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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 

Na Noruega, a proteção social geral é essencialmente assegurada pelo regime nacional 

de segurança social, pelo regime das prestações familiares e pelo regime de 

prestações pecuniárias para famílias com filhos pequenos. 

Quem está coberto pela segurança social na Noruega? 

Em geral, estão obrigatoriamente cobertas pelo regime nacional de segurança social 

todas as pessoas que residam ou trabalhem por conta de outrem na Noruega, ou em 

instalações permanentes ou móveis da plataforma continental norueguesa. Algumas 

categorias de cidadãos noruegueses que trabalham no estrangeiro (função pública, 

etc.) estão também abrangidas pelo seguro obrigatório. 

 

Os marítimos que sejam cidadãos de um país do Espaço Económico Europeu (EEE) e 

que trabalhem a bordo de navios com pavilhão norueguês estão cobertos pelo regime 

nacional de segurança social contra todos os riscos, independentemente do local de 

residência.  

 

As pessoas não abrangidas pelo seguro, independentemente de residirem ou não na 

Noruega, podem solicitar o seguro voluntário, desde que preencham certas condições 

relativas a períodos contributivos anteriores, etc. 

Montante de base (MB) 

Muitas prestações do regime nacional de segurança social são calculadas a partir de 

um montante de base, o MB. Este montante é ajustado anualmente por um decreto 

real que produz efeitos a partir de 1 de maio, a fim de ter em conta a evolução do 

nível geral dos rendimentos e do custo de vida. Em 1 de maio de 2012, o MB ascendia 

a 82 122 coroas norueguesas (10 842 euros).  

Organização da proteção social 

As prestações dos diversos ramos da segurança social (incluindo as prestações 

familiares e as prestações pecuniárias para famílias com filhos pequenos), à exceção 

dos cuidados de saúde, são geridas pela Administração do Trabalho e da Previdência 

Social (Arbeids- og velferdsetaten), um organismo público sob a tutela da Direção do 

Trabalho e da Previdência Social (Arbeids- og velferdsdirektoratet). A Administração 

do Trabalho e da Previdência Social também é responsável pela prestação de 

alimentos aos filhos.  

 

A nível regional, existem 19 delegações distritais NAV (NAV fylkeskontorer), incluindo 

centros do trabalho (NAV Arbeidslivssentre) criados para ajudar a reduzir o 

absentismo por doença e a promover a inclusão dos trabalhadores mais idosos e 

portadores de deficiência na vida ativa. A nível local, o Serviço NAV (NAV-kontoret) 

(457 unidades), um serviço único de atendimento ao público, presta todos os serviços 

integrados em matéria de segurança social e é responsável pela assistência financeira 

social. A Agência Norueguesa da Segurança Social no Estrangeiro (NAV Internasjonalt) 

trata de casos individuais de segurados e beneficiários que se encontram no 



 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 

 Os seus direitos de segurança social na Noruega 

Julho de 2012 r 5 

estrangeiro, à exceção dos casos individuais relativos a pensões por velhice e pensões 

de sobrevivência, da responsabilidade das Pensões NAV Oslo (NAV Pensjon Oslo). 

 

O reembolso das despesas de saúde é gerido pela Direção da Saúde 

(Helsedirektoratet) sob a tutela do Ministério dos Serviços de Saúde e Assistência. A 

Administração da Economia da Saúde (Helseøkonomiforvaltningen - HELFO) trata de 

casos individuais relacionados com cuidados de saúde. Para além da sua sede, a 

HELFO conta ainda com seis delegações regionais, e a sua delegação de Oslo possui 

um departamento (HELFO Utland) que trata de casos com origem no estrangeiro.  

 

O Ministério do Trabalho (Arbeidsdepartementet) é responsável pelo funcionamento 

geral da Administração do Trabalho e da Previdência Social e pela maioria dos ramos 

da segurança social; o Ministério dos Serviços de Saúde e Assistência (Helse- og 

omsorgsdepartementet) é responsável pelos serviços de saúde; e o Ministério da 

Infância, da Igualdade e da Inclusão Social (Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet) é responsável pelas prestações familiares, pelas 

prestações pecuniárias por assistência a filhos pequenos, pelos subsídios de 

maternidade e pela área da prestação de alimentos aos filhos (exceto no que respeita 

à recuperação dos pagamentos).  

 

A prestação de cuidados de saúde fora dos estabelecimentos hospitalares é 

essencialmente da responsabilidade dos municípios, enquanto a prestação de cuidados 

hospitalares é, de um modo geral, da responsabilidade do Estado através de quatro 

empresas regionais de serviços de saúde. Ambos os sistemas são, na sua maioria, 

financiados por impostos. 

 

A assistência social não está abrangida pelo regime nacional de segurança social. A 

nível central, é da responsabilidade do Ministério do Trabalho, mas os encargos 

financeiros são suportados pelos municípios. A atribuição do subsídio de subsistência 

(stønad til livsopphold) faz parte dos serviços prestados pelas delegações NAV.  

Financiamento 

O regime nacional de segurança social é financiado, em parte, pelas contribuições 

sociais das entidades patronais e dos trabalhadores e, em parte, por impostos. 

 

As quotizações dos assalariados e dos trabalhadores independentes são calculadas 

com base nos rendimentos ilíquidos do seu trabalho. 

 

A taxa de quotização para os trabalhadores por conta de outrem ascende a 7,8% do 

rendimento sujeito a contribuições (remuneração ilíquida). A taxa de quotização dos 

trabalhadores independentes ascende a 11,0% do rendimento sujeito a contribuições 

(proveniente da atividade independente). A taxa de quotização aplicável aos outros 

tipos de rendimentos pessoais (pensões, etc.) é de 4,7%. 

 

A contribuição das entidades patronais é calculada em percentagem das remunerações 

pagas. De uma forma geral, as contribuições das entidades patronais elevam-se a 

14,1%. No entanto, são aplicáveis taxas mais reduzidas às empresas com sede em 

certas regiões do país ou que operam em certos sectores. 

 

A assistência social é financiada por impostos. 



 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 

 Os seus direitos de segurança social na Noruega 

Julho de 2012 r 6 

 

Capítulo II: Cuidados de saúde 

Aquisição do direito aos cuidados de saúde 

Todos os residentes têm direito a cuidados de saúde. Este direito não está sujeito a 

um prazo de garantia. 

Cobertura 

Tratamento hospitalar 

Os doentes hospitalizados não têm de pagar qualquer comparticipação, nem mesmo 

pelos medicamentos. 

 

Os cuidados ambulatórios prestados nos estabelecimentos hospitalares estão sujeitos 

à taxa de comparticipação normal (ver em baixo “Outros cuidados médicos”).  

 

Os custos dos tratamentos ministrados em clínicas privadas que não tenham acordo 

com o sistema de saúde público são integralmente suportados pelo doente. 

Outros cuidados médicos 

Consultas médicas 

Por uma consulta de clínica geral, o doente paga 136 coroas norueguesas (18 euros) 

e, por uma consulta da especialidade, 307 coroas norueguesas (41 euros). 

 

Produtos farmacêuticos 

Os doentes suportam integralmente o custo dos medicamentos não essenciais, mesmo 

que tenham sido receitados por um médico. Em certas condições, é possível obter o 

reembolso a 90% das despesas anuais superiores a 1 600 coroas norueguesas (216 

euros). 

 

Quanto aos medicamentos prescritos pelo médico que constam da lista de 

medicamentos essenciais, o doente paga 38% do custo, até um limite máximo de 

520 coroas norueguesas (69 euros) por cada período de três meses de utilização. 

 

Cuidados dentários 

As crianças e jovens têm direito a cuidados dentários básicos prestados por 

profissionais do sector público até aos 20 anos; estes cuidados são gratuitos até aos 

18 anos e, nos dois anos seguintes, estão sujeitos a uma comparticipação reduzida. 

Os tratamentos ortodônticos podem ser pagos integral ou parcialmente, consoante a 

gravidade do problema. Relativamente aos adultos, a cobertura dos cuidados 

dentários é muito limitada.  

 

Limites máximos de comparticipação e isenções 

O Parlamento fixa anualmente um limite máximo para as comparticipações pagas 

pelos doentes (1 980 coroas norueguesas [261 euros] em 2012). Esta 

comparticipação pessoal abarca todas as despesas relacionadas com tratamentos 

médicos e psicológicos, medicamentos essenciais ou dispendiosos e despesas de 

transporte para fazer exames ou tratamentos. Quando o limite máximo é atingido, é 
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emitido um cartão que dá direito a tratamento gratuito e a outras vantagens e 

prestações no resto do ano civil em curso. 

 

Um segundo limite de comparticipação inclui, por sua vez, tratamentos de fisioterapia, 

cuidados dentários reembolsáveis, despesas de permanência num centro de 

reabilitação e tratamentos no estrangeiro. Este segundo limite é igualmente fixado 

todos os anos pelo Parlamento (2 560 coroas norueguesas [338 euros] em 2012). 

 

As crianças com menos de 16 anos estão totalmente isentas. Foram também 

estabelecidas isenções especiais do pagamento da compartição para algumas doenças 

e grupos de doentes. Os cuidados prestados em caso de acidente de trabalho ou 

doença profissional são totalmente gratuitos. 

Acesso aos cuidados de saúde 

Sempre que possível, todos os residentes são afetos a um médico de família da sua 

escolha. É possível mudar de médico duas vezes por ano.  

 

Para ter acesso a cuidados da especialidade, necessita de uma credencial do médico 

de família. Se consultar diretamente um especialista, pagará uma comparticipação 

mais elevada e o médico poderá obter um reembolso mais baixo. 

 

O doente paga diretamente a comparticipação ao médico. Sendo consultado um 

médico particular, a parte abrangida pelo regime nacional de segurança social é paga 

através do sistema de liquidação direta. 
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Capítulo III: Prestações pecuniárias por doença 

Aquisição do direito a prestações pecuniárias por doença 

A população ativa (trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes) 

está abrangida pelo seguro obrigatório em relação às prestações pecuniárias por 

doença. 

 

Um segurado com um rendimento anual correspondente, no mínimo, a metade do 

montante de base (41 061 coroas norueguesas [5 421 euros]) tem direito a um 

subsídio de doença se estiver impedido de trabalhar por motivo de doença (este limite 

não é aplicável ao período durante o qual o subsídio é pago pela entidade patronal). 

Regra geral, a atividade profissional deve ter sido exercida durante, pelo menos, 

quatro semanas. 

 

Relativamente aos subsídios de reabilitação, ver a secção sobre invalidez. 

Cobertura  

Para os trabalhadores por conta de outrem, o subsídio diário é calculado com base no 

último salário recebido antes da doença. Para os trabalhadores independentes, é 

calculado com base no rendimento obtido como trabalhador independente. 

 

Para os trabalhadores por conta de outrem, o subsídio corresponde a 100% do 

rendimento sujeito a contribuições, sendo pago a partir do primeiro dia de doença por 

um período de 260 dias (52 semanas). Qualquer rendimento seis vezes superior ao 

montante de base MB (superior a 492 732 coroas norueguesas [65 051euros]) não 

será tomado em consideração. 

 

O subsídio de doença é pago pela entidade patronal durante os primeiros 16 dias, 

passando depois a ser assegurado pelo regime nacional de segurança social. Durante 

o período em que as prestações pecuniárias são pagas pela entidade patronal, não é 

exigido qualquer nível mínimo de rendimentos. 

 

Os trabalhadores independentes têm direito a um subsídio de doença correspondente 

a 65% do rendimento sujeito a contribuições a partir do décimo sétimo dia de doença 

e durante um período de 248 dias. Pagando voluntariamente quotizações mais 

elevadas, poderão receber quer 65% do rendimento sujeito a contribuições a que 

teriam direito a partir do primeiro dia de doença, quer 100% deste rendimento a partir 

do décimo sétimo dia ou do primeiro dia de doença. 

Acesso às prestações pecuniárias por doença 

O requerimento é apresentado diretamente à entidade patronal, que é responsável 

pelo pagamento do subsídio de doença (sykepenger) durante um período máximo de 

16 dias. Se a entidade patronal continuar a pagar o salário após este período, o 

subsídio de doença será pago à entidade patronal. 
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A incapacidade para o trabalho tem de ser certificada por um médico. Os 

trabalhadores por conta de outrem têm o direito de faltar ao trabalho por motivo de 

doença sem necessidade de atestado médico até três dias consecutivos de cada vez. 
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Capítulo IV: Prestações por maternidade e por 
paternidade 

Aquisição do direito a prestações por maternidade ou por paternidade 

Prestações em espécie 

Todas as mulheres residentes na Noruega têm direito a serviços de maternidade e 

cuidados hospitalares gratuitos (e estão isentas do pagamento da comparticipação 

aplicável a outras situações: ver a secção sobre cuidados de saúde. Este direito não 

está sujeito a um prazo de garantia. 

Subsídio parental 

Em caso de maternidade, os progenitores segurados que tenham exercido uma 

atividade remunerada durante seis dos dez meses anteriores ao início do período de 

licença remunerada têm direito a uma prestação pecuniária diária. 

Subsídio de gravidez 

Uma trabalhadora assalariada ou independente que seja legalmente obrigada a deixar 

de trabalhar antes do parto, pelo facto de o ambiente ou as condições de trabalho 

constituírem um perigo para a sua saúde, tem direito a uma licença remunerada a 

partir do momento em que tenha de interromper a atividade profissional, sem redução 

do seu direito a uma licença remunerada após o parto. 

Subsídio de maternidade 

As mães residentes que não trabalham têm direito a um subsídio de maternidade. 

Subsídio de adoção 

Em caso de adoção de uma criança, há lugar ao pagamento de um subsídio 

semelhante ao subsídio parental e ao subsídio de maternidade. 

Cobertura 

Subsídio parental 

O subsídio parental é igual ao subsídio de doença (100% dos rendimentos cobertos) e 

é pago durante 47 semanas. Se a mãe assim o desejar, poderá optar por um período 

de licença remunerada de 57 semanas, mas a taxa do subsídio será inferior (80% dos 

rendimentos cobertos). 

 

Os subsídios são pagos a partir da décima segunda semana antes do parto. Os 

subsídios são pagos a partir da décima segunda semana antes do parto. 

 

A parturiente deve gozar, obrigatoriamente, pelo menos, 6 semanas de licença 

imediatamente a seguir ao parto. Se retomar o trabalho antes de expirar o período de 

licença de maternidade remunerada, o pai tem direito às prestações pecuniárias 



 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 

 Os seus direitos de segurança social na Noruega 

Julho de 2012 r 11 

diárias durante o período remanescente. O pai pode usufruir de doze semanas do 

período total de atribuição de prestações pecuniárias diárias. Para receber essas 

prestações, deve permanecer em casa para se ocupar da criança. Neste caso, é 

igualmente necessário que o pai tenha cumprido o período de trabalho exigido antes 

do parto. O pai segurado tem direito a receber uma prestação pecuniária diária de 

paternidade, com base nos seus próprios rendimentos, independentemente de a mãe 

satisfazer ou não as condições necessárias, desde que ela retome o trabalho ou os 

estudos após o nascimento do filho, remetendo-o à guarda do pai, ou não se possa 

ocupar da criança por motivos de saúde. Nestes casos, o período de licença 

remunerada é de 38 e 48 semanas, respetivamente. Se a mãe receber prestações por 

invalidez, o pai poderá ter direito a prestações pecuniárias diárias durante doze 

semanas, independentemente da situação da mãe em matéria de saúde, trabalho ou 

formação.  

 

No caso de nascimentos múltiplos, os pais têm direito a cinco semanas suplementares 

de prestações pecuniárias completas (ou sete semanas com remuneração reduzida) 

por cada criança adicional. 

Subsídio de gravidez 

O montante do subsídio de gravidez (svangerskapspenger) é igual ao do subsídio de 

doença. 

 

Subsídio de maternidade 

O subsídio de maternidade consiste numa prestação única no valor de 35 263 coroas 

norueguesas (4 655 euros). 

 

Se o subsídio parental relativo ao período completo for inferior ao subsídio de 

maternidade, será paga a diferença. 

Adoção 

Em caso de adoção de uma criança com menos de 15 anos, os pais adotivos têm 

direito a prestações pecuniárias diárias durante 44 semanas. O montante destas 

prestações e as condições que regulam a sua atribuição são os mesmos que os 

aplicáveis ao subsídio de doença. O período pode ser prolongado até 54 semanas, 

aplicando-se, contudo, neste caso, uma taxa reduzida (80% dos rendimentos 

cobertos). 

 

A taxa do subsídio de adoção é igual à do subsídio de maternidade. 

Regime especial a tempo parcial 

Para as trabalhadoras por conta de outrem que deem à luz ou adotem uma criança, 

existe um regime especial que lhes permite combinar subsídios parentais/de adoção 

com um horário de trabalho reduzido. 

Acesso às prestações por maternidade e paternidade 

Os pedidos devem ser apresentados ao Serviço NAV da área de residência, estada ou 

trabalho. 
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Relativamente às prestações em espécie, ver a secção sobre cuidados de saúde. 
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Capítulo V: Prestações por invalidez 

Aquisição do direito a prestações por invalidez 

Pensão de invalidez  

A pensão por invalidez consiste numa pensão de base e numa pensão complementar 

(como a pensão por velhice (segundo as antigas regras)) e/ou uma prestação 

complementar especial (Særtillegg) concedida às pessoas que estão seguradas não 

recebem uma pensão complementar ou recebem uma pensão complementar diminuta. 

 

Qualquer pessoa com idade compreendida entre os 18 e os 67 anos, cuja capacidade 

de rendimento tenha sido reduzida de forma permanente numa percentagem igual ou 

superior a 50%, devido a doença, acidente ou deficiência, tem direito a uma pensão 

por invalidez, desde que esteja segurada há, pelo menos, 3 anos imediatamente antes 

da deficiência. 

 

O prazo de garantia de três anos não é aplicável em determinadas circunstâncias, por 

ex., o segurado poderá ainda ter direito a uma pensão um ano após ter pago as 

últimas quotizações, desde que não tenha estado afastado do regime mais do que 

cinco anos, no total, após ter completado 16 anos.  

 

Uma outra condição para a atribuição da pensão complementar é o crédito de pontos 

de pensão durante três anos. 

Subsídio de avaliação da capacidade para o trabalho 

O subsídio de avaliação da capacidade para o trabalho (Arbeidsavklaringspenger) (que 

substitui o subsídio de reabilitação, as prestações pagas durante a reabilitação 

profissional e o subsídio por incapacidade temporária) é concedido aos segurados cuja 

capacidade de trabalho tenha sofrido uma redução de, pelo menos, 50% devido a 

doença, acidente ou deficiência.  

 

Os segurados com idade compreendida entre 18 e 67 anos têm direito ao subsídio de 

avaliação da capacidade para o trabalho se residirem na Noruega e tiverem estado 

segurados durante os três anos imediatamente anteriores ao pedido do subsídio. É 

suficiente um período de seguro de um ano, se nesse espaço de tempo o interessado 

tiver demonstrado capacidades físicas e mentais para exercer uma atividade 

profissional normal. 

 

O subsídio de avaliação da capacidade para o trabalho visa compensar o segurado 

pela perda de rendimentos durante o período de reabilitação, depois de esgotado o 

direito ao subsídio de doença. O subsídio é concedido se o segurado se submeter a um 

tratamento ativo ou a medidas de reabilitação profissional, ou se já tiver tentado tais 

medidas e o Serviço NAV considerar, no âmbito de um processo de acompanhamento, 

que ainda é possível reintegrá-lo no mercado de trabalho. É igualmente concedido, por 

exemplo, durante os períodos de espera até se iniciarem as medidas de 

reabilitação/tratamento ou, depois de concluído o processo de reabilitação/tratamento, 

até se encontrar um emprego adequado.  
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Desde que seja necessário para permitir o regresso da pessoa ao trabalho, o subsídio 

pode ser pago por um período máximo de quatro anos. Em casos específicos, este 

período pode ser prorrogado.  

 

Poderão ser concedidas prestações complementares destinadas a compensar total ou 

parcialmente as despesas incorridas com as medidas de reabilitação profissional. 

Prestação de base  

O subsídio de base (Grunnstønad) destina-se a cobrir as despesas adicionais incorridas 

por motivo de doença, lesão ou deficiência permanente.  

Subsídio de assistência 

O subsídio de assistência (Hjelpestønad) visa cobrir os custos de acompanhamento ou 

de cuidados especiais prestados por um prestador de cuidados não profissional.  

Cobertura 

Pensão de invalidez 

São tidos em conta os períodos de contribuição futuros e os pontos de pensão futuros, 

contabilizados até ao ano em que a pessoa atinge os 66 anos de idade. São aplicadas 

penalizações caso o beneficiário tenha passado alguns períodos no estrangeiro. Os 

pontos de pensão futuros são calculados com base nos rendimentos auferidos antes 

da ocorrência da incapacidade. De resto, a pensão de base e a pensão complementar 

são calculadas da mesma forma que as pensões por velhice ao abrigo das antigas 

regras. Para um pensionista solteiro, ou um pensionista cujo cônjuge não seja 

pensionista do regime nacional de segurança social, a prestação complementar 

especial corresponde ao montante de base.  

 

São aplicadas regras especiais mais favoráveis ao cálculo da pensão complementar 

das pessoas nascidas com deficiência ou que tenham adquirido uma deficiência antes 

de completarem 26 anos. Trata-se de prestações não contributivas financiadas por 

subvenções estatais. 

 

Em caso de invalidez parcial, a pensão é reduzida proporcionalmente. 

 

Em certas condições, pode ser atribuída uma prestação complementar por cônjuge a 

cargo, num valor que pode atingir 50% da pensão de base do pensionista. Também 

em certas condições pode ser concedida uma prestação complementar por cada filho a 

cargo menor de 18 anos, que pode ir até 40% do montante de base. 

Subsídio de avaliação da capacidade para o trabalho 

O subsídio é pago à taxa mínima de duas vezes o montante de base ou à taxa de 66% 

dos rendimentos do trabalho, tendo como limite máximo seis vezes o montante de 

base do ano anterior. Se o resultado for mais favorável, é utilizada a média do 

rendimento dos três últimos anos. É ainda atribuída uma prestação complementar no 

montante de 27 coroas norueguesas (3,56 euros) por cada filho a cargo menor de 18 

anos. Esta prestação é paga cinco dias por semana. 
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Prestação de base  

Estão previstas seis taxas diferentes de acordo com o nível de despesas adicionais. O 

montante do subsídio pode ir de 7 572 coroas norueguesas (1 000 euros) a 

37 860 coroas norueguesas (4 998 euros) por ano. 

Subsídio de assistência 

O montante de base do subsídio de assistência é 13 572 coroas norueguesas (1 792 

euros). Se os beneficiários forem crianças portadoras de deficiência menores de 18 

anos, o subsídio pode ser pago de acordo com três taxas diferentes mais elevadas, até 

um máximo de 81 432 coroas norueguesas (10 751 euros). 

Acesso às prestações por invalidez 

Os pedidos devem ser apresentados ao Serviço NAV da área de residência, estada ou 

trabalho. 
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Capítulo VI: Pensões e prestações por velhice 

Aquisição do direito a prestações por velhice 

As regras relativas às pensões por velhice foram atualizadas. Além da introdução de 

direitos a pensões por velhice a partir dos 62 anos de idade (com requisitos 

específicos quanto ao nível da poupança-reforma), foram realizados ajustamentos em 

conformidade com a evolução da esperança de vida. Estas alterações aplicam-se a 

todos os novos beneficiários de pensões por velhice desde 1 de janeiro de 2011, 

independentemente de vigorarem as antigas ou as novas regras. A pensão pode ser 

recebida na totalidade ou em parte (20%, 40%, 50%, 60% ou 80%), sendo possível 

combinar o trabalho com as pensões sem que estas tenham de ser objeto de 

deduções. 

 

A pensão por velhice consiste numa pensão de base atribuída segundo o critério da 

residência, numa pensão complementar atribuída em função da remuneração mais 

uma pensão mínima (aplicando-se as antigas regras às pessoas nascidas antes de 

1954) ou numa pensão atribuída em função da remuneração mais uma pensão 

garantida (aplicando-se as novas regras às pessoas nascidas depois de 1963, 

inclusive). As pessoas nascidas entre 1954 e 1962 receberão uma pensão calculada de 

forma proporcional com base nas novas e nas antigas regras.  

Pensão de base 

Quem perfizer um período total de 3 anos de contribuições para a segurança social, 

entre a idade de 16 anos e o ano em que completar 66 anos, tem direito a uma 

pensão de base. 

 

A pensão de base (Grunnpensjon) é atribuída independentemente dos rendimentos 

anteriores ou das contribuições pagas. Porém, para receber a pensão por inteiro, é 

necessário um período de seguro (ou seja, de residência) de 40 anos, sendo a pensão 

reduzida proporcionalmente para os períodos mais curtos. 

Pensão complementar 

Para receber uma pensão complementar (Tilleggspensjon), é necessário um crédito de 

pontos de pensão durante três anos civis, no mínimo, e durante 40 anos civis caso 

pretenda receber essa pensão por inteiro. Se o número de anos que dão direito à 

pensão for inferior a quarenta, a pensão é reduzida proporcionalmente. 

 

São creditados pontos de pensão desde o ano em que o segurado completa 17 anos 

até ao ano em que atinge os 75 anos. Não são creditados pontos de pensão aos 

trabalhadores com um rendimento anual inferior ao montante de base de 

82 122 coroas norueguesas (10 842 euros). 

Pensão mínima 

Os segurados que não recebam uma pensão complementar, ou que recebam uma 

pensão complementar diminuta, têm direito a uma pensão mínima (Minste 

pensjonsnivå) paga pelo regime nacional de segurança social. Se o período 

contributivo for igual ou superior a 40 anos, a pensão mínima é paga por inteiro. Esta 
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pensão mínima é reduzida proporcionalmente ao número de anos de contribuição em 

falta. 

Pensão atribuída em função da remuneração 

A pensão atribuída em função da remuneração (Inntektspensjon) baseia-se na 

poupança-reforma acumulada, que reflete a remuneração dos beneficiários ao longo 

da vida. 

Pensão garantida 

As pessoas que tenham estado seguradas entre os 16 anos de idade e o ano do seu 

66.º aniversário têm direito a uma pensão garantida. Os pensionistas com um período 

contributivo de 40 anos têm direito a uma pensão garantida integral. A pensão 

garantida é reduzida proporcionalmente nos casos em que os períodos contributivos 

são mais curtos. 

Cobertura 

Pensão de base 

Para um pensionista solteiro ou um pensionista cujo cônjuge não seja pensionista do 

regime nacional de segurança social, a pensão de base por inteiro equivale ao 

montante de base estipulado para o ano em causa (82 122 coroas norueguesas 

[10 842 euros] em 1 de maio de 2012). 

 

Em certas condições, pode ser atribuída uma prestação complementar por cônjuge a 

cargo, num valor que pode atingir 25% da pensão mínima. Também em certas 

condições pode ser concedida uma prestação complementar por cada filho a cargo 

menor de 18 anos, que pode ir até 20% da pensão mínima. 

 

Se ambos os cônjuges forem pensionistas, a pensão de base por inteiro corresponde a 

85% do montante de base para cada um deles. O mesmo regime é aplicável às 

pessoas que vivam maritalmente e tenham sido previamente casadas ou que tenham 

tido filhos em comum. 

Pensão complementar 

A pensão complementar é calculada com base nos vinte anos de acumulação de maior 

número de pontos para a pensão. O montante depende do número de anos de 

contribuição e dos pontos de pensão anuais. A pensão máxima para um pensionista 

individual de 67 anos que tenha pago quotizações desde 1992 (e tendo em conta o 

montante de base em 1 de maio de 2012) ascende a 323 561 coroas norueguesas 

(42 717 euros) por ano antes do ajustamento em conformidade com a evolução da 

esperança de vida. 

Pensão mínima 

Um pensionista solteiro, com um período contributivo de pelo menos 40 anos, a quem 

se aplica apenas o critério da residência, recebe uma pensão anual mínima de 

162 615 coroas norueguesas (21 469 euros) desde 1 de maio de 2012. A pensão 

mínima é determinada de acordo com várias taxas, dependendo do seu estado civil e 

da remuneração do cônjuge ou da pessoa com quem o pensionista vive maritalmente. 
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Pensão atribuída em função da remuneração 

A poupança-reforma é constituída por 18,1% do rendimento anual sujeito a 

contribuições, até um máximo de 7,1 vezes o montante de base desde o ano em que 

o segurado cumpre 13 anos de idade até ao ano em que atinge os 75 anos de idade. A 

pensão atribuída em função da remuneração é determinada com base na poupança-

reforma, na idade e na esperança de vida do pensionista quando se inicia o 

pagamento da prestação. 

Pensão garantida 

A pensão garantida é concedida de acordo com duas taxas diferentes, que dependem 

do estado civil do pensionista e da remuneração do cônjuge ou da pessoa com quem 

vive maritalmente. A pensão garantida é determinada com base no período de seguro 

e não depende dos rendimentos anteriores nem das quotizações pagas. 

Acesso às prestações por velhice 

Os pedidos devem ser apresentados ao Serviço NAV da área de residência, estada ou 

trabalho. 
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Capítulo VII: Prestações por sobrevivência 

Aquisição do direito a prestações por sobrevivência 

Prestações por viuvez 

O cônjuge sobrevivo (ou parceiro que tenha sido anteriormente casado ou tenha filhos 

em comum com o falecido, ou a pessoa que com ele vivia em união de facto) com 

menos de 67 anos tem direito a uma pensão se estiver segurado e se o falecido tiver 

estado segurado e apto para o trabalho nos 3 anos que antecederam a sua morte. O 

cônjuge sobrevivente tem igualmente direito às prestações se o falecido tiver recebido 

uma pensão durante os 3 anos que antecederam o seu falecimento. Se o falecido tiver 

beneficiado de uma pensão complementar, o cônjuge sobrevivo não é obrigado a estar 

segurado. Nestes casos é concedida uma pensão de base correspondente. A condição 

de o sobrevivo estar seguro para poder receber uma pensão de base deixa igualmente 

de ser aplicável, se o sobrevivo ou o falecido tiver residido na Noruega durante, pelo 

menos, vinte anos. 

 

A pensão de sobrevivência/reversão é concedida ao cônjuge sobrevivo, etc. se o 

casamento tiver durado, no mínimo, cinco anos ou se o sobrevivo tiver, ou tiver tido 

anteriormente, filhos em comum com o falecido, ou se ocupar dos filhos do falecido, 

na condição de a duração do casamento e do período em que se ocupa dos filhos após 

o falecimento ser, no mínimo, de cinco anos. 

 

Um cônjuge divorciado, etc., que não tenha contraído novo casamento à data do 

falecimento do seu antigo cônjuge, terá direito às prestações nos mesmos moldes, 

desde que o falecimento ocorra até 5 anos após o divórcio e que o casamento tenha 

durado, pelo menos, 25 anos, ou 15 anos caso existam filhos desse casamento. As 

prestações cessam se o beneficiário contrair novo casamento. 

Pensão de orfandade 

Os menores de 18 anos segurados e com direito a pensão recebem uma pensão por 

orfandade (barnepensjon) se um ou ambos os progenitores falecerem e se o falecido 

estava apto para o trabalho e esteva segurado nos três anos que antecederam a sua 

morte. O filho sobrevivente tem igualmente direito a prestações se o falecido tiver 

recebido uma pensão, pelo menos, durante os três anos que antecederam o seu 

falecimento. A condição relativa à segurança social não se aplica se o falecido tiver 

adquirido o direito a uma pensão complementar ou um ou ambos os pais tiverem 

residido na Noruega durante vinte anos. Os órfãos de pai e mãe recebem a pensão por 

orfandade até aos 20 anos de idade, desde que prossigam os seus estudos. 

Cobertura 

Prestações por viuvez 

A pensão de sobrevivência/reversão é constituída por uma pensão de base e uma 

pensão complementar. A pensão complementar corresponde a 55% da pensão 

complementar por velhice ou invalidez a que o falecido teria direito. É concedida uma 

prestação complementar especial, tal como acontece em relação às pensões por 

invalidez. 
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Se o falecido, devido à duração do seu período contributivo, apenas pudesse obter, ou 

obtivesse de facto, uma pensão de base reduzida, a pensão de sobrevivência de base 

é reduzida proporcionalmente. 

 

A pensão por sobrevivência está sujeita a condição de recursos. Se o cônjuge sobrevivo 

(entre outros) já tiver, ou se for previsível que venha a ter, um rendimento anual 

superior a 50% do montante de base, a pensão será igual à diferença entre uma 

pensão por inteiro e 40% do rendimento em excesso. 

 

É concedido um subsídio provisório ao cônjuge sobrevivo, etc., desde que este não 

tenha direito a uma pensão de sobrevivência e seja temporariamente incapaz de 

prover às suas necessidades através do seu trabalho. A pensão provisória é calculada 

de acordo com as mesmas regras que a pensão de sobrevivência/reversão. 

 

O cônjuge sobrevivo poderá ainda ter direito ao abono de família.  

 

Se o cônjuge sobrevivo, etc. for obrigado a mudar de casa para procurar trabalho, 

serão concedidos subsídios para as despesas relativas à mudança. 

 

Os subsídios de formação, guarda de crianças e de mudança podem ser atribuídos 

ainda que o falecido não tenha cumprido três anos de contribuição imediatamente 

antes da ocorrência do risco, desde que o sobrevivo esteja segurado e tenha direito às 

prestações de pensão. 

Pensão de orfandade 

Se um dos progenitores falecer, a pensão por orfandade anual por inteiro para o 

primeiro filho corresponde a 40% do montante de base e a 25% do montante de base 

por cada filho adicional. 

 

Em caso de falecimento de ambos os pais, o primeiro filho recebe uma pensão de 

orfandade igual à pensão de sobrevivência que teria sido paga ao progenitor com 

direito à pensão de montante mais elevado. A pensão por orfandade por inteiro 

equivale a 40% do montante de base para o segundo filho e a 25% do montante de 

base para cada filho adicional. 

 

Sempre que há dois ou mais filhos, o montante das pensões é adicionado e 

equitativamente dividido pelos filhos. 

 

É concedida uma pensão por orfandade a uma taxa reduzida de acordo com a redução 

a que estaria sujeita uma hipotética pensão de base para um cônjuge sobrevivo, 

devido a períodos de seguro incompletos.  

Subsídio por morte 

Em caso de morte, o regime nacional de segurança social pode conceder uma 

prestação única no montante máximo de 20 652 coroas norueguesas (2 727 euros), 

sujeita a condição de recursos. Esta prestação serve para cobrir as despesas 

funerárias. Se o falecido era menor de 18 anos, o subsídio não está sujeito a condição 

de recursos. 



 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 

 Os seus direitos de segurança social na Noruega 

Julho de 2012 r 21 

Acesso às prestações por sobrevivência 

Os pedidos devem ser apresentados ao Serviço NAV da área de residência, estada ou 

trabalho. 
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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 

A todos os trabalhadores por conta de outrem é assegurada uma compensação 

integral por perda de rendimentos e despesas através de um sistema de dois níveis: 

 

 todas as prestações do regime nacional de segurança social (folketrygden), com 

disposições mais favoráveis em certos aspetos. Para além dos trabalhadores por 

conta de outrem, estão também abrangidos por este regime os pescadores (mesmo 

que sejam trabalhadores independentes), os militares, os estudantes e os 

aprendizes; 

 um seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais 

(yrkesskadeforsikring) administrado por companhias de seguro privadas, que prevê 

indemnizações individuais e/ou prestações únicas de montante fixo para cobrir a 

perda de rendimentos e as despesas não compensados pelo regime nacional de 

segurança social. 

 

Ambos os níveis preveem a indemnização por danos não patrimoniais 

(ménerstatning). 

 

Os trabalhadores independentes podem subscrever um seguro voluntário junto do 

regime nacional de segurança social, se as disposições aplicáveis a grupos específicos 

de trabalhadores independentes não previrem um seguro obrigatório no seu caso. 

Cobertura 

Regime nacional de segurança social 

Poderão ser igualmente aplicáveis as regras gerais relativas a tratamentos médicos, 

subsídios de doença, subsídios/pensões por invalidez, subsídios/pensões por 

sobrevivência, etc. O beneficiário tem direito a estas prestações, embora em 

condições mais favoráveis, como se descreve a seguir. 

 

No que respeita às pensões, as prestações não são reduzidas por insuficiência do 

período de seguro (rendimentos insuficientes ou períodos de carência não 

preenchidos), sendo concedidas sempre por inteiro. 

 

Pode ser concedida uma pensão por invalidez mesmo que a capacidade de ganho não 

tenha sofrido uma redução superior a 30% (por derrogação à regra geral, que exige 

uma redução mínima de 50%), etc. 

 

A pensão por viuvez é atribuída independentemente da duração do casamento, 

podendo também ser concedida a uma pessoa não casada mas que vivia em união de 

facto com o falecido, desde que essa pessoa estivesse a seu cargo e se ocupasse dos 

filhos dele. Pode ser concedida uma pensão por orfandade até que o filho atinja os 21 
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anos se ainda estiver a estudar (normalmente, a pensão é concedida até aos 18 anos, 

ou aos 20 anos, se o jovem for órfão de pai e mãe). 

 

Além disso, o beneficiário não tem de comparticipar as despesas com cuidados de 

saúde, medicamentos ou outras prestações médicas. 

 

Relativamente ao direito às prestações pecuniárias por doença, não é aplicável 

qualquer período de carência em caso de acidente de trabalho. De um modo geral, as 

prestações também são calculadas da forma mais favorável, correspondendo, no 

mínimo, ao nível de rendimento do beneficiário no momento em que ocorreu o 

acidente. 

O beneficiário poderá também receber uma indemnização por danos não patrimoniais, 

num montante máximo correspondente a 75% do montante anual de base. O 

beneficiário pode optar pelo pagamento desta indemnização sob a forma de uma 

quantia fixa. 

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 

Em caso de incapacidade temporária ou permanente, o seguro de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais complementa as prestações da segurança social de 

modo a assegurar a compensação total dos danos sofridos. 

 

Se o acidente ou doença resultar na morte do segurado, poderão ser pagas prestações 

únicas de montante fixo aos cônjuges sobrevivos ou pessoas que viviam em união de 

facto com o falecido, bem como aos órfãos, dependendo da idade do falecido ou do 

filho, respetivamente.  

Acesso às prestações 

No âmbito do regime nacional de segurança social, as entidades patronais são 

obrigadas a comunicar, logo que possível, à Administração do Trabalho e da 

Previdência Social quaisquer acidentes de trabalho ou doenças profissionais. A 

classificação do acidente como um acidente de trabalho ou da doença como doença 

profissional compete à Administração do Trabalho e da Previdência Social. 

 

Os pedidos de indemnização ao abrigo do seguro de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais (yrkesskadeforsikring) devem ser apresentados à companhia de seguros 

no prazo de três anos a contar do fim do ano civil em que o segurado tomou 

conhecimento dos factos subjacentes ao seu pedido, desde que estivesse em 

condições de o apresentar. 
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Capítulo IX: Prestações familiares 

Aquisição do direito a prestações familiares 

Montante do abono por cada filho 

O abono de família (barnetrygd) é concedido aos menores de 18 anos residentes na 

Noruega. 

Prestações pecuniárias para famílias com filhos pequenos 

É concedida uma prestação pecuniária (kontantstøtte) por crianças de 1 a 3 anos de 

idade residentes na Noruega. A condição mais importante para beneficiar 

integralmente desta prestação pecuniária é a criança não frequentar uma creche 

subsidiada pelo Estado.  

Cobertura 

Montante do abono por cada filho 

O abono de família corresponde a 970 coroas norueguesas (128 euros) por mês e por 

filho. Nas regiões mais setentrionais do país, incluindo Svalbard, é pago um 

complemento (finnmarkstillegg/Svalbardtillegg) no montante de 320 coroas 

norueguesas (42 euros) por cada filho. 

 

Os pais em regime monoparental têm direito a abono de família para mais um filho 

que o que realmente têm. 

 

Para além das prestações normais, os desempregados, os pensionistas (sujeito a 

condição de recursos) e os órfãos poderão ter direito a prestações complementares. 

Prestações pecuniárias para famílias com filhos pequenos 

O montante da prestação pecuniária para famílias com filhos pequenos varia em 

função do tempo que, em circunstâncias normais, a criança passa na creche 

subsidiada pelo Estado. A prestação é paga por inteiro se a criança não estiver em 

nenhuma dessas creches, sendo o seu montante reduzido quando a criança frequenta 

uma creche subsidiada pelo Estado menos de 33 horas por semana. Se, em 

circunstâncias normais, a criança passar mais do que 33 horas por semana numa 

creche subsidiada pelo Estado, não há direito a esta prestação. 

Outras prestações 

O subsídio por guarda de criança é concedido nos casos em que é necessário confiar a 

guarda dos filhos a terceira pessoa durante o horário de trabalho ou de cursos de 

formação. O montante do subsídio corresponde a 64% das despesas efetivamente 

incorridas com serviços de guarda de crianças, estando previsto um limite máximo 

anual. Se os rendimentos do trabalho ultrapassarem seis vezes o montante de base, 

não há lugar ao pagamento do subsídio por guarda de criança. 
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Relativamente ao subsídio parental e ao subsídio de maternidade, ver a secção sobre 

abono de família. 

Acesso às prestações familiares 

Os pedidos devem ser apresentados ao Serviço NAV da área de residência, estada ou 

trabalho. 
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Capítulo X: Desemprego 

Aquisição do direito a prestações de desemprego 

Sempre que uma pessoa esteja no desemprego, a perda de rendimentos daí 

resultante é compensada por prestações pecuniárias diárias. É condição de atribuição 

que o horário de trabalho tenha sofrido uma redução mínima de 50% em comparação 

com o número de horas de trabalho anterior. 

 

O direito às prestações pecuniárias diárias dependerá do recebimento de rendimentos 

anteriores. A pessoa em causa deverá ter auferido um rendimento profissional 

equivalente a, pelo menos, 1,5 vezes o montante de base durante o ano civil anterior, 

ou um rendimento profissional equivalente a, pelo menos, três vezes o montante de 

base durante os três anos civis anteriores. 

 

O segurado deve ser efetivamente candidato a emprego, ou seja, deve estar apto para 

trabalhar e estar inscrito no Serviço NAV. Deve igualmente, a curto prazo e em 

qualquer região da Noruega, estar disponível para executar qualquer tipo de trabalho, 

a tempo parcial ou a tempo inteiro, ou para qualquer medida de integração no 

mercado de trabalho, que se encontra física e mentalmente apto para realizar. 

 

As pessoas que não preencham integralmente a condição de disponibilidade por 

motivos de idade, saúde ou obrigações para com pessoas a cargo poderão também ter 

direito ao subsídio de desemprego. Poderá ser imposto um período de carência mais 

longo, ou os subsídios de desemprego poderão ser temporariamente suspensos, se se 

considerar que a pessoa em causa se encontra desempregada por opção sua, isto é, 

se se despediu voluntariamente, se recusou a aceitar um trabalho adequado, se 

recusou a participar em iniciativas de integração no mercado de trabalho, ou não 

compareceu no Serviço NAV apesar de ter sido convocada. 

Cobertura 

As prestações pecuniárias diárias são atribuídas se a pessoa em causa tiver estado 

desempregada durante três dos últimos quinze dias, e se estiver inscrita no Serviço 

NAV. 

 

As prestações pecuniárias diárias são calculadas com base nos rendimentos 

profissionais e nos rendimentos provenientes das prestações pecuniárias diárias 

referentes aos períodos de desemprego e às licenças por doença, maternidade e 

adoção. O subsídio de desemprego corresponde, em regra, a cerca de dois terços dos 

rendimentos anteriores. A base de cálculo consiste no rendimento do ano civil anterior 

ou, se for mais favorável, na média dos três anos civis anteriores. O montante 

máximo atribuído é igual a seis vezes o montante de base (492,732 coroas 

norueguesas (65 051 euros)). O subsídio diário representa 0,24% da base de cálculo e 

é pago cinco dias por semana. O montante equivale, normalmente, a um subsídio 

anual de 62,4 % da base de cálculo. 

 

É concedido um suplemento de 17 coroas norueguesas (2,24 euros) por dia por cada 

filho a cargo menor de 18 anos. 
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Os beneficiários que tenham recebido o subsídio de desemprego durante um período 

superior a oito semanas no ano civil anterior têm direito a um complemento de férias, 

cujo montante equivale a 9,5% dos subsídios de desemprego recebidos nesse ano. 

 

A duração das prestações varia em função dos anteriores rendimentos do trabalho. Se 

esses rendimentos corresponderem a, pelo menos, duas vezes o montante de base, o 

subsídio será pago durante 104 semanas (dois anos). 

 

Rendimentos anteriores inferiores ao dobro do montante de base darão direito a um 

período subsidiado de 52 semanas (um ano). Quando expirar o período inicial de 

prestações, pode ser imediatamente concedido um período de prestações 

subsequente, desde que as condições relativas aos rendimentos anteriores estejam de 

novo preenchidas. 

Acesso às prestações de desemprego 

O subsídio de desemprego deve ser requerido junto do Serviço NAV. 
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Capítulo XI: Recursos mínimos 

Aquisição do direito a prestações de recursos mínimos 

Assistência financeira social 

A assistência financeira social visa assegurar a subsistência das pessoas que não 

dispõem de recursos financeiros suficientes para satisfazer necessidades básicas 

através do seu trabalho ou do pedido de prestações pecuniárias. 

 

Não existem condições quanto à idade ou à nacionalidade, mas é necessário que o 

requerente resida legalmente na Noruega. Na prática, porém, raramente é concedido 

este tipo de assistência a crianças ou jovens com menos de 18 anos, pois presume-se 

que estão a cargo dos pais.  

 

A assistência financeira social está sujeita a condição de recursos, pelo que ao seu 

montante são deduzidos todos os tipos de rendimento do trabalho ou apoio financeiro 

que possa receber. Poderá ser-lhe pedido que venda os bens móveis ou imóveis que 

não sejam necessários para a sua subsistência ou a da sua família. Se as despesas de 

habitação forem desproporcionalmente elevadas e não conseguir suportá-las a longo 

prazo, poderá ser-lhe exigido que mude para um apartamento/casa mais económico a 

fim de reduzir estas despesas. 

 

Além disso, deverá procurar trabalho ou participar em atividades orientadas para o 

trabalho (p. ex., cursos de formação) adequadas à sua situação. 

Regime de subsídios complementares 

São elegíveis ao abrigo deste regime as pessoas que tenham atingido a idade de 

reforma e que sejam residentes permanentes na Noruega. Este regime tem como 

objetivo prestar apoio financeiro aos idosos com períodos de seguro reduzidos ao 

abrigo do regime geral de segurança social. 

 

Em regra, o regime geral de segurança social abrange todos os residentes na 

Noruega. No entanto, uma vez que a obtenção de uma pensão completa com base na 

residência está condicionada pelo cumprimento de um critério de quarenta anos de 

residência antes dos 67 anos de idade, as pessoas que viveram na Noruega durante 

menos tempo podem não beneficiar de uma pensão por velhice suficiente para viver. 

O novo regime destina-se a garantir um rendimento mínimo O novo regime destina-se 

a garantir um rendimento mínimo (concedendo os meios de subsistência 

indispensáveis) às pessoas com idade igual ou superior a 67 anos, que não disponham 

de outros recursos financeiros e cuja pensão seja insuficiente pelo facto de terem 

menos de 40 anos de residência na Noruega. 

 

O subsídio está, contudo, sujeito a uma verificação rigorosa dos recursos e será 

reduzido se o beneficiário ou o seu cônjuge, ou companheiro, dispuser de outros 

rendimentos resultantes de trabalho, de capital ou de outras pensões norueguesas ou 

estrangeiras. Além disso, também poderão ser tidos em conta os próprios ativos de 

capital e outros bens ou propriedades. 
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Cobertura 

Assistência financeira social 

Não foi estipulado nenhum montante fixo para o nível mínimo do subsídio. No entanto, 

tem de ser fixado a um nível que assegure ao requerente uma “vida condigna” ou um 

“mínimo decente”.  

 

As diretrizes emitidas pelo governo identificam as despesas que deverão ser cobertas 

e estabelecem montantes razoáveis para o subsídio de subsistência. São 

contempladas as despesas mais correntes da vida quotidiana: alimentação, vestuário 

e calçado, artigos de higiene, licenças de televisão, jornais diários, despesas 

telefónicas e de Internet, despesas relacionadas com a participação em atividades de 

lazer e despesas de transporte. Em princípio, as despesas com habitação, 

aquecimento/eletricidade e mobiliário não estão incluídas, mas poderão também ser 

cobertas em casos concretos. 

 

O montante efetivamente pago varia consoante a composição do agregado familiar e o 

rendimento familiar, existindo uma certa discricionariedade na sua fixação. 

 

A assistência financeira social é concedida por tempo indeterminado, desde que 

estejam preenchidas as condições de atribuição. 

Regime de subsídios complementares 

O montante máximo do subsídio corresponde à pensão mínima da segurança social. 

Acesso às prestações de recursos mínimos 

A assistência financeira social é gerida pelo Serviço NAV, ao qual deve ser 

apresentado o requerimento. Cada caso é analisado individualmente. O direito à 

assistência é determinado com base num requerimento escrito e na documentação 

que o acompanha. 

 

Os beneficiários do subsídio complementar devem requerê-lo todos os anos, 

apresentando-se pessoalmente no Serviço NAV. 
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Capítulo XII: Cuidados de longa duração 

Aquisição do direito a cuidados de longa duração 

Todos os residentes que tenham comprovadamente necessidade de cuidados de longa 

duração podem beneficiar de prestações por cuidados de longa duração. Estas 

prestações não estão sujeitas a condição de recursos, a condições relativas à idade ou 

a prazos de garantia. 

 

Para usufruir de serviços de saúde de longa duração, o doente deve ter necessidade 

de “cuidados de saúde obrigatórios” que não possam ser prestados imediatamente.  

 

Para usufruir de serviços sociais de longa duração, o interessado deve ter uma 

necessidade especial de assistência devido a doença, deficiência, idade, etc. Deve 

ainda estar totalmente dependente de assistência prática ou pessoal para realizar as 

atividades normais da vida quotidiana. 

 

Podem ser concedidas prestações pecuniárias às pessoas portadoras de deficiência 

que necessitem de cuidados (subsídio de base e subsídio de assistência) e a certos 

prestadores de cuidados não profissionais (prestação pecuniária discricionária). 

Cobertura 

Prestações em espécie 

Os cuidados de saúde de longa duração podem ser prestados no domicílio ou em lares 

ou residências assistidas.  

 

Os serviços sociais de longa duração abrangem assistência pessoal e prática no 

domicílio, estadias de curta duração em lares para permitir o descanso dos familiares 

de doentes que cuidam dos mesmos em casa e cuidados residenciais para idosos e 

pessoas portadoras de deficiência. 

Prestações pecuniárias 

As prestações pecuniárias são um complemento das prestações em espécie. 

 

A prestação pecuniária discricionária é paga pelo município aos prestadores de 

cuidados não profissionais que se ocupam de pessoas com um nível de cuidados 

particularmente exigente. Compete às autoridades locais decidir, caso a caso, se o 

prestador de cuidados se ocupa de pessoas com um “nível de cuidados 

particularmente exigente”, bem como fixar o montante da prestação. 

Subsídio de base e subsídio de assistência 

Ver a secção sobre invalidez. 
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Acesso a cuidados de longa duração 

Deve ser apresentado um requerimento à administração municipal, Em regra, o 

município toma as decisões sobre cuidados de longa duração com base numa 

avaliação das necessidades realizada por médicos e/ou outros profissionais 

qualificados (p. ex., fisioterapeutas). 

 

Os cuidados de enfermagem e assistência pessoal no domicílio são gratuitos. Os 

restantes serviços domiciliários estão sujeitos a uma comparticipação reduzida. Se 

usufruir de cuidados de longa duração num lar, o doente tem de pagar 75% dos seus 

rendimentos, se estes se situarem entre 6 800 coroas norueguesas (898 euros) e 

82 122 coroas norueguesas (10 842 euros), ou 85% dos seus rendimentos que 

ultrapassem este limite até ao custo total do acolhimento no lar. 
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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 Noruega junto dos institutos públicos 

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: 

 

Ministério do Trabalho: 

(Arbeidsdepartementet) 

PB 8019 Dep. 

0030 OSLO 

http://www.ad.dep.no 

 

Ministério dos Serviços de Saúde e Assistência 

(Helse- og Omsorgsdepartementet) 

PB 8011 Dep. 

0030 OSLO 

http://www.hod.dep.no 

 

Ministério da Infância, da Igualdade e da Inclusão Social 

(Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartmentet) 

PB 8036 Dep. 

0030 OSLO 

http://www.bld.dep.no 

 

Direção do Trabalho e da Previdência Social 

(Arbeids- og Velferdsdirektoratet) 

PB 5 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

Telefone: +47 21 07 00 00 

http://www.nav.no 

 

Direção da Saúde 

(Helsedirektoratet) 

PB 7000 St. Olavs plass 

0130 Oslo 

http://www.helsedirektoratet.no 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=pt
http://www.ad.dep.no/
http://www.hod.dep.no/
http://www.bld.dep.no/
http://www.nav.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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Agência Norueguesa da Segurança Social no Estrangeiro 

(NAV Internasjonalt) 

PB 8138 Dep. 

0033 OSLO 

Telefone: +47 23 31 13 00 

Fax : +47 23 31 13 01 

Endereço eletrónico: nav.internasjonalt@nav.no 

http://www.nav.no 

 

Pensões NAV Oslo 

NAV Pensjon Oslo 

PB 6600 Etterstad 

0607 OSLO 

Tel: +47 55 55 33 34 

Fax: +47 21 06 91 01 

E-mail:nav.pensjon.oslo@nav.no 

http://www.nav.no 

 

Administração da Economia da Saúde 

Delegação regional de Oslo/Negócios estrangeiros 

(HELFO Utland) 

P.O Box 6721 Etterstad 

N-0609 Oslo  

http://www.helfo.no  

 

 

 

mailto:nav.internasjonalt@nav.no
http://www.nav.no/
http://www.helfo.no/

