmente 

contactar as autoridades e instituições competentes enunciadas no anexo do presente 

guia.  

 

A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa que atue em seu nome, declina toda a 

responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações constantes da 

presente publicação. 
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Capítulo I: Introdução, organização e financiamento 

Introdução 

O regime geral dos seguros sociais na Suécia compreende os seguintes ramos: 

 Seguros de saúde; 

 prestações por acidente de trabalho e doença profissional; 

 prestações por invalidez; 

 pensões por velhice e por sobrevivência; 

 seguro de desemprego; 

 prestações familiares e seguro parental. 

Beneficiários 

O regime geral de segurança social é obrigatório, com exceção do seguro de 

desemprego associado aos rendimentos. 

 

A segurança social divide-se num seguro baseado na residência, que cobre os 

subsídios mínimos garantidos, e subsídios baseados no emprego e referente à perda 

de rendimento. Estão abrangidas todas as pessoas que residem ou trabalham na 

Suécia. É considerado residente aquele que esteja domiciliado na Suécia. 

 

Considera-se que uma pessoa reside na Suécia se se puder supor que a sua estada no 

país vai ser superior a um ano. Assim, considera-se que continua a residir na Suécia 

se abandonar o país mas se puder supor que a sua estada no estrangeiro não será 

superior a um ano. 

 

Na Suécia, o sistema de segurança social assenta fundamentalmente no princípio do 

seguro nacional. Deste modo, o grupo de pessoas que beneficiam de proteção não é 

definido com base num determinado estatuto social e não é feita qualquer distinção 

significativa entre trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes. 

Os trabalhadores independentes gozam, assim, da proteção social do sistema geral. 

Condições de atribuição 

Existem períodos de carência antes do pagamento de algumas prestações do seguro e 

são exigidas certas condições para algumas das prestações. O subsídio parental e o 

subsídio de desemprego estão sujeitos a determinadas condições relativas ao período 

de seguro; as prestações por invalidez e as pensões por velhice e sobrevivência 

dependem de um determinado período de residência ou estão relacionadas com o 

nível de rendimentos. 

Recursos 

Caso não esteja satisfeito com uma decisão tomada por uma caixa de seguro ou uma 

caixa de desemprego, pode requerer à caixa a revisão da decisão. Se não ficar 

satisfeito com o resultado, pode recorrer para o tribunal administrativo. Os acórdãos 

proferidos por este tribunal podem igualmente, em determinadas condições, ser 

revistos pelo tribunal administrativo de recurso. Em certos casos, os acórdãos deste 

órgão jurisdicional podem ser revistos pelo Supremo Tribunal Administrativo. 
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Organização da proteção social 

O sistema sueco de segurança social, à exceção do seguro de desemprego e da ajuda 

financeira para estudos, é da competência do Ministério da Saúde e dos Assuntos 

Sociais (Socialdepartementet). Os ramos básicos da segurança social abrangem o 

seguro de doença e o seguro parental (sjuk- och föräldraförsäkring), a pensão por 

velhice (ålderspension), a pensão por sobrevivência (efterlevandepension), a 

prestação por doença (sjukersättning) e prestação por perda de atividade 

(aktivitetsersättning) e o seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais 

(arbetsskadeförsäkring). 

 

Nos termos do Código da Segurança Social, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 

2011, a segurança social compreende um seguro baseado na residência, que cobre as 

prestações e os montantes garantidos, e um seguro baseado no trabalho contra 

perdas de rendimento. As duas categorias são aplicáveis em condições de igualdade a 

todas as pessoas que residem habitualmente ou trabalham na Suécia. A cidadania 

sueca deixou de ser uma das condições do seguro. 

 

A Agência Sueca da Segurança Social (Försäkringskassan) é responsável pela 

administração da segurança social, à exceção das pensões por velhice e de 

sobrevivência, que são da responsabilidade da Agência Sueca de Pensões. 

 

Os cuidados de saúde são da responsabilidade das assembleias distritais da Suécia, 

que têm o direito de fixar as taxas a cobrar. Num caso em concreto, cabe ao município 

assegurar esses cuidados. 

 

O seguro de desemprego é da competência do Ministério do Emprego 

(Arbetsmarknadsdepartementet) e consiste num seguro de base e num seguro 

opcional associado aos rendimentos. O seguro de base cobre as pessoas com idade 

igual ou superior a 20 anos que não subscreveram o seguro opcional. O seguro 

opcional associado aos rendimentos é voluntário. As caixas de seguro de desemprego 

administram o seguro. 

 

A assistência social, que não é considerada parte da segurança social na Suécia, é da 

competência do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais e a sua supervisão é da 

responsabilidade do Conselho Nacional da Saúde e da Previdência Social 

(Socialstyrelsen). A administração da assistência social a nível local, incluindo a 

prestação de cuidados e serviços a crianças e famílias, idosos e pessoas portadoras de 

deficiência, é da responsabilidade dos municípios. 

 

A ajuda financeira para estudos é da responsabilidade do Conselho Sueco de Apoio aos 

Estudos (Centrala studiestödsnämnden, CSN). 

Financiamento 

Os seguros sociais são financiados através de impostos e de contribuições sociais. As 

contribuições das entidades patronais representam, no total, 31,42% da massa 

salarial, cobrindo a maior parte dos custos. Os trabalhadores independentes pagam 

em quotizações o equivalente a 28,97% do seu rendimento. As quotizações dos 

trabalhadores independentes podem sofrer uma ligeira redução caso estes aceitem um 

período de carência mais longo no seguro de doença. 
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Além disso, começaram recentemente a ser utilizadas quotizações dos segurados para 

financiar parte do regime de pensões por velhice. As contribuições cobrem cerca de 

60% das despesas da segurança social. O restante é financiado pelos rendimentos dos 

fundos e pelas receitas fiscais gerais. 

 

A entidade patronal deve deduzir estas quotizações da remuneração e entregá-las aos 

serviços fiscais. Se estiver inscrito numa caixa de desemprego, compete-lhe a si 

mesmo pagar diretamente uma quotização para essa caixa. 

 

As contribuições patronais para pessoas com mais de 65 anos são inferiores. 

 

O sistema regional de cuidados de saúde é financiado por receitas fiscais regionais e, 

em certa medida, por subsídios do Estado e taxas moderadoras. 

 

A assistência social é financiada essencialmente pelas receitas fiscais locais. 
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Capítulo II: Cuidados de saúde 

Aquisição do direito aos cuidados de saúde 

Todos os residentes têm direito a cuidados de saúde. Não está estipulado qualquer 

prazo de garantia.  

 

A Suécia possui um sistema regional de cuidados de saúde que, na sua maior parte, é 

independente do regime de segurança social. Cada assembleia distrital (landsting) ou 

região (region) e, num caso específico, município (kommun) tem o dever de assegurar 

o acesso de todas as pessoas residentes no distrito ou na região em causa a cuidados 

de saúde de qualidade. 

 

As assembleias distritais e regiões têm a seu cargo a maior parte dos cuidados de 

saúde, mas existem também médicos privados que celebraram acordos com as 

assembleias distritais. 

 

Determinados cuidados de saúde são também prestados pelos municípios suecos. 

Trata-se, principalmente, da assistência médica prestada a pessoas idosas em lares 

especiais. 

Cobertura 

Os cuidados de saúde abrangem a assistência médica geral (incluindo consultas 

médicas e cuidados especializados), cuidados hospitalares, fisioterapia e qualquer 

outro tratamento médico, cuidados dentários e medicamentos. 

 

A autoridade responsável pelos serviços médicos deve reembolsar as despesas de 

transporte relacionadas com certos tratamentos e cuidados de saúde; cada autoridade 

organiza o seu próprio sistema de reembolso. 

 

Em certas condições, as assembleias distritais e as regiões fornecem equipamentos 

médicos como, por exemplo, próteses e aparelhos auditivos. 

Acesso aos cuidados de saúde 

Cuidados de saúde  

Se ficar doente e tiver necessidade de consultar um médico, a assembleia distrital 

suportará a maior parte das despesas, mas terá de pagar uma taxa moderadora cujo 

montante varia entre 100 e 200 coroas suecas (entre 11 e 23 euros) (podendo ir até 

400 coroas suecas [46 euros] em casos de urgência). Sendo necessários cuidados 

especializados, o doente paga entre 230 e 320 coroas suecas (entre 26 e 37 euros). 

 

A maioria dos médicos são funcionários das assembleias distritais, embora também 

exista um grande número de médicos particulares, principalmente nas grandes 

cidades. Se consultar um médico particular que faça parte da rede de cuidados 

públicos, pagará uma taxa moderadora correspondente à do serviço público. 
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Pagará igualmente uma taxa pelos serviços de outros profissionais de saúde, como por 

exemplo enfermeiros e fisioterapeutas, que poderá variar entre 0 e 100 coroas suecas 

(0-11 euros). 

 

Os doentes hospitalizados pagam uma diária fixa cujo montante máximo é atualmente 

de 80 coroas suecas (9,18 euros) por dia de hospitalização. 

 

Estas taxas moderadoras correspondem à compartição do doente e não são 

reembolsáveis. 

Medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

Se um médico lhe passar uma receita, deve pagar integralmente o custo dos 

medicamentos até ao montante de 1 100 coroas suecas (126 euros). Se os custos 

ultrapassarem 1 100 coroas suecas (126 euros) ao longo de um período de doze 

meses, paga 50% dos custos compreendidos entre 1 101 e 2 100 coroas suecas 

(entre 126 e 241 euros). Se o total dos custos for superior a 1 700 coroas suecas (186 

euros), paga 25% dos custos compreendidos entre 2 101 e 3 900 coroas suecas 

(entre 241 e 448 euros), e, sendo caso disso, 10% dos custos compreendidos entre 

3 901 e 4 400 coroas suecas (entre 448 e 505 euros). Isso significa que, se os custos 

totais dos medicamentos, contando a comparticipação própria e as subvenções, 

excederem 4 400 coroas suecas (505 euros) durante um período de doze meses, os 

medicamentos adquiridos na parte restante desse período de doze meses serão 

gratuitos. Trata-se de uma limitação das despesas a cargo do doente, pelo que os 

seus gastos totais com medicamentos durante um período de doze meses não 

excederão 2 200 coroas suecas (252 euros). Este limite máximo também é válido para 

os produtos médicos receitados por um médico após uma gastroenterostomia. Os 

artigos descartáveis necessários para administrar os medicamentos são gratuitos. 

 

Se comprar medicamentos sem receita, pagará o seu preço na íntegra, o mesmo 

acontecendo com os medicamentos não abrangidos pelo sistema de seguro de doença. 

 

Alguns produtos dietéticos destinados a menores de 16 anos (por exemplo, em caso 

de alergia ao glúten) podem ser obtidos a preços reduzidos. 

 

A taxa paga na farmácia corresponde à sua comparticipação, pelo que não é 

reembolsável. 

Cuidados dentários 

Caso necessite de cuidados dentários, pode consultar um dentista ou um higienista 

oral particular ou dirigir-se ao serviço dentário público. As crianças e os jovens (até ao 

ano em que completam 19 anos, inclusive) têm direito a cuidados dentários gratuitos. 

 

O seguro contempla um regime de proteção contra custos elevados conjugado com 

cheques-dentista, com vista a encorajar consultas de rotina ao dentista. Neste regime, 

a compensação baseia-se em “preços de referência”: 50% dos custos suportados pelo 

doente entre 3 000 e 15 000 coroas suecas (entre 344 e 1 721 euros) e 85% dos 

custos superiores a 15 000 coroas suecas (1 721 euros). 

 

O preço que o paciente paga pelos diversos atos pode variar porque há liberdade de 

preços em matéria de cuidados dentários, o que implica que são os próprios 

prestadores de cuidados (por exemplo os dentistas, os higienistas orais ou outros 

membros de profissão liberal) quem decide o preço do tratamento a pagar pelo 

paciente. 
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As despesas dos cuidados dentários são reembolsadas ao profissional de saúde 

unicamente no caso de atos praticados por dentistas ou higienistas orais aprovados 

que ainda não tenham completado 70 anos de idade. É possível pedir uma derrogação 

a este limite de idade. 
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Capítulo III: Prestações pecuniárias por doença 

Aquisição do direito a prestações pecuniárias por doença 

As prestações pecuniárias por doença (sjukpenning) ou remuneração de doença 

(sjuklön) destinam-se a compensar parcialmente a perda de rendimento sofrida pela 

incapacidade de trabalhar devido a doença. 

 

O seguro é obrigatório para os trabalhadores por conta de outrem e os trabalhadores 

independentes que pretendam requerer o subsídio de doença. No entanto, são 

aplicáveis normas ligeiramente diferentes a cada um destes grupos: o período de 

carência previsto para os trabalhadores por conta de outrem é de um dia, sendo as 

prestações concedidas a partir do segundo dia de doença, ao passo que os 

trabalhadores independentes podem escolher entre diferentes categorias de seguro, 

que estipulam períodos de carência de 7, 14, 30, 60 ou 90 dias.  

 

Um trabalhador por conta de outrem que não possa trabalhar devido a doença recebe 

um subsídio de doença pago pela entidade patronal entre o segundo e o décimo 

quarto dia, inclusive; a partir daí, o pagamento do subsídio de doença fica a cargo da 

Agência Sueca da Segurança Social. 

 

Os desempregados inscritos no Serviço Público de Emprego recebem, em regra, uma 

prestação pecuniária por doença que lhes é pago pela Agência Sueca da Segurança 

Social desde o segundo dia do período de doença, sendo a partir do primeiro dia após 

o período de carência seleccionado no caso dos trabalhadores independentes. Os 

estudantes podem igualmente, em determinados casos, obter uma prestação 

pecuniária por doença. 

Condições de atribuição 

Não existe nenhuma exigência de rendimento mínimo para receber a remuneração de 

doença. Contudo, quem exerça uma atividade assalariada há menos de um mês deve 

ter entrado ao serviço e trabalhado pelo menos 14 dias para ter direito à remuneração 

da doença. 

 

Para poder beneficiar do subsídio de doença da caixa, deve possuir um rendimento 

profissional no mínimo igual a 24% do montante de base indexado aos preços em 

vigor, sendo ainda necessário que a sua capacidade de trabalho esteja reduzida em, 

pelo menos, 25% devido à doença. 

Reabilitação 

São, por vezes, necessárias medidas de reabilitação específicas para permitir às 

pessoas que não podem exercer uma atividade profissional devido a doença o 

regresso à vida ativa. Diferentes poderes públicos ou organismos de tutela são 

responsáveis pelos diversos tipos de medidas que se podem revelar necessários. A 

Agência Sueca da Segurança Social coordena e controla as medidas de reabilitação 

julgadas necessárias para as pessoas inaptas para o trabalho. A caixa de seguro 

também pode pagar um subsídio por perda de rendimentos durante a reabilitação. 

 

Em primeiro lugar, é a entidade patronal a responsável pelas diversas medidas de 

reabilitação que possam ser necessárias para permitir o retorno do trabalhador ao 
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trabalho. À entidade patronal cabe, em concertação com o trabalhador, determinar as 

necessidades em matéria de reabilitação. 

 

O subsídio de reabilitação pode ser pago à pessoa que se submete a uma reabilitação 

profissional. 

 

Este subsídio é composto por duas parcelas. A primeira consiste numa compensação 

por perda de rendimentos ocasionada pela participação na reabilitação, podendo ser 

paga integralmente ou parcialmente (1/4, 1/2 ou 3/4 do montante integral); o 

montante é igual ao do subsídio de doença. A segunda parcela do subsídio é uma 

prestação especial destinada a cobrir as despesas específicas resultantes da 

reabilitação. 

Cobertura  

Em caso de doença, não é pago nenhum subsídio em relação ao primeiro dia, por se 

tratar de um dia de carência. Isto aplica-se tanto à remuneração de doença paga pela 

entidade patronal como à prestação pecuniária por doença paga pela Agência Sueca 

da Segurança Social. Os trabalhadores independentes podem escolher um período de 

carência (ver acima “Aquisição do direito a prestações pecuniárias por doença”). 

 

O subsídio de doença pago pela entidade patronal é calculado em função do montante 

que teria recebido se não estivesse doente e corresponde a, pelo menos, 80% desse 

valor. 

 

A prestação pecuniária por doença é calculada em função do rendimento que dá 

direito à mesma (ou seja, de base), que consiste no rendimento monetário anual 

resultante de uma atividade profissional exercida durante um período mínimo de seis 

meses consecutivos ou de um trabalho sazonal regular ou semelhante, até um 

montante máximo anual fixo, correspondente ao montante de base indexado aos 

preços ou 330 000 coroas suecas (37 868 euros) (7,5 x SEK 44 000 (5 049 euros). O 

montante do subsídio de doença pago pela caixa de seguro equivale a 97% de 80% do 

referido rendimento. 

 

Este rendimento deve ser declarado à Agência Sueca da Segurança Social no 

momento em que é feito o pedido do subsídio. 

 

O subsídio pode ser pago por inteiro, à razão de três quartos, de metade ou de um 

quarto do valor apurado, em função do período durante o qual o interessado é 

obrigado a interromper a atividade profissional devido a doença. 

 

Esta prestação pode ascender a 80% multiplicados por 0,97 do rendimento de base, 

sendo paga 364 dias durante um período de 450 dias, designado “período-quadro”. Se 

a situação de doença se mantiver após os 364 dias, é possível requerer a prorrogação 

do pagamento do subsídio até um máximo de 550 dias. Neste caso, o subsídio de 

doença corresponde a 75% do rendimento de base multiplicados por 0,97. 

 

Em caso de doença grave, é possível requerer um subsídio de doença contínuo. São 

consideradas doenças graves, entre outras, certos tumores, doenças neurológicas, 

como a esclerose lateral amiotrófica (ELA), ou casos em que o doente aguarda o 

transplante de um órgão vital. O pagamento do subsídio de doença contínuo não está 

sujeito a qualquer limite de duração. O seu montante é igual ao que é pago durante os 

primeiros 364 dias (cerca de 80%).  
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Depois de receber o subsídio de doença durante 550 dias, a pessoa será convidada 

pelo Serviço Público de Emprego sueco a participar num programa individual de 

reinserção no mercado de trabalho. Se o seu estado de saúde não lhe permitir 

participar no programa, poderá requerer a “prorrogação do subsídio de doença em 

casos especiais”. Neste caso, o subsídio poderá ser pago por tempo indeterminado e 

corresponde a cerca de 75%. 

 

Se tiver de suspender a sua atividade profissional por ser portador de uma doença 

contagiosa sem estar doente, ou se tiver uma doença contagiosa que não o impede de 

trabalhar, pode receber um subsídio por doença contagiosa em vez do prestação 

pecuniária por doença. 

 

Se uma pessoa tiver recebido um subsídio por doença temporário (tidsbegränsad 

sjukersättning) durante o número máximo de meses e não possuir um rendimento 

que dê direito a uma prestação pecuniária por doença, ou se o mesmo for baixo, pode 

receber a prestação pecuniária por doença em casos especiais (sjukpenning i särskilda 

fall). 

Acesso às prestações pecuniárias por doença 

Declaração de doença 

Se tiver direito a subsídio de doença pago pela sua entidade patronal, deve 

comunicar-lhe a doença no primeiro dia de impedimento; se tiver direito à prestação 

pecuniária por doença pago pela Agência Sueca da Segurança Social, é a esta que tem 

de comunicar a doença. 

 

É ainda necessário apresentar um atestado médico a partir do oitavo dia de doença. 

 

Quando um trabalhador por conta de outrem com direito a subsídio de doença pago 

pela entidade patronal está doente por um período superior a 14 dias, a entidade 

patronal deve efetuar uma declaração de doença à Agência Sueca da Segurança Social 

no décimo quinto dia. 

Declaração de retorno ao trabalho 

Se receber a remuneração de doença ou prestação pecuniária por doença deve, 

quando retornar ao trabalho, notificar a entidade patronal e/ou a Agência Sueca da 

Segurança Social. 
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Capítulo IV: Prestações por maternidade e por 
paternidade 

Aquisição do direito a prestações por maternidade ou por paternidade 

Cuidados de maternidade 

Todas as mulheres residentes na Suécia têm direito a cuidados de saúde relacionados 

com a gravidez e o parto. 

Subsídio de gravidez 

As trabalhadoras assalariadas grávidas têm direito ao subsídio de gravidez se o 

trabalho que executam for penoso e não puderem continuar a exercê-lo devido à 

gravidez, nem ser afetadas pela entidade patronal a outras tarefas menos exigentes. 

Os subsídios pré-natais apenas podem ser pagos a partir do sexagésimo dia que 

antecede a data prevista para o parto. 

 

As mulheres têm igualmente direito ao subsídio de gravidez se o seu trabalho estiver 

proibido a grávidas e não puderem ser afetadas a outra atividade. Os subsídios pré-

natais são pagos em relação aos dias abrangidos pela proibição. 

Subsídio parental 

O subsídio parental é pago ao progenitor por motivo do nascimento ou da adoção de 

uma criança. O subsídio parental por nascimento de uma criança é pago durante um 

período total de 480 dias. Em caso de nascimentos múltiplos, o subsídio é pago 

durante um período suplementar de 180 dias por filho, a partir do segundo. 

 

Para receber um subsídio parental de montante superior a 180 coroas suecas (21 

euros) por dia, o progenitor deve ter subscrito a cobertura do seguro que contempla 

um subsídio de doença superior a este limite mínimo durante, pelo menos, 240 dias 

consecutivos antes do parto. Este requisito apenas é aplicável nos primeiros 180 dias 

de pagamento do subsídio. 

 

Os subsídios parentais não têm, necessariamente, de ser recebidos durante um 

período ininterrupto, antes podem ser repartidos por diversos períodos até a criança 

completar oito anos ou até ao fim do seu primeiro ano de escolaridade, caso tenha 

mais de oito anos nesse momento. Os pais adotivos podem optar por receber o 

subsídio parental em diferentes períodos repartidos ao longo de oito anos a contar do 

dia em que a criança lhes foi confiada. Estes subsídios não são pagos em relação a 

filhos que sejam adotados já com idade superior a 10 anos. 

 

Se ambos os progenitores cuidarem da criança, cada um deles tem direito a metade 

do número total de dias do subsídio parental. É, no entanto, possível que qualquer dos 

pais renuncie ao seu direito aos subsídios diários parentais a favor do outro, à exceção 

de um período de 60 dias. 

 

Se ambos os progenitores cuidarem da criança e um deles não preencher as condições 

de atribuição do subsídio parental, o outro tem direito aos 480 dias na íntegra. 
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A mãe tem direito a receber o subsídio parental a partir do sexagésimo dia que 

antecede a data prevista para o parto. Ambos os progenitores podem receber, ao 

mesmo tempo, o subsídio parental para poderem participar numa ação de formação 

parental, pré-natal ou perinatal. Os progenitores podem igualmente usufruir de 30 

dias do subsídio cada ao mesmo tempo para cuidarem do filho juntos. Estes 60 dias 

(30 dias por progenitor) apenas podem seru sados durante o primeiro ano do filho. 

 

A partir do nascimento da criança, o subsídio parental é pago ao progenitor que deixa 

de trabalhar para cuidar da criança. No entanto, a mãe tem sempre direito ao subsídio 

parental durante as quatro semanas a seguir ao parto, mesmo que não seja ela a 

cuidar da criança. 

 

Além disso, o pai tem direito a 10 dias de subsídio aquando do nascimento ou da 

adoção de uma criança. Estes subsídios não podem ser recebidos após o sexagésimo 

dia a contar da data em que a criança deixou a maternidade ou foi acolhida pelos pais 

adotivos. Em casos especiais, estes dias podem ser concedidos a outra pessoa que 

não o pai. 

 

É pago um subsídio parental temporário (tillfällig föräldrapenning) se a criança estiver 

doente e um dos progenitores tiver de interromper o trabalho para lhe prestar 

assistência. 

Cobertura 

Cuidados de maternidade 

Em regra, os cuidados preventivos prestados à mãe e à criança, bem como os serviços 

de planeamento familiar, são gratuitos. 

Subsídio de gravidez 

O subsídio de gravidez é pago, no máximo, durante 50 dos 60 dias anteriores à data 

prevista para o parto. Se a mulher estiver proibida de trabalhar, o subsídio pode ser 

pago durante mais de 50 dias. 

 

O seu montante equivale à prestação pecuniária por doença que seria paga à mulher 

em causa, ou seja, 97% de 80% do rendimento que dá direito ao subsídio de doença. 

O subsídio de gravidez tem como limite máximo o montante de base indexado aos 

preços multiplicado por 7,5, ou seja, 330 000 coroas suecas (37 868 euros). 

Subsídio parental 

O subsídio parental é pago durante um período total de 480 dias por filho, dos quais 

390 são pagos de acordo com a taxa da prestação pecuniária por doença, ou seja, 

97% de 80% do rendimento que dá direito ao subsídio de doença. O montante mínimo 

é de 180 coroas suecas (21 euros) por dia (prestação mínima garantida); o montante 

máximo equivale a 10 vezes o montante de base indexado aos preços, ou seja, 

440 000 coroas suecas (50 491 euros). Os restantes 90 dias são pagos de acordo com 

o montante mínimo. 

 

O subsídio parental pode ser pago por inteiro ou à razão de 100%, 75%, 50%, 25% 

ou 12,5%, consoante o tempo que o progenitor deixa de trabalhar para cuidar da 

criança. 
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O subsídio parental temporário pode ser requerido por um período máximo de 

120 dias por ano até a criança completar 12 anos (este período pode ser prorrogado 

em certos casos). 

Acesso às prestações por maternidade e paternidade 

O requerimento deve ser apresentado junto da Agência Sueca da Segurança Social. 
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Capítulo V: Prestações por invalidez 

Aquisição do direito a prestações por invalidez 

Prestação por doença ou por perda de atividade 

Se a sua capacidade de trabalho sofrer uma redução permanente de, pelo menos, 

25% devido a doença ou a qualquer deficiência física ou mental, pode beneficiar de 

uma prestação por doença (sjukersättning) ou por perda de atividade 

(aktivitetsersättning). A prestação por perda de atividade só é concedida em casos de 

perda da capacidade de trabalho a longo prazo. 

 

A prestação por doença e perda de atividade é constituída por dois elementos: 

 A prestação por doença/ perda de atividade associada aos rendimentos é financiada 

pelas quotizações pagas pela população ativa (trabalhadores por conta de outrem e 

trabalhadores independentes); 

 A prestação por doença/ perda de atividade financiada por impostos assume a 

forma de uma prestação garantida, concedida a todos os residentes que não têm 

direito a uma prestação por doença ou por perda de atividade associada aos 

rendimentos ou nos casos em que esta prestação é de valor reduzido. 

 

Prestação por doença/ perda de atividade associada aos rendimentos 

Para ter direito à prestação por doença ou por perda de atividade associada aos 

rendimentos, é necessário estar segurado para estas prestações, o que é o caso de 

todas as pessoas que trabalham na Suécia. É ainda necessário ter recebido 

rendimentos que dão direito a pensão durante pelo menos um ano no decurso do 

período de referência. Todas as pessoas que trabalham na Suécia recebem 

rendimentos que dão direito a pensão. 

 

Se tem entre 30 e 64 anos, pode obter uma prestação por doença, e se tem entre 19 

e 29 anos, pode beneficiar de uma prestação por perda de atividade.  

 

Prestação garantida 

Se não tiver direito à prestação por doença/ perda de atividade associada aos 

rendimentos, pode beneficiar de uma prestação garantida correspondente ao seu nível 

de garantia; se receber uma prestação associada aos rendimentos inferior ao nível 

mínimo, receberá a diferença sob a forma de prestação garantida. O critério de 

atribuição da prestação garantida é a residência. As pessoas que trabalham na Suécia 

recebem rendimentos que dão direito a pensão. Para ter direito à prestação garantida, 

é necessário ser seguro para as prestações baseadas na residência na Suécia. 

Subsídio de grande inválido 

O subsídio por deficiência é uma outra prestação que pode ser concedida em caso de 

redução permanente da capacidade funcional (handikappersättning). 

 

Pode ser pago conjuntamente com uma compensação por perda de rendimentos, por 

exemplo, a prestação por doença ou por perda de atividade, ou como prestação 

independente. 
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Para ter direito ao subsídio por deficiência, é necessário ter mais de 19 anos e ter 

sofrido, antes dos 65 anos e durante um período mínimo de um ano, uma tal redução 

das capacidades funcionais que: 

 a pessoa em causa necessite de assistência durante grande parte do tempo e ajuda 

para realizar as tarefas básicas da vida quotidiana; 

 a pessoa em causa necessite de assistência permanente de terceira pessoa para 

poder exercer uma atividade profissional ou estudar; ou 

 a deficiência implique, atualmente ou num futuro próximo, despesas suplementares 

consideráveis. 

Subsídio por assistência a criança portadora de deficiência 

Se se ocupa de um filho doente ou deficiente, pode obter um subsídio por assistência 

a criança portadora de deficiência (vårdbidrag) se esta tiver necessidade de vigilância 

e cuidados específicos durante um período mínimo de seis meses e/ou se estiver 

sujeito a despesas suplementares decorrentes da doença ou deficiência da criança.  

Subsídio de assistência/assistência pessoal 

Uma pessoa com uma deficiência grave e necessidade de assistência pessoal diária 

pode beneficiar de um subsídio de assistência (assistansersättning) ou assistência 

pessoal (personlig assistans). 

 

Uma pessoa que necessita de assistência para cuidados básicos por um período 

superior a 20 horas por semana tem direito a um subsídio de assistência concedido 

pelo Estado; se forem necessárias menos horas de cuidados, o subsídio é da 

responsabilidade das autoridades locais, com a designação de assistência pessoal. 

 

A assistência para cuidados básicos consiste em ajudar uma pessoa: 

 na higiene pessoal; 

 a vestir-se; 

 a alimentar-se; 

 a comunicar com os outros; e 

 noutras tarefas que exigem um bom conhecimento da deficiência dessa pessoa. 

 

Para poder beneficiar destes subsídios, a pessoa deve estar incluída numa destas 

categorias: 

 pessoas que sofrem de deficiência mental, tal como autismo ou uma patologia 

similar; 

 pessoas que sofrem de uma deficiência mental grave e duradoura resultante de 

lesões cerebrais provocadas, na idade adulta, por violência extrema ou por doença 

física; ou 

 pessoas que sofrem de outras deficiências mentais ou físicas graves que causam 

dificuldades significativas na vida quotidiana e que não são consequência normal do 

envelhecimento. 

Subsídio para viatura adaptada 

Para obter o subsídio, é necessário que, por causa da redução da sua capacidade 

funcional, o deficiente enfrente dificuldades significativas para se deslocar ou utilizar 

os transportes públicos. Em regra, este subsídio só pode voltar a ser concedido ao fim 

de sete anos. 
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Cobertura 

Prestação por doença ou por perda de atividade 

 

Prestação por doença ou por perda de atividade associada aos rendimentos 

Para calcular o montante destas prestações recorre-se a um rendimento fictício 

determinado com base nos rendimentos que dão direito a pensão recebidos pelo 

interessado na Suécia durante o período de referência imediatamente anterior ao 

momento em que a sua capacidade de trabalho sofreu uma redução de, pelo menos, 

25%, sob condição de esse estado persistir por um período mínimo de um ano. 

 

Se for paga por inteiro, a prestação por doença/ perda de atividade associada aos 

rendimentos equivale a 64% do rendimento fictício. 

 

O rendimento fictício baseia-se na média dos rendimentos anuais brutos recebidos 

durante os três melhores anos do período de referência. A duração desse período 

depende da idade do interessado, podendo ir desde os cinco até aos oito anos que 

precedem o ano da verificação do risco. 

 

O montante máximo da prestação por doença/ perda de atividade associada aos 

rendimentos ascende a 17 600 coroas suecas (2 020 euros) por mês. 

 

A prestação por doença é concedida por tempo indeterminado. Aos 65 anos de idade, 

esta prestação é substituída pela pensão por velhice. A prestação por perda de 

atividade é sempre temporária, sendo concedida por um período máximo de três anos. 

 

Prestação garantida 

No caso da prestação por perda de atividade, o nível de garantia está associado à 

idade, podendo ir até aos 30 anos. Para as pessoas com menos de 21 anos, 

corresponde ao montante de base indexado aos preços multiplicado por 2,10. Depois, 

o nível aumenta 0,05 vezes o mesmo montante por cada fração de dois anos, até à 

idade de 30 anos. 

 

No caso da prestação por doença, o nível de garantia equivale ao montante de base 

indexado aos preços multiplicado por 2,40. O montante de base era de 44 000 coroas 

suecas (5 049 euros) e o correspondente nível de garantia de 105 600 coroas suecas 

(12 118 euros) (2,40 x 44 000 coroas suecas [5 049 euros]).  

 

O montante da prestação garantida depende do período de seguro. São tidos em 

conta para o cálculo do período de seguro o tempo de residência efetiva na Suécia 

desde os 16 anos de idade e o período de seguro remanescente até à data em que 

perfaz 65 anos. Para que esse período futuro de seguro seja contabilizado, deve ter 

residido na Suécia durante um determinado período entre a idade de 16 anos e o ano 

que precede a verificação do risco.  

 

Para ter direito à prestação garantida por inteiro, é necessário que o período de 

seguro seja de, pelo menos, quarenta anos. Se for inferior, a prestação é reduzida em 

um quadragésimo por cada ano que faltar para atingir um período de seguro de 

quarenta anos. Se for paga por inteiro, a prestação por doença sob a forma de 

prestação garantida após 40 anos de residência ascende a 8 800 coroas suecas (1 010 

euros) por mês. 
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A prestação garantida é reduzida em relação à prestação por doença/ por perda de 

atividade associada aos rendimentos e é paga em função do grau de incapacidade, 

estando previstos quatro níveis distintos. 

Subsídio de grande inválido 

Aquando da fixação do montante do subsídio por deficiência, é tida em conta a 

situação global do deficiente e as diversas necessidades de auxílio e despesas 

suplementares envolvidas. O subsídio pode corresponder a 36%, 53% ou 69% do 

montante de base indexado aos preços. 

 

O montante máximo é de 30 360 coroas suecas (3 484 euros). 

Subsídio por assistência a criança portadora de deficiência 

Este subsídio por assistência constitui uma prestação destinada a cobrir os esforços 

especiais do progenitor em causa e/ou as despesas suplementares com que se vê 

confrontado por causa da doença ou da deficiência. O montante do subsídio por 

assistência é calculado tendo em conta as necessidades de cuidados e as despesas 

suplementares. Este subsídio pode corresponder a 25%, 50%, 75% ou 100% da 

prestação por inteiro. 

 

O montante máximo corresponde a 250% do montante de base indexado aos preços, 

ou seja, 110 000 coroas suecas (12 623 euros) por ano. 

 

Pode receber o subsídio por assistência a partir da data do nascimento da criança e 

até ao fim do mês de junho do ano em que esta atinge a idade de 19 anos. 

Subsídio de assistência/assistência pessoal 

Uma pessoa a quem tenha sido atribuído o subsídio de assistência/assistência pessoal 

antes de completar 65 anos de idade pode continuar a beneficiar dele depois de ter 

atingido essa idade. 

 

A pessoa pode escolher a modalidade de concessão da assistência. Designadamente, 

pode: 

 contratar uma ou mais pessoas para prestarem assistência; 

 solicitar assistência junto das autoridades locais; ou 

 contratar uma empresa ou organização para a prestação dos serviços de 

assistência. 

 

O montante deste subsídio ascende a 267 coroas suecas (31 euros) por hora. 

 

Subsídio para viatura adaptada 

As pessoas deficientes e os pais de crianças deficientes de idade inferior a 18 anos 

podem beneficiar de uma ajuda para a aquisição e a adaptação de um automóvel, um 

motociclo ou um ciclomotor. Pode também ser atribuída uma ajuda restrita para a 

frequência de cursos de preparação para a obtenção de carta de condução.  

 

O subsídio deve ser utilizado para a aquisição de uma viatura para uso pessoal. O 

montante de base equivale a 60 000 coroas suecas (6 885 euros), podendo ser 



 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 

 Os seus direitos de segurança social na Suécia 

Julho de 2012 r 20 

concedido um montante adicional de 40 000 coroas suecas (4 590 euros), no máximo, 

sujeito a condição de recursos. Os custos de adaptação de uma viatura às 

necessidades físicas da pessoa são integralmente cobertos, não estando sujeitos a 

qualquer limite. 

Acesso às prestações por invalidez 

O requerimento deve ser apresentado junto da Agência Sueca da Segurança Social. A 

assistência pessoal é obtida através das autoridades locais. 
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Capítulo VI: Pensões e prestações por velhice 

Aquisição do direito a prestações por velhice 

Desde 1 de janeiro de 1999, a Suécia dispõe de um novo sistema de pensões por 

velhice. A introdução desse novo sistema foi acompanhada pela adoção de algumas 

disposições transitórias.  

 

As pessoas nascidas a partir de 1954, inclusive, estão integralmente cobertas pelo 

novo sistema.  

 

As pessoas nascidas no período de 1938-1953 estão cobertas em parte pelo antigo 

sistema e em parte pelo novo, numa proporção que é determinada pelo ano de 

nascimento. Assim, as pessoas nascidas em 1938 estão cobertas em 4/20 pelo novo 

sistema e em 16/20 pelo antigo; as que nasceram em 1939 estão cobertas em 5/20 

pelo novo sistema e em 15/20 pelo antigo, e assim sucessivamente.  

 

As pessoas nascidas até 1937, inclusive, estão integralmente cobertas pelo antigo 

sistema. 

O novo sistema de pensão 

Existem dois regimes de proteção na velhice: um regime de pensões baseadas nos 

rendimentos e um regime de pensões garantidas. 

 

A pensão garantida depende exclusivamente do critério de residência na Suécia e, 

como, tal, não existe qualquer distinção entre trabalhadores por conta de outrem e 

trabalhadores independentes. Este regime assegura uma pensão mínima às pessoas 

que não trabalharam o tempo suficiente para terem direito a uma pensão baseada nos 

rendimentos satisfatória. 

 

A pensão baseada nos rendimentos, por seu lado, constitui um regime de seguro 

distinto baseado numa atividade profissional remunerada, abrangendo tanto os 

trabalhadores por conta de outrem como os trabalhadores independentes. A pensão 

baseada nos rendimentos é calculada em função dos rendimentos declarados ao longo 

da vida. A contribuição corresponde a 18,5% do rendimento de base por ano. O 

sistema de pensões associadas aos rendimentos contempla prestações financiadas por 

repartição (a pensão por velhice baseada nos rendimentos e a pensão complementar 

baseada nos rendimentos) e um regime financiado por capitalização com contas 

individuais (pensão por capitalização). 

 

Todas as pessoas nascidas em ou após 1938 podem receber dois tipos diferentes de 

pensão baseada nos rendimentos: uma pensão de base e uma pensão por 

capitalização. As pessoas nascidas durante o período de 1938-1953 podem ainda 

receber uma pensão complementar calculada de acordo com as regras do antigo 

sistema de pensão. 

Aquisição dos direitos à pensão 

Em princípio, todos os rendimentos tributáveis declarados dão direito a pensão. Os 

rendimentos do trabalho assalariado, os rendimentos de atividades profissionais não 
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assalariadas (trabalho independente) e as prestações da segurança social (subsídio 

por doença baseado no rendimento, prestação por doença, subsídio de desemprego, 

etc.) dão direito a pensão. Uma quotização para a pensão por velhice é retirada de 

todos os rendimentos que dão direito a pensão, incluindo as prestações da segurança 

social. 

 

Os rendimentos que dão direito a pensão estão sujeitos a um limite inferior e a um 

limite superior. O limite mínimo corresponde ao limiar a partir do qual a declaração é 

obrigatória, ou seja, 42,3% do montante de base indexado aos preços (18 612 coroas 

suecas [2 136 euros]). Se os rendimentos forem superiores a este limiar, os direitos 

de pensão são calculados com base na totalidade dos rendimentos. O limite máximo 

corresponde ao rendimento de base multiplicado por 7,5, o que equivale, em 2011, a 

409 500 coroas suecas (46 991 euros). 

 

Para além dos rendimentos efetivos, existem situações que podem igualmente dar 

direito a pensão por razões de repartição. Nesses casos, os direitos a pensão são 

calculados com base em rendimentos fictícios, designados valores que dão direito a 

pensão. 

 pais com filhos pequenos; 

 pessoas que cumprem o serviço militar obrigatório; 

 pessoas que frequentam o ensino superior a tempo inteiro e beneficiam de um 

subsídio de estudos; 

 beneficiários de prestações por doença ou por perda de atividade baseadas nos 

rendimentos. 

Todas as pessoas que trabalharam na Suécia e adquiriram direitos a pensão mantêm o 

direito à pensão baseada nos rendimentos seja qual for o seu local de residência. 

Condições de atribuição 

Não existe um prazo de garantia para a pensão por velhice associada aos rendimentos 

nem para a pensão por capitalização. Em contrapartida, são necessários três anos de 

rendimentos que dão direito a pensão para a pensão complementar associada aos 

rendimentos e três anos de residência na Suécia para a pensão garantida. 

 

Os trabalhadores que atingiram a idade de 61 anos podem optar por um regime de 

reforma flexível, sendo também possível trabalhar depois dos 67 anos com o acordo 

da entidade patronal. No entanto, a pensão garantida não pode ser paga antes dos 65 

anos de idade. 

Cobertura 

Pensão por velhice associada aos rendimentos 

A quotização para a pensão de base corresponde a 16% dos rendimentos que dão 

direito a pensão. O capital assim acumulado pelo interessado na sua conta de pensão 

base é reajustado anualmente em função da evolução dos rendimentos médios na 

Suécia, da fração dos “remanescentes” de pensão deixados por pessoas falecidas à 

qual o segurado tem direito e das despesas de gestão. 

 

A pensão de base é calculada dividindo o capital total acumulado por um coeficiente 

que se baseia essencialmente na esperança média de vida do grupo etário do 

interessado no momento da passagem à reforma, de acordo com a média quinquenal 

mais recente das estatísticas de longevidade para ambos os sexos. 
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A pensão baseada nos rendimentos só pode ser concedida a partir do mês em que o 

interessado completa 61 anos. Quanto mais tempo se adiar a reforma, mais elevado 

será o montante da pensão a pagar. Basicamente, quanto mais tarde se verificar a 

passagem à reforma, menor será o número de anos durante os quais a pensão será 

paga; o adiamento da reforma resulta num coeficiente mais baixo e, 

consequentemente, numa pensão anual mais alta. 

Pensão complementar associada aos rendimentos 

Uma parte da pensão das pessoas nascidas no período de 1938-1953 é calculada sob 

a forma de pensão complementar nos termos das antigas regras. O montante da 

pensão complementar equivale a 60% da média dos rendimentos que dão direito a 

pensão auferidos nos 15 anos de rendimento mais elevado. Para receber uma pensão 

complementar integral, é necessário ter adquirido direitos a pensão durante pelo 

menos 30 anos. 

 

São aplicáveis as mesmas regras em matéria de adiamento que se aplicam à pensão 

de base. 

Pensão por capitalização 

A pensão baseia-se em quotizações correspondentes a 2,5% dos rendimentos que dão 

direito a pensão, mais o rendimento líquido do capital assim acumulado, que é 

aplicado em fundos de investimento que o próprio interessado pode escolher. Os 

ativos acumulados pelo interessado na sua conta de pensão por capitalização evoluem 

em função da rendibilidade dos fundos escolhidos. A fração dos “remanescentes” de 

pensão deixados por pessoas falecidas à qual o interessado tem direito e as despesas 

de gestão influenciam igualmente o valor da conta. Para maior segurança, o montante 

da pensão por capitalização é, em princípio, calculado da mesma forma que o da 

pensão de base. 

Pensão garantida 

A pensão garantida representa uma rede de segurança para as pessoas que não 

adquiriram direitos a pensão com base em rendimentos ou que recebem uma pensão 

baseada nos rendimentos muito fraca. Permite-lhes beneficiar de uma pensão mínima 

correspondente a 2,13 vezes o montante de base indexado aos preços (93 720 coroas 

suecas [10 755 euros] por ano) ou 1,90 vezes esse montante (83 600 coroas suecas 

[9 593 euros] por ano), consoante se trate de pessoa solteira ou de pessoa casada. 

 

Para receber a pensão garantida, o interessado deve residir na Suécia, num outro país 

da UE ou do EEE ou num país com o qual a Suécia tenha assinado uma convenção 

sobre este assunto. 

 

Para receber uma pensão garantida completa, é necessário ter residido durante 

quarenta anos na Suécia entre os 25 e os 64 anos de idade. 

Acesso às prestações por velhice 

O requerimento deve ser apresentado junto da Agência de Pensões Sueca. 
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Capítulo VII: Prestações por sobrevivência 

Aquisição do direito a prestações por sobrevivência 

Tal como acontece com as prestações por velhice, as prestações por sobrevivência não 

dependem do estatuto social. No regime de pensão garantida, os trabalhadores 

independentes estão cobertos com base no seu período de residência na Suécia e, por 

conseguinte, gozam da mesma proteção que os trabalhadores por conta de outrem 

através do regime de pensões associadas aos rendimentos. 

 

As prestações por sobrevivência podem assumir a forma de: 

 pensão de orfandade ou subsídio de sobrevivência para crianças; 

 pensão de adaptação e pensão garantida; 

 pensão de viuvez e pensão garantida. 

Pensão de orfandade ou subsídio de sobrevivência para crianças 

Os menores de 18 anos têm direito a uma pensão de orfandade ou a um subsídio de 

sobrevivência para crianças em caso de morte de um dos progenitores ou de ambos. 

Os filhos que já tenham atingido os 18 anos de idade também podem ter direito a 

uma pensão de orfandade e/ou a um subsídio de sobrevivência, até, no máximo, ao 

fim do mês de junho do ano em que completam 20 anos, se frequentarem o ensino 

básico ou o ensino secundário. 

Pensão de adaptação e pensão garantida 

O cônjuge sobrevivo (homem ou mulher) com idade inferior a 65 anos pode receber 

uma pensão de adaptação e uma pensão garantida se, à data da morte do segurado, 

vivia permanentemente com ele e: 

 com um menor cuja guarda tivesse sido confiada a um ou a ambos os cônjuges; ou 

 vivia ininterruptamente com o falecido há, pelo menos, cinco anos. 

Pensão de viuvez e pensão garantida 

Em princípio, a pensão de viuvez foi suprimida pela reforma das pensões por 

sobrevivência realizada em 1990. No entanto, ainda é paga em certos casos. 

 

Uma viúva nascida antes de 1945 pode receber uma pensão de viuvez e uma pensão 

garantida (se tiver menos de 65 anos), se estava casada com o falecido no fim de 

1989 e assim permaneceu até ao falecimento, e se à data deste preenchia as 

condições para beneficiar de uma pensão de viuvez. 

 

Uma viúva nascida em 1945 ou mais tarde pode receber um certo montante a título 

de pensão de viuvez, se estava casada com o falecido no fim de 1989 e assim 

permaneceu até ao falecimento, e se, quer no fim de 1989, quer à data do 

falecimento, preenchia as condições para beneficiar de uma pensão de viuvez. 
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Cobertura 

Pensão de orfandade ou subsídio de sobrevivência para crianças 

A pensão de orfandade é uma prestação baseada nos rendimentos, que depende do 

capital acumulado na conta-pensão do segurado. É calculado um capital adicional 

fictício correspondente aos anos que separam o ano da morte do ano em que o 

falecido completaria 64 anos. A criança recebe 30% ou 35% da pensão por velhice 

fictícia do falecido. Se este último tiver vários filhos, cada um deles recebe 20% ou 

25%. O montante total é repartido de forma igual pelos filhos. O valor da pensão por 

velhice fictícia do falecido não pode ser excedido. 

 

Se a criança não receber uma pensão de orfandade por o falecido não ter adquirido 

direitos de pensão, ou se a pensão tiver um valor muito baixo, pode ser-lhe atribuído 

um subsídio de sobrevivência para crianças equivalente a 40% do montante de base 

indexado aos preços (17 600 coroas suecas [2 020 euros]). Qualquer montante pago 

a título de pensão de orfandade é integralmente deduzido do subsídio de 

sobrevivência para crianças, mesmo que a pensão seja paga por outro país. 

Pensão de adaptação e pensão garantida 

A pensão de adaptação é paga durante 12 meses, mas pode ser concedida por mais 

12 meses se o cônjuge sobrevivo viver com um filho menor de 18 anos cuja guarda 

lhe esteja confiada e que, à data da morte do segurado, vivesse permanentemente no 

domicílio de ambos. A pensão de adaptação pode ser paga até ao mês em que o filho 

mais jovem completar 12 anos. 

 

A pensão de adaptação é igual a 55% da pensão por velhice fictícia do falecido. 

 

Se o cônjuge sobrevivo não receber uma pensão de adaptação por o falecido não ter 

adquirido direitos de pensão, ou se a pensão tiver um valor muito baixo, pode ser 

pago um subsídio de sobrevivência equivalente ao montante de base indexado aos 

preços multiplicado por 2,13, se o falecido tiver cumprido um período de seguro de 

40 anos na Suécia; caso contrário, a pensão garantida será reduzida de um 

quadragésimo por cada ano em falta para atingir esse período de seguro. Qualquer 

montante pago a título de pensão de adaptação é integralmente deduzido da pensão 

garantida. As pensões de sobrevivência pagas por outro país e que não sejam 

assimiláveis à pensão garantida podem igualmente ser deduzidas. 

Acesso às prestações por sobrevivência 

O requerimento deve ser apresentado junto da Agência de Pensões Sueca. 
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Capítulo VIII: Prestações por acidentes de trabalho e 
doenças profissionais 

Aquisição do direito a prestações por acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 

Trata-se de um regime de segurança social obrigatório, financiado maioritariamente 

por contribuições, que prevê a concessão de prestações em espécie e prestações 

pecuniárias associadas aos rendimentos da população ativa (trabalhadores por conta 

de outrem e trabalhadores independentes). 

 

Se tem um emprego fixo ou temporário, beneficia do seguro de acidentes de trabalho 

e doenças profissionais. Este seguro cobre os trabalhadores assalariados, os 

trabalhadores independentes e os trabalhadores contratados. Os estudantes estão 

igualmente cobertos nos casos em que a formação que frequentam apresenta um 

risco específico. 

 

São considerados como tal os acidentes no trabalho/ doenças profissionais resultantes 

dos efeitos nocivos do trabalho. Para que um dano seja considerado resultante de um 

determinado acidente ou causa, é necessário que elementos sólidos confirmem essa 

relação. Para que um dano seja considerado resultante de tal acidente ou fator, é 

necessário que existam provas concretas dessa relação de causalidade. As doenças 

provocadas por fatores nocivos presentes no ambiente de trabalho podem ser 

consideradas doenças profissionais; são exemplos destes fatores os trabalhos penosos 

e monótonos, o ruído, as vibrações e diversas substâncias químicas. 

 

Algumas doenças contagiosas podem ser consideradas doenças profissionais se forem 

contraídas por uma infeção devida ao trabalho num laboratório, estabelecimento 

hospitalar ou outro. É o caso, por exemplo, da icterícia e do hospitalismo infecioso. 

Cobertura 

São as seguintes as prestações concedidas por acidentes no trabalho/ doenças 

profissionais: 

 subsídio de doença; 

 cuidados de saúde; 

 atividades de reabilitação; 

 subsídio de prevenção de acidentes ou doenças; 

 pensão vitalícia; 

 subsídio de funeral. 

 

A prestação pecuniária por doença é paga nas mesmas condições, incluindo 

montantes, de quaisquer outras doenças. 

 

Os cuidados de saúde são igualmente ministrados nas mesmas condições que as 

aplicáveis a quaisquer outras doenças. Além disso, são reembolsadas todas as 

despesas resultantes de um acidente no trabalho/ doença profissional sob a forma de 

cuidados hospitalares no estrangeiro, cuidados dentários e acessórios específicos 
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(muletas, próteses, etc.). Para que os cuidados dentários sejam reembolsados, é 

necessário que os cuidados tenham sido ministrados por um dentista ou outro 

profissional do sector público ou convencionado. 

 

Se, em consequência de um acidente no trabalho/ doença profissional, deixar de 

poder realizar as tarefas anteriores, pode beneficiar de medidas de reabilitação com 

vista a permitir o retorno ao trabalho. Durante o período de reabilitação, pode obter 

um subsídio. Se tiver de se ausentar do trabalho durante um determinado período 

para evitar um acidente no trabalho ou doença profissional ou impedir o seu 

agravamento, poderá ter direito ao subsídio de doença. 

 

Se, no seguimento de um acidente no trabalho ou doença profissional, sofrer uma 

redução da sua capacidade profissional em pelo menos 1/15, pode obter uma pensão 

vitalícia. Esta cobre a perda de rendimento eventual daí resultante. Para calcular o 

montante da pensão vitalícia, compara-se o rendimento que teria caso não tivesse 

sofrido o acidente ou doença profissional com o rendimento que aufere após essa 

ocorrência. A diferença entre estes dois rendimentos constitui o montante da renda. 

Esta pode ser temporária ou definitiva. 

 

Em caso de morte resultante de um acidente no trabalho ou doença profissional, é 

paga uma ajuda para as despesas de funeral. Pode igualmente ser paga uma pensão 

vitalícia aos sobreviventes. 

Acesso às prestações por acidentes de trabalho e doenças 

profissionais 

Deve informar a sua entidade patronal de qualquer acidente de trabalho ou doença 

profissional de que seja vítima. A entidade patronal deve, em seguida, comunicar o 

acidente ou a doença à Agência Sueca da Segurança Social. No caso dos 

trabalhadores independentes, são eles mesmos que devem efetuar essa declaração. 

Os estudantes devem informar o respetivo estabelecimento de ensino, que, por sua 

vez, comunica o acidente ou a doença à Agência Sueca da Segurança Social. 
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Capítulo IX: Prestações familiares 

Aquisição do direito a prestações familiares 

Abonos de família 

Os abonos por filho a cargo (barnbidrag) são concedidos relativamente a todas as 

crianças que residem na Suécia. Existe também um subsídio por filho a cargo alargado 

(förlängt barnbidrag) e um complemento para famílias numerosas (flerbarnstillägg). 

Estas prestações não são subordinadas a um controlo dos rendimentos.  

 

As famílias com crianças a cargo e as famílias sem crianças podem ter direito ao 

subsídio de alojamento (bostadsbidrag), subordinado a um controlo de rendimentos. 

Este subsídio é composto por três elementos. O primeiro depende do custo da 

habitação e apenas pode ser pago às pessoas que residem permanentemente na 

Suécia. O segundo, que será tratado a seguir, é um subsídio para os filhos que vivem 

em casa dos pais. O terceiro consiste num subsídio para os filhos que vivem algum 

tempo em casa dos pais, o qual se descreve mais adiante.  

 

Pode igualmente ser pago um subsídio de estudos (studiehjälp) respeitante aos filhos 

maiores de 16 anos que prossigam os estudos a tempo inteiro. 

Prestações por assistência a filho 

A legislação sueca autoriza os municípios a estabelecerem, financiarem e gerirem 

subsídios municipais por assistência a filho (vårdnadsbidrag). Por conseguinte, só é 

possível requerer este subsídio se o município decidir, com base na referida legislação, 

estabelecê-lo. 

 

Os pais podem requerer o subsídio se residirem no município em causa e tiverem a 

guarda dos filhos. Para terem direito a este subsídio, devem ter recebido o subsídio 

parental durante, pelo menos, 250 dias. 

 

O subsídio pode ser acumulado com um emprego remunerado, mas não com outras 

prestações da segurança social relacionadas com desemprego, doença, parentalidade 

ou velhice. 

Outras prestações 

Em caso de nascimento ou adoção, pode ser pago um subsídio parental, a fim de 

permitir ao progenitor ficar em casa a cuidar da criança por períodos ininterruptos 

bastante longos. 

 

Caso necessite de ficar em casa para se ocupar, por períodos curtos, de uma criança 

que está, por exemplo, doente, pode receber um subsídio parental temporário. 

 

Os subsídios parentais e os subsídios de gravidez encontram-se descritos na secção 

sobre prestações por maternidade e paternidade.  
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Cobertura 

Abonos de família 

Abono por filho a cargo  

Este abono é concedido a partir do mês seguinte ao do nascimento da criança e até ao 

final do trimestre em que completa 16 anos de idade. O abono por filho a cargo 

ascende a 1 050 coroas suecas (120 euros). 

 

Abono por filho a cargo prolongado 

Os subsídios familiares prolongados são pagos quando as crianças completam 16 anos 

e continuam a frequentar o ensino regular. Esta prestação é paga até ao fim do mês 

em que os jovens terminam a sua escolaridade. 

 

Complemento para famílias numerosas 

O suplemento para famílias numerosas é pago automaticamente às pessoas que 

recebem o subsídio familiar normal por três ou mais filhos. Em determinadas 

circunstâncias, os jovens com mais de 16 anos que prosseguem estudos que dão 

direito ao subsídio por filho a cargo prolongado ou a um subsídio de estudos podem 

ser igualmente tomados em consideração para a concessão desse suplemento. O 

suplemento para famílias numerosas pode ser pago até ao fim do segundo trimestre 

do ano em que o jovem que prossegue os estudos completa 20 anos. 

 

O montante depende do lugar que a criança ocupa na família: 

 pelo segundo filho: 150 coroas suecas (17 euros); 

 pelo terceiro filho: 454 coroas suecas (52 euros); 

 pelo quarto filho: 1 010 coroas suecas (116 euros); 

 a partir do quinto filho: 1 250 coroas suecas (143 euros). 

 

Subsídio de habitação para famílias com filhos a cargo 

O subsídio que é calculado unicamente em função do número de crianças é designado 

subsídio especial para crianças que vivem com os pais. Este subsídio mensal eleva-se 

a, no máximo, 1 300 coroas suecas (149 euros) para as famílias com um filho, 

1 750 coroas suecas (201 euros) para as famílias com dois filhos e 2 350 coroas 

suecas (270 euros) para as famílias com três ou mais filhos. O subsídio de habitação 

que é calculado com base no número de filhos que vivem algum tempo com os pais é 

uma prestação mensal com um limite de 300 coroas suecas (34 euros) para as 

famílias com um filho. As famílias com dois filhos têm direito a 375 coroas suecas (43 

euros) e as famílias com três ou mais filhos recebem 450 coroas suecas (52 euros). 

Subsídio de estudos 

É pago um subsídio de 1 050 coroas suecas (115 euros) por mês para os filhos entre 

os 16 e os 20 anos de idade que prosseguem estudos secundários a tempo inteiro. Se 

o jovem ou os pais tiverem um rendimento diminuto, pode ser concedido um 

suplemento. 

Prestações por assistência a filho 
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Este subsídio pode ser concedido por filhos com idades compreendidas entre um e três 

anos e não está sujeito a impostos. Tratando-se de filhos adotivos, o subsídio pode ser 

pago até ao quinto aniversário da criança durante o período máximo de dois anos. 

 

O montante máximo do subsídio por assistência a filho é de 3 000 coroas suecas (344 

euros) por filho e por mês. 

 

Os municípios estão autorizados a reduzir o subsídio caso a criança frequente um 

estabelecimento de ensino pré-escolar público. Nestes casos, o montante do subsídio 

depende do tempo que a criança permanece nesse estabelecimento. 

 

 

 

Acesso às prestações familiares 

O requerimento deve ser apresentado junto da Agência Sueca da Segurança Social, 

exceto em casos especiais. O subsídio de estudos é gerido pela Conselho Sueco para 

Apoio aos Estudos (Centrala studiestödsnämnden - CSN) e o subsídio por assistência a 

filho é gerido pelas autoridades locais. 
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Capítulo X: Desemprego 

Aquisição do direito a prestações de desemprego 

O seguro de desempego tem duas vertentes: 

 um seguro voluntário para compensar a perda de rendimentos 

(inkomstbortfallsförsäkring), que concede uma prestação associada aos rendimentos 

à população ativa, financiada pelas contribuições das entidades patronais e dos 

segurados; 

 um seguro de base (grundförsäkring) financiado pelas contribuições das entidades 

patronais, que cobre as pessoas que não subscreveram um seguro voluntário e lhes 

concede uma prestação de montante fixo. 

 

Se perder o emprego, tem direito, em certas condições, a um subsídio de desemprego 

associado aos rendimentos ou a um subsídio de desemprego de base. Para ter direito 

ao subsídio de desemprego associado aos rendimentos, deve: 

 ter estado inscrito pelo menos 12 meses numa caixa de desemprego (condição de 

inscrição); ou 

 ter exercido, durante os últimos 12 meses imediatamente anteriores ao 

desemprego, uma atividade remunerada durante, pelo menos, 6 meses 

(trabalhando, no mínimo, 80 horas por mês) ou 480 horas durante um período 

ininterrupto de 6 meses (trabalhando, no mínimo, 50 horas por mês) (condição de 

trabalho). 

 

Se preencher a condição de trabalho, mas não a condição de inscrição, tem direito ao 

montante de base a contar do seu vigésimo aniversário. 

 

As condições básicas para ter direito tanto à prestação baseada no rendimento como 

ao montante de base são as seguintes: 

 não ter emprego1; 

 estar apto para o trabalho; 

 estar disponível para aceitar um emprego; 

 estar inscrito nos serviços de emprego; 

 estar disposto a aceitar um emprego adequado; 

 cooperar com o serviço de emprego na elaboração de um plano de ação individual; 

 procurar ativamente um emprego adequado. 

Cobertura 

Desde de 1 de julho de 2002, o montante de base do seguro é de 320 coroas suecas 

(37 euros) por dia, sendo proporcionalmente reduzido para quem tenha trabalhado a 

                                           
1 Se não exerce nenhuma actividade remunerada nem nenhuma actividade por conta própria, é normalmente considerado um desempregado. 

Para serem considerados desempregados, os trabalhadores independentes devem pôr um termo formal às suas actividades ou, dentro de certos 

limites, interrompê-las temporariamente. Se exerce uma actividade remunerada alguns dias ou algumas horas por semana e está à procura de 

mais trabalho, pode ainda ser considerado desempregado em relação ao resto da semana e beneficiar de um certo montante de subsídio. 
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tempo parcial. O subsídio baseado nos rendimentos equivale a 80% dos rendimentos 

auferidos antes do desemprego durante os primeiros 200 dias e a 70% daí em diante. 

A prestação máxima ascende a 680 coroas suecas (78 euros). São deduzidas ao 

subsídio eventuais pensões, prestações por doença, etc. O subsídio não é pago em 

relação aos sábados e domingos. 

 

O subsídio é concedido por um período máximo de 300 dias úteis (período de 

indemnização). Decorrido este período, os requerentes com filhos menores de 18 anos 

têm direito a receber o subsídio durante mais 150 dias. 

Desemprego imputável ao segurado  

Os segurados perdem o direito ao subsídio durante um determinado período se: 

 abandonarem o seu emprego sem razão válida; ou 

 forem despedidos por comportamento inadequado. 

 

O montante diário do subsídio do segurado será reduzido durante um certo período de 

tempo se: 

 recusar injustificadamente um emprego adequado , ou 

 embora não recusando explicitamente um emprego adequado, se comportar de 

modo a impedir que esse emprego lhe possa ser atribuído. 

Pagamento do subsídio de desemprego 

O subsídio de desemprego é pago pela caixa de desemprego em que a pessoa está 

inscrita. As pessoas que não estão inscritas numa caixa podem receber o subsídio de 

base da Caixa ALFA (e o subsídio associado aos rendimentos se estiverem inscritos 

nesta caixa). 

Acesso às prestações de desemprego 

Se está desempregado, deve inscrever-se o mais rapidamente possível nos serviços 

de emprego, que lhe indicarão as formalidades a cumprir. Entregar-lhe-ão também 

certos formulários, nomeadamente a declaração de desemprego e a declaração da 

entidade patronal, e informarão a sua caixa de desemprego sobre o facto de se 

encontrar desempregado. Por sua vez, a caixa enviar-lhe-á informações 

complementares e um cartão. A caixa decidirá sobre a concessão do subsídio de 

desemprego. Se não estiver de acordo com essa decisão, pode solicitar uma revisão 

da mesma. Depois, poderá ainda recorrer da decisão da caixa. 

 

Se encontrar emprego ou deixar de procurar emprego enquanto está a receber o 

subsídio de desemprego, deve comunicar este facto aos serviços de emprego. 
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Capítulo XI: Recursos mínimos 

Aquisição do direito a prestações de recursos mínimos 

Assistência social  

A assistência social é uma forma de assistência de último recurso, que se destina às 

pessoas (ou famílias) que se encontram temporariamente (por um período mais curto 

ou mais longo) sem recursos suficientes para fazer face às despesas básicas da vida 

quotidiana. Esta prestação é concedida a todas as pessoas que necessitarem desta 

ajuda, sendo essa necessidade determinada com base numa avaliação. 

 

Em princípio, trata-se de um direito individual. É tomada em consideração a situação 

de todo o agregado familiar (pessoas casadas ou em união de facto com filhos 

menores). A assistência é concedida à família, enquanto os pais estiverem obrigados a 

assegurar o sustento dos filhos. A atribuição não está sujeita a quaisquer outras 

condições relacionadas com a idade. 

 

Também não existem condições relativas à nacionalidade; todas as pessoas com o 

direito de permanecer no país podem receber estas prestações. Não é exigido que os 

beneficiários residam permanentemente na Suécia. 

Apoio financeiro aos idosos e complemento de habitação para pensionistas 

Trata-se de prestações sujeitas a condição de recursos, que visam complementar o 

rendimento dos pensionistas sem recursos suficientes. 

Cobertura 

Assistência social 

O montante da assistência social depende das necessidades do beneficiário e da 

composição do seu agregado familiar. 

 

O montante máximo (excluindo outras prestações, tais como as prestações familiares) 

para cobrir diversas despesas (alimentação, vestuário, calçado, atividades recreativas, 

bens de consumo, saúde e higiene, jornal diário, telefone e taxa de televisão) para as 

pessoas solteiras ascende a 2 920 coroas suecas (335 euros) por mês e, para os 

casais, a 5 270 coroas suecas (605 euros) por mês. Existindo filhos, são pagos 

montantes adicionais. 

 

Pode ainda ser pago adicionalmente um montante especial para cobrir despesas 

domésticas comuns, consoante a dimensão do agregado familiar. 

 

Para além das prestações acima mencionadas, pode também ser concedido apoio para 

cobrir despesas razoáveis com habitação, eletricidade, deslocações entre a casa e o 

trabalho, seguro de habitação e quotas sindicais e quotizações para uma caixa de 

desemprego. 

 

Em regra, são também cobertas as despesas com cuidados de saúde, dentários e 

oftálmicos dos beneficiários de assistência social. 
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Apoio financeiro aos idosos 

A garantia de rendimento para as pessoas idosas abrange as pessoas com mais de 65 

anos que residem na Suécia mas nela habitaram ou trabalharam durante tão pouco 

tempo que não têm direito a uma pensão que lhes permita prover à sua subsistência. 

Assegura-lhes um nível de vida mínimo. O apoio financeiro aos idosos é uma 

prestação sujeita a condição de recursos, sendo-lhe, em princípio, deduzido qualquer 

outro rendimento antes do respetivo pagamento. O “nível de vida razoável” estipulado 

corresponde, após pagamento das despesas de alojamento, a 1,3546 vezes o 

montante de base indexado aos preços anual, no caso de pessoas solteiras, e a 

1,1446 vezes esse montante, no caso de pessoas casadas. As “despesas de habitação 

razoáveis” podem atingir, no máximo, 4 967 coroas suecas (570 euros) por mês no 

caso de pessoas solteiras e 4 197 coroas suecas (482 euros) no caso de pessoas 

casadas. A concessão de uma ajuda de subsistência a pessoas idosas, incluindo o 

subsídio de alojamento, está inteiramente condicionada a um controlo dos respetivos 

rendimentos. Em princípio, qualquer outro rendimento é deduzido no montante dessa 

ajuda. 

Complemento de habitação para pensionistas 

O complemento de habitação corresponde a 93% das despesas de habitação, tendo 

como limite máximo 5 000 coroas suecas (574 euros) no caso de pessoas casadas e 

2 500 coroas suecas (287 euros) no caso de pessoas não casadas. 

 

Os pensionistas podem receber um complemento de habitação especial – até 

6 200 coroas suecas (711 euros) se forem casados ou 3 100 coroas suecas (356 

euros) se não o forem – caso beneficiem do apoio financeiro aos idosos e tenham 

despesas de habitação especialmente elevadas. 

 

Ambos os complementos estão sujeitos a condição de recursos. 

Acesso às prestações de recursos mínimos 

O requerimento deve ser apresentado ao técnico de serviço social do município, que 

apreciará o pedido e realizará um inquérito social. A apreciação terá por base uma 

avaliação financeira dos bens e rendimentos do requerente. O técnico de serviço social 

procurará ainda determinar de que modo o requerente poderá prover às suas próprias 

necessidades. A decisão deve ser tomada dentro de um “prazo razoável”. 
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Capítulo XII: Cuidados de longa duração 

Aquisição do direito a cuidados de longa duração 

As pessoas que não podem prover às suas necessidades ou recorrer a outro meio para 

assegurar a sua satisfação têm direito a assistência prestada pela comissão social. A 

legislação nacional consagra o direito de todas as pessoas a um nível de vida razoável. 

O modo como este direito é garantido na prática pode variar devido às condições 

locais. 

 

Todos os residentes têm direito a cuidados de longa duração; estes cuidados não 

estão sujeitos a condição de recursos, a condições de idade ou ao cumprimento de 

prazos de garantia. 

 

Algumas prestações por cuidados de longa duração foram já descritas na secção sobre 

prestações por invalidez, nomeadamente o subsídio de assistência, a assistência 

pessoal e o subsídio por deficiência. 

Cobertura 

Enquanto o beneficiário necessitar de qualquer tipo de assistência para manter um 

nível de vida razoável, tem direito a esse apoio, seja qual for o seu grau de 

dependência. 

 

Os cuidados de longa duração estão integrados num sistema de cuidados mais vasto. 

Se uma pessoa necessitar de cuidados médicos que não exijam hospitalização, pode, 

nos termos da lei, receber esses cuidados na sua própria casa. A assistência também 

pode assumir a forma de cuidados domiciliários. Os cuidados residenciais ou em 

estabelecimentos especiais destinam-se essencialmente às pessoas que necessitam de 

acesso direto e permanente a assistência, tais como pessoas que sofrem da doença de 

Alzheimer, de outras doenças graves ou de ansiedade e solidão. O município não pode 

recusar a prestação de assistência a estas pessoas na sua própria casa. Os cônjuges e 

filhos não estão legalmente obrigados a cuidar dos seus familiares idosos. 

 

As taxas moderadoras são baixas, existindo um limite máximo nacional para as 

despesas incorridas. O limite máximo para as despesas com cuidados a idosos é de 

1 760 coroas suecas (202 euros) por mês. As despesas com cuidados médicos não 

podem ultrapassar 1 100 coroas suecas (126 euros) por ano e com medicamentos 

2 200 coroas suecas (252 euros) por ano. As pessoas têm o direito de reservar uma 

quantia razoável para a renda e, pelo menos, 4 967 coroas suecas (570 euros) por 

mês para as despesas básicas do dia-a-dia antes de o município poder cobrar uma 

taxa pelos cuidados prestados aos idosos. 

Acesso a cuidados de longa duração 

O requerimento deve ser apresentado ao município, que é responsável pelas decisões, 

pelo financiamento e pela prestação dos serviços. Para a prestação dos serviços, os 

municípios dispõem de várias opções. Os serviços podem ser prestados por 

funcionários municipais, por uma organização comum a vários municípios ou por 
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prestadores de cuidados privados contratados pelo município, incluindo organizações 

sem fins lucrativos. Deste modo, o beneficiário tem liberdade de escolha. 

 

Uma vez que a prestação de cuidados aos idosos é uma responsabilidade atribuída por 

lei, os municípios são também responsáveis por assegurar a prestação de serviços. 
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Anexo : Informações de contacto das instituições e 
endereços úteis na Internet 

 

Poderão ser obtidas informações mais detalhadas sobre as condições de atribuição e 

as prestações de segurança social na Suécia junto dos organismos seguintes 

responsáveis pela gestão do sistema de proteção social. 

 

Para questões de segurança social que respeitem a mais do que um país da UE, 

poderá procurar uma instituição de contacto no diretório de instituições gerido pela 

Comissão Europeia, disponível em: http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Os pedidos de informações relativos à incidência nas prestações dos períodos de 

seguro cumpridos em dois ou mais Estados-Membros devem ser dirigidos a: 

Seguros sociais, exceto o seguro de desemprego 

A Agência Sueca da Segurança Social (Försäkringskassan) pode fornecer-lhe 

informações mais detalhadas sobre a segurança social.  

 

Försäkringskassan 

(Agência Sueca da Segurança Social) 

SE-103 51 Stockholm 

Tel: ++46 771 524 524 

Fax : ++46 8 411 27 89 

http://www.forsakringskassan.se  

 

Para questões relativas às pensões por velhice e sobrevivência: 

Pensionsmyndigheten 

(Agência de Pensões Sueca) 

Box 38190 

SE-100 64 Stockholm 

Tel: ++46 771 776 776 

http://www.pensionsmyndigheten.se  

Seguro de desemprego 

Para as questões relativas ao seguro de desemprego, deve dirigir-se à sua caixa de 

desemprego, ao Serviço Público de Emprego ou à Inspeção do Seguro de Desemprego 

(Inspektionen for arbetslôshetsfôrsakringen - IAF). 

 

O IAF deve assegurar-se de que as caixas de desemprego aplicam as regras dos 

subsídios de maneira adequada, de modo a que o tratamento dos dossiês das pessoas 

à procura de emprego seja realizado com toda a segurança jurídica, e verificar se os 

serviços de emprego desempenham a sua missão corretamente, de modo a que os 

requerentes de emprego que se encontrem em situações similares sejam tratados da 

mesma forma no conjunto do país. 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=pt
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
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Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF 

(Inspeção do Seguro de Desemprego) 

Box 210SE-641 22 Katrineholm 

Telefone: ++46 150 48 70 00 

Fax : ++46 150 48 70 02 

http://www.iaf.se 

Subsídio de estudos 

Para as questões relativas ao subsídio de estudos pago aos estudantes com idades 

entre os 16 e os 20 anos, deve dirigir-se aos serviços locais do Conselho Sueco de 

Apoio aos Estudos. 

 

A Conselho Sueco de Apoio aos Estudos (CSN) é a autoridade central responsável pelo 

sistema de apoio aos estudos: 

 

Centrala studiestödsnämnden 

(Centro Sueco de Apoio aos Estudos) 

SE-85182 Sundsvall 

Tel: ++771 276 000 

Fax : ++46 60 18 61 93 

http://www.csn.se  

  

Serviços sociais e cuidados de saúde 

O Conselho Nacional da Saúde e da Previdência Social (Socialstyrelsen) é uma 

entidade pública sob a tutela do Ministério da Saúde com um conjunto muito amplo de 

atividades e várias funções diferentes nos domínios dos serviços sociais, da saúde e 

serviços médicos, da higiene ambiental, da prevenção de doenças transmissíveis e da 

epidemiologia. 

 

Socialstyrelsen 

(Conselho Nacional da Saúde e da Previdência Social) 

SE-106 30 Stockholm 

Tel: +46 75 247 30 00 

Fax: +46 75 247 32 52 

http://www.socialstyrelsen.se 

 

 

 

http://www.csn.se/
http://www.socialstyrelsen.se/

