
 

CR\1127097PT.docx  PE601.199v03-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão das Petições 
 

30.5.2017 

RELATÓRIO DE MISSÕES E 
RECOMENDAÇÕES 

Na sequência de uma missão de inquérito à Suécia, de 20 a 21 de fevereiro de 

2017, sobre a questão do número de identificação pessoal na Suécia 

Comissão das Petições 

Membros da missão: 

Pál Csáky (PPE) (chefe da missão) 

Michela Giuffrida (S&D) 

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) 

 

Deputados acompanhantes: 

Cecilia Wikström (ALDE) 

 

 

 

 



 

PE601.199v03-00 2/12 CR\1127097PT.docx 

PT 

 

Introdução 

«[...] apenas uma barreira prática persiste no que diz respeito à livre circulação dos cidadãos 

da UE e dos membros da sua família, as dificuldades administrativas relacionadas com a 

obtenção de um número de identificação pessoal na autoridade fiscal sueca, o que representa 

um grave entrave à vida quotidiana na sociedade sueca.»1 

 

As petições recebidas estão relacionadas com uma alegada violação da liberdade de 

circulação dos cidadãos da UE e, mais especificamente, das disposições da Diretiva 

2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao direito 

de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no 

território dos Estados-Membros. Concretamente, os peticionários não estão inscritos no 

registo de população da Suécia e, por conseguinte, não obtiveram um número de identificação 

pessoal (NIP), necessário para ter acesso a numerosos serviços importantes para as atividades 

da vida quotidiana dos cidadãos na Suécia. 

 

Algumas destas petições foram debatidas na reunião da comissão de 14 de julho de 2015. Foi 

decidido manter o exame das petições em aberto, enquanto se aguardam novas informações 

da Comissão Europeia. Após esta reunião, o PE recebeu mais três petições sobre a mesma 

questão. Após a receção das novas informações da Comissão (ver anexo), a Comissão das 

Petições decidiu organizar uma missão de inquérito a Estocolmo.   

Para além das petições recebidas pelo Parlamento Europeu, a Comissão recebeu inúmeras 

queixas de cidadãos da UE sobre o mesmo assunto, e os serviços SOLVIT e «A sua Europa 

— Aconselhamento» também têm de lidar regularmente com esta questão. 

Os serviços da Comissão procederam a uma avaliação exaustiva da compatibilidade do 

sistema sueco de registo da população com as normas da UE em matéria de liberdades 

fundamentais, em particular os artigos 21.º, 22.º, 45.º, 49.º e 56.º do TFUE e do direito 

derivado aplicável, nomeadamente a Diretiva 2004/38/CE. A Comissão deu início a um 

debate com a Suécia sobre a questão dos NIP em janeiro de 2015, na sequência do qual foi 

aberto um procedimento «EU Pilot» em outubro de 2016. 

Tal como recordado pelos membros da Delegação, o direito dos cidadãos da UE e suas 

famílias de circular livremente e residir em qualquer país da UE é uma das quatro liberdades 

fundamentais consagradas nos Tratados da UE e uma condição essencial para o bom 

funcionamento do mercado interno.    

Os Estados-Membros devem prever soluções práticas a fim de assegurar o respeito dos 

direitos fundamentais dos cidadãos da UE e, nesse âmbito, a reciprocidade entre os 

                                                 
1Obstáculos ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da UE e das suas famílias: relatório sobre a 

Suécia, Parlamento Europeu, junho de 2016, disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
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Estados-Membros é essencial.   

O sistema sueco de identificação pessoal 

O número de identificação pessoal sueco (personnummer) foi introduzido em 1947. Os 

números são emitidos pela autoridade fiscal sueca (Skatteverket) como parte do registo da 

população (Folkbokföring).  

A ligação entre uma pessoa e o número de identificação pessoal é estabelecida através do 

registo civil e de documentos de identificação e, em segundo lugar, através da utilização 

generalizada do número nos diversos contactos estabelecidos com as autoridades, as escolas e 

universidades, as empresas (bancos, companhias de seguros, etc.).  

Para cidadãos suecos e outras pessoas nascidas na Suécia, o número de identificação é 

emitido logo após a certidão de nascimento de uma criança ter sido solicitada (normalmente) 

pelos pais e pelos profissionais de saúde. Em casos excecionais, o número pode ser alterado 

mais tarde ao longo da vida, normalmente por incorreção na data de nascimento ou no registo 

de género da criança. Mais tarde, se uma pessoa for submetida a uma intervenção cirúrgica 

para mudança de sexo, o número é alterado a fim de o adaptar ao novo sexo físico (alteração 

do 9.º dígito, que corresponde ao género).  

Uma pessoa com direito de residência pode viver na Suécia sem autorização de residência. O 

objetivo é facilitar a livre circulação na UE. O direito de residência e a possibilidade de ser 

inscrito no registo da população e obter um Número de Identificação Pessoal (NIP) é 

oferecido a todos os cidadãos do EEE, que cumpram um dos seguintes critérios: 

• a pessoa trabalha, presta serviços ou possui a sua própria empresa na Suécia; 

• a pessoa está registada como estudante numa instituição de ensino sueca e é titular de 

um seguro de saúde abrangente; 

• a pessoa dispõe de meios suficientes para a sua subsistência e a da sua família, bem 

como de um seguro de saúde abrangente, que a inclua a si e aos membros da sua 

família que residem na Suécia. 

Ademais, deve ser estabelecido que o trabalho ou o estudo durem, pelo menos, um ano. 

Nalguns casos, é difícil para os cidadãos da UE apresentar tal prova.  

Um cidadão da UE que procure um emprego pode ter direito de residência na Suécia, mas não 

pode ser inscrito no registo da população com esse fundamento. A razão para tal é que, no 

caso em apreço, um cidadão da UE só tem o direito absoluto de residir na Suécia durante um 

período máximo de seis meses. 

Os membros da família de cidadãos do EEE com direito de residência também podem ter 

direito de residência e, nesse caso, não necessitam de uma autorização de residência. 

Em teoria, para os indivíduos que pretendam permanecer na Suécia por um período inferior a 

um ano e não possam ser inscritos no registo da população com um NIP, existe um outro tipo 

de número de identificação: o número de coordenação (samordningsnummer). Este número é 

também emitido pela autoridade fiscal, mas apenas mediante solicitação de uma entidade 
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institucional. É utilizado para contactos entre uma pessoa e um organismo que, caso contrário, 

exigiria a utilização de um número de identificação pessoal, por exemplo, a pessoas que têm a 

sua residência principal no país há menos de um ano ou não residem no país, mas necessitam 

de estabelecer contactos com as autoridades, nomeadamente, proprietários de casas de verão, 

ou cidadãos suecos que nunca tenham residido na Suécia. Porém, é principalmente a 

disponibilização restritiva deste número de coordenação que dá origem a questões de ordem 

prática.  

As pessoas que não têm número de identificação pessoal, nem número de coordenação, mas 

que precisam de cuidados de saúde, por exemplo, os turistas estrangeiros, as pessoas em 

estado de inconsciência, os recém-nascidos com necessidade de cuidados especiais (os 

recém-nascidos saudáveis são inscritos no registo médico da mãe) e outras pessoas (por 

exemplo, em casos de proteção da privacidade nos testes de VIH), recebem um número de 

reserva (reservnummer) que é temporário e utilizado apenas para o sistema de saúde.  

A missão de inquérito representou uma oportunidade de realizar um intercâmbio de 

informações com as autoridades competentes da Suécia sobre os problemas com que se 

deparam alguns cidadãos europeus, no que diz respeito ao seu direito de residir no país e 

sobre as possibilidades de melhorar o sistema acima apresentado, a fim de melhor respeitar o 

princípio fundamental da livre circulação dos cidadãos da UE na Suécia.   

As petições e os peticionários 

Petição n.º 1098/2010, apresentada por um cidadão de nacionalidade alemã, sobre a 

discriminação dos cidadãos da UE por parte das autoridades suecas;  

Petição n.º 1183/2010, apresentada por um cidadão de nacionalidade alemã, sobre a 

necessidade de obtenção de um número de identificação pessoal na Suécia; 

Petição n.º 1289/2012, apresentada por uma peticionária de nacionalidade britânica, sobre o 

seu direito à liberdade de circulação e de residência na UE; 

Petição n.º 0902/2015, apresentada por um peticionário de nacionalidade espanhola, sobre os 

requisitos aplicáveis aos cidadãos dos Estados-Membros da UE para residir na Suécia; 

Petição n.º 0299/2016, apresentada por um peticionário de nacionalidade alemã, sobre a 

discriminação dos cidadãos da UE na Suécia, devido à recusa das autoridades em emitir um 

número de identificação pessoal;  

Petição n.º 1323/2016, apresentada por um peticionário de nacionalidade alemã, sobre a 

identificação eletrónica na Suécia. 

Os peticionários são proprietários de bens imóveis na Suécia, mas não residem no país de 

forma permanente, ou são casados ou parceiros de um cidadão sueco. Como não conseguem 

obter um número de identificação pessoal, não podem aceder a diversos serviços e beneficiar 

plenamente dos seus direitos enquanto residentes legais.   

Relato sucinto das reuniões 

A missão de inquérito teve lugar das 9.00 às 17.00 de terça-feira, 21 de fevereiro. O objetivo 
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era oferecer aos membros da delegação da missão de inquérito da Comissão PETI uma 

melhor perspetiva da situação, através de reuniões com representantes de diferentes serviços 

da administração sueca, que partilharam abertamente as suas experiências e posições.  

 

I. Uma questão de informação  

 

Tal como referido na introdução, os números de identificação são emitidos pela autoridade 

fiscal (Skatteverket), que faz parte dos serviços de registo da população (Folkbokföring) e 

depende do Ministério das Finanças.  

 

A delegação reuniu-se com representantes do Ministério das Finanças e dos diferentes 

organismos do Ministério das Finanças que lidam com as questões levantadas nas petições. 

Em primeiro lugar, Maria Åhrling e Frank Walterson, do Ministério, e Håkan Nilsson e 

Ingegerd Widell, da autoridade fiscal. Reuniu-se igualmente com Monika Johansson, Diretora 

Adjunta das Instituições e dos Mercados Financeiros, Divisão Bancária, para debater mais 

concretamente a questão do acesso a contas bancárias na Suécia.     

 

O sistema sueco funciona bem para a identificação de residentes permanentes. Desde que 

cumpram os critérios acima referidos, não há qualquer problema em obter um número e, 

assim, aceder a todos os serviços em pé de igualdade com qualquer cidadão sueco. A 

principal dificuldade continua a ser fazer prova de uma estada superior a um ano e, para as 

pessoas que não estão economicamente ativas, fazer prova da sua capacidade de se 

autossustentarem financeiramente (em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b, da 

Diretiva «Qualquer cidadão da União tem o direito de residir no território de outro 

Estado-Membro por período superior a três meses, desde que disponha de recursos suficientes 

para si próprio e para os membros da sua família, a fim de não se tornar uma sobrecarga para 

o regime de segurança social do Estado-Membro de acolhimento durante o período de 

residência, e de uma cobertura extensa de seguro de doença no Estado-Membro de 

acolhimento»).  

 

Contudo, no que se refere à identificação de residentes não permanentes e de cidadãos de 

países terceiros, o funcionamento não é o ideal e o procedimento para obter números de 

coordenação, bem como a sua aplicação devem ser melhorados. A crescente mobilidade dos 

cidadãos da UE explica em parte a inadequação do sistema.      

 

Se for negado a um cidadão da UE a sua inscrição no registo, tal não significa que este não 

possa residir na Suécia, uma vez que o registo da população não abrange o direito de 

residência. Porém, concretamente, essa pessoa não terá acesso a diversos serviços, o que a 

impedirá de usufruir da sua estada na Suécia como qualquer outro cidadão sueco.  
   

Quando informadas sobre algumas das dificuldades concretas com que se deparam os 

peticionários (por exemplo, abrir uma conta bancária, obter um número de telemóvel, fazer 

uma inscrição num ginásio ou numa biblioteca, etc.), as autoridades esclareceram que não 

existia qualquer obrigação jurídica específica relativa ao número de identificação pessoal para 

aceder a este tipo de serviços. Tal leva a concluir que existe uma lacuna de informação sobre 

as disposições legislativas em ambas as partes, ou seja, tanto do lado dos cidadãos da UE, 

como das entidades privadas suecas, tais como os bancos, ou os operadores telefónicos. As 

entidades privadas nunca deveriam exigir o NIP para identificar uma pessoa ou um cliente, 

uma vez que não existe qualquer obrigação jurídica nesse sentido, e os prestadores de serviços 
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devem ser informados de que um cartão de identidade deve ser suficiente para permitir a 

identificação. As entidades privadas devem igualmente ser mais bem informadas acerca da 

existência do número de coordenação, que é ligeiramente diferente do NIP, bem como da sua 

validade. 

 

Foi salientado que não existe qualquer disposição jurídica específica que permita aplicar 

sanções às entidades privadas, quando estas solicitem abusivamente um número de 

identificação pessoal a fim de autorizar o acesso aos seus serviços.  

 

Existe uma necessidade clara de orientação dos cidadãos, das autoridades públicas e das 

entidades privadas, a fim de melhorar a sua cooperação e, consequentemente, o 

funcionamento de todo o sistema, facilitando, assim, a livre circulação dos cidadãos da UE. 

As informações sobre o número de coordenação devem ser melhoradas, clarificadas e 

amplamente disseminadas, uma vez que a composição deste número, ligeiramente diferente 

do NIP, em diversas ocasiões, já deu origem a dúvidas acerca da sua autenticidade. 

 

É necessária melhorar a informação não apenas sobre quando um «personnummer» é 

necessário, mas também sobre o número de coordenação e os meios de obter reparação pelos 

danos causados, em caso de exigência abusiva ou de atraso no registo.      

 

Os cidadãos da UE dispõem de diversas formas de obter reparação por danos causados 

quando confrontados com uma exigência abusiva. Em tais casos, os cidadãos devem recorrer 

ao procedimento interno da entidade privada, tais como os departamentos de apoio ao cliente 

dos bancos. O provedor do consumidor na Suécia também foi evocado como uma 

possibilidade, juntamente com o Conselho nacional para a resolução de conflitos de consumo 

(ARN)1. Em regra, são precisos cerca de seis meses para obter uma decisão, a contar da data 

em que a reclamação foi apresentada. Por conseguinte, é necessário reduzir o tempo de 

resolução para os residentes não permanentes ou de curta duração que não sejam titulares de 

um NIP.              
 

II. O acesso aos cuidados de saúde    

 

O exercício da liberdade de circulação não é possível sem a proteção dos direitos de 

segurança social dos cidadãos em situação de mobilidade.  

 

Os membros da delegação também reuniram com Malin Skäringer e Christina Janzon, do 

Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, para debater a questão do acesso aos cuidados de 

saúde na Suécia, num contexto europeu.    

 

Cada Estado-Membro dispõe do seu próprio sistema de segurança social, coordenado com os 

outros a nível da UE graças ao Regulamento (CE) n.º 883/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social2. A 

                                                 
1 Organismo público que funciona, grosso modo, como um órgão jurisdicional, cuja principal 

função é a resolução de litígios entre consumidores e operadores económicos, na sequência 

das reclamações apresentadas pelo consumidor. Antes da queixa ser apresentada junto do ARN, esta 

deve ter sido rejeitada parcial ou totalmente pelos operadores económicos (ou não ter obtido qualquer resposta). 

Este serviço deve ser gratuito.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:pt:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:pt:PDF
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Suécia possui um sistema de cuidados de saúde com base na residência, ou seja, todas as 

pessoas que residem (são registadas no registo da população) na Suécia têm acesso aos 

mesmos cuidados de saúde1. Na prática, a Suécia teve de enfrentar alguns problemas 

relacionados com a articulação das disposições sobre a livre circulação com as do 

regulamento relativo à coordenação dos sistemas de segurança social.   

 

Caso não se esteja registado na Suécia, deve haver a possibilidade de utilizar o Cartão 

Europeu de Seguro de Doença, a fim de se beneficiar de cuidados básicos de emergência.  

 

Um dos peticionários queixou-se de que as autoridades suecas competentes recusaram aceitar 

o seu Cartão Europeu de Seguro de Doença.  

 

A Comissão tem estado em contacto com as autoridades suecas sobre as dificuldades com que 

se deparam os cidadãos da UE e seus familiares no acesso ao sistema de saúde público na 

Suécia antes de obterem um NIP. A Comissão deu início a um procedimento «EU Pilot» com 

a Suécia sobre esta matéria, em novembro de 2012. Na sequência de um debate e diálogo 

aprofundados sobre esta questão, a Suécia procedeu finalmente a alterações na sua legislação 

nacional, que entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2016. Uma pessoa que esteja sujeita à 

legislação sueca, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 883/2004 pode, desde então, 

obter um certificado que dá acesso aos mesmos cuidados de saúde que são concedidos às 

pessoas que estão inscritas na Suécia. O certificado pode ser utilizado até que a pessoa tenha 

obtido o seu NIP.  

 

III. A aquisição de bens imóveis 

 

O registo da propriedade de bens imóveis na Suécia é gerido pela autoridade de cartografia e 

cadastro (Lantmäteriet), sob a responsabilidade do Ministério da Empresa e Inovação. Os 

membros da delegação reuniram-se com Magdalena Anderson, responsável pelo 

desenvolvimento neste organismo, e Roger Ekman, assessor especial do Ministério.   

 

Em matéria de aquisição e registo de propriedade, reitera-se que não existe qualquer problema 

específico se a pessoa for titular de um NIP. As diferentes informações necessárias para se 

registar como novo proprietário podem ser facilmente obtidas. No caso de um cidadão da UE, 

o facto de não ter um NIP não representa um obstáculo ao acesso à propriedade, mas podem 

surgir dificuldades práticas.  

 

Foram salientadas algumas deficiências no sistema atual, mais especificamente: os diferentes 

números de identificação que existem no domínio dos bens imóveis (por exemplo, o número 

de distrito) e a dificuldade em aceder ao endereço dos compradores, quando eles não dispõem 

de um NIP (ou quando não são oriundos de um Estado membro do Conselho Nórdico, que 

dispõe de alguns mecanismos específicos). 

 

Uma das eventuais soluções evocadas é a simplificação do sistema graças à coordenação dos 

diferentes registos e ao desenvolvimento do número de coordenação como uma referência 

                                                 
1 Importa salientar que cada conselho distrital, órgão local ou município é responsável pela gestão e por atribuir 

prioridade aos seus próprios recursos de cuidados de saúde. Assim, o tipo de serviços de cuidados de saúde 

disponíveis podem ser diferentes. 
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única. A melhoria do registo pessoal dos compradores contribuiria também para a melhoria da 

qualidade do sistema de registo de bens imóveis. Do mesmo modo, poderia prever-se a 

possibilidade de se associar a aquisição da propriedade de um imóvel à obtenção de um 

número de coordenação.     

 

Contudo, um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do número de coordenação, 

enquanto instrumento para simplificar o sistema, é a impossibilidade de um particular o 

solicitar diretamente. O pedido tem de ser feito por uma autoridade pública.  

Conclusões e recomendações 

Conclusões  

Per Åsling e Jörgen Hellman, respetivamente, Presidente e Vice-Presidente da Comissão dos 

Assuntos Fiscais do Parlamento sueco (Riksdag), juntamente com Ann-Marie Wallin e Olof 

Åkereén, representantes do secretariado da Comissão, confirmaram a vontade política para 

resolver as questões levantadas nas petições. Reconheceram a necessidade de um sistema 

mais flexível e menos moroso.  

Durante a troca de pontos de vista com os membros da delegação, Peter Gerlach, chefe do 

pessoal do Ministério das Finanças, confirmou a vontade das autoridades suecas em resolver 

as questões suscitadas nas petições e lamenta os problemas que os cidadãos europeus têm de 

enfrentar quando exercem o seu direito à livre circulação na UE.   

Reconhecendo as dificuldades práticas encontradas por alguns cidadãos da UE na Suécia, as 

autoridades nacionais iniciaram o processo de procura de formas eficazes para melhorar o 

sistema.  

Em primeiro lugar, como acima referido, existe a necessidade de uma melhor informação 

tanto dos cidadãos da UE em situação de mobilidade, como das entidades privadas suecas, no 

que se refere às disposições legais relativas ao número de identificação pessoal. É necessário 

informar as entidades privadas de que, em inúmeras situações, o NIP normalmente utilizado 

não é obrigatório do ponto de vista jurídico. A comunicação e a coordenação devem 

igualmente ser melhoradas entre os diferentes serviços administrativos envolvidos, 

nomeadamente para reduzir o tempo de espera e de criação de números de identificação, que 

tem aumentado nos últimos anos.    

Umas das eventuais soluções mencionadas é a possibilidade de realizar um intercâmbio de 

boas práticas com os Estados membros do Conselho Nórdico. Uma vez que a maior parte dos 

Estados membros do Conselho Nórdico utiliza um sistema comparável de números de 

identificação pessoal, foi sugerida a realização de uma troca de pontos de vista no âmbito do 

Conselho Nórdico para identificar de que modo os outros Estados gerem a situação para não 

serem confrontados com os mesmos problemas da Suécia.      

Por último, o desenvolvimento do número de coordenação, com um acesso mais facilitado e 

mais rápido, é visto como uma solução para reduzir eficazmente os obstáculos encontrados, 

até agora, por parte dos cidadãos da União que não têm residência permanente na Suécia. Para 

alcançar esse desenvolvimento, as autoridades estão a pensar numa eventual adaptação da lei, 
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que permitiria que mais pessoas pudessem adquirir um número de coordenação junto da 

autoridade fiscal. 

 

De um modo mais geral, sobre a questão de número de identificação pessoal, a aplicação até 

fevereiro de 2018 do Regulamento (UE) n.º 910/2014 relativo à identificação eletrónica e aos 

serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno poderá também 

facilitar o acesso aos números de identificação. O principal objetivo do presente regulamento 

consiste na resolução da insuficiente interoperabilidade transfronteiras no que se refere às 

identificações eletrónicas nacionais que, até à data, impediram os cidadãos e as empresas de 

beneficiar plenamente do mercado único digital, bem como a proposta de uma base jurídica 

comum para os Estados-Membros. Foi criada uma rede de cooperação, enquanto mecanismo 

para a cooperação entre os Estados-Membros, a fim de alcançar a interoperabilidade e 

segurança dos seus sistemas de identificação eletrónica. Esta constitui um fórum com 

reuniões regulares, no qual os Estados-Membros podem trocar informações relevantes, 

experiências e boas práticas. 

Recomendações  

Tendo em conta as considerações acima expostas e reconhecendo que a livre circulação dos 

cidadãos da UE é um dos pilares da União Europeia, a Comissão das Petições apresenta as 

seguintes recomendações às autoridades nacionais competentes e à Comissão: 

1. Congratula-se com a vontade política demonstrada pelas autoridades suecas durante a 

missão de inquérito, no sentido de encontrarem soluções para as questões levantadas nas 

petições e solicita às autoridades suecas que iniciem um diálogo mais estreito com a 

Comissão; 

2. Congratula-se com as mudanças jurídicas que entraram em vigor em 1 de fevereiro de 

2016, visando facilitar o acesso dos cidadãos da UE a cuidados de saúde na Suécia, através de 

um certificado nacional que lhes é concedido, bem como aos membros da sua família, antes 

de obterem um NIP; 

3. Exorta as autoridades suecas a propor e aplicar, sem mais demora, soluções administrativas 

e jurídicas concretas para os problemas relacionados com a livre circulação descritos pelos 

cidadãos da UE nas suas petições ao Parlamento Europeu e nas queixas apresentadas à 

Comissão Europeia; 

4. Incentiva as autoridades suecas a intensificarem os seus esforços no sentido de criarem um 

sistema mais simples e mais eficaz de obtenção de números de identificação, como, por 

exemplo, o número de coordenação, em particular para os residentes não permanentes ou de 

curta duração; 

5. Salienta a necessidade de reforçar os instrumentos de diálogo direto com os cidadãos e 

incentiva as autoridades suecas a envidar esforços nesse sentido, enquanto estratégia para 

colmatar a necessidade de uma comunicação eficaz;  

6. Exorta as autoridades suecas a envidarem esforços no sentido de reduzirem o tempo que os 

recém-chegados têm de aguardar para obter um número de identificação; 
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7. Insta as autoridades suecas a reforçarem o seu compromisso, através do lançamento de 

campanhas de informação o mais brevemente possível, em benefício das entidades públicas e 

privadas suecas em contacto com os recém-chegados; 

8. Exorta as autoridades suecas a clarificarem e a tornarem facilmente acessível para os 

cidadãos da UE que se mudam ou residem na Suécia toda a informação pertinente relativa a 

quem pode obter um número de identificação e o modo de o fazer;   

9. Recomenda a melhoria da informação prestada aos cidadãos da UE sobre os meios de 

reclamação ou de recurso contra decisões de entidades privadas que solicitam indevidamente 

um número de identificação pessoal aos cidadãos da UE; 

10. Apoia a ideia de possibilitar que os indivíduos solicitem eles próprios um número de 

coordenação, sem a intermediação de uma autoridade pública, a fim de permitir que mais 

pessoas o possam adquirir;  

11. Incentiva as autoridades suecas a procederem ao intercâmbio de melhores práticas com os 

Estados membros do Conselho Nórdico relativamente aos números de identificação;   

12. Solicita à Comissão que continue a acompanhar as melhorias de ordem jurídica e prática 

no que diz respeito ao sistema de identificação pessoal sueco para os cidadãos da UE e a 

manter informada a Comissão das Petições acerca dos desenvolvimentos relevantes no que se 

refere à livre circulação de cidadãos da UE; 

13. Salienta a importância das orientações formuladas pela Comissão no que respeita a um 

seguro de doença abrangente1, que declaram o seguinte: «Em princípio, qualquer seguro, 

privado ou público, obtido no Estado-Membro de acolhimento ou noutro Estado, é aceitável, 

desde que a sua cobertura seja completa e não dê origem a uma sobrecarga para as finanças 

públicas do Estado-Membro de acolhimento. Ao protegerem as suas finanças públicas 

avaliando a extensão da cobertura do seguro de doença, os Estados-Membros devem agir 

respeitando os limites impostos pelo direito comunitário e em conformidade com o princípio 

da proporcionalidade.»  

 

14. Congratula-se com a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança 

social e o Regulamento (CE) n.º 987/2009 que estabelece as modalidades de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 883/20042;  

 

15. Congratula-se com a entrada em vigor da Diretiva 2014/92/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de julho de 2014, relativa à comparabilidade das comissões relacionadas 

com as contas de pagamento, à mudança de conta de pagamento e ao acesso a contas de 

pagamento com características básicas, destinadas a simplificar o acesso e que deveriam 

facilitar o exercício da liberdade fundamental de circulação dos cidadãos da UE;  

 

  

 

                                                 
1 COM (2009) 313 
2 COM (2016) 815 
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Anexo 1: Síntese das petições recebidas 

• Petição n.º 1098/2010, apresentada por um peticionário de nacionalidade alemã, sobre 

a discriminação dos cidadãos da UE por parte das autoridades suecas 

O peticionário é proprietário de terrenos florestais na Suécia, mas só passa metade do ano 

civil no país. Por conseguinte, as autoridades não lhe atribuem um número de identificação 

pessoal. Este número é absolutamente necessário para qualquer ato oficial na Suécia, por 

exemplo, abrir uma conta bancária, subscrever um serviço telefónico, ou mesmo aceder ao 

sítio Web da administração florestal, o que é crucial para o peticionário. O peticionário 

salienta que a sua liberdade de circulação e de realização de atividades empresariais está, 

assim, comprometida. 

• Petição n.º 1183/2010, apresentada por um peticionário de nacionalidade alemã, sobre 

a necessidade de obtenção de um número de identificação pessoal na Suécia 

O peticionário lamenta o facto de não poder obter um número de identificação pessoal na 

Suécia, onde possui uma propriedade. Sem o número de identificação pessoal não consegue 

abrir uma conta bancária, nem subscrever um serviço telefónico fixo ou móvel. 

• Petição n.º 1289/2012, apresentada por uma peticionária de nacionalidade britânica, 

sobre o seu direito à liberdade de circulação e de residência na UE 

A peticionária é uma cidadã britânica, residente na Suécia e casada com um cidadão sueco. A 

peticionária denuncia que a autoridade fiscal sueca (Skatteverket) se recusa a proceder à sua 

inscrição, aparentemente devido a um erro administrativo. Esta situação impede a peticionária 

de proceder ao seu registo na segurança social sueca (Försäkringskassan) e, por conseguinte, 

de ser abrangida pelo sistema de saúde sueco. A peticionária considera que se trata de uma 

violação do direito dos cidadãos da União à livre circulação e residência na União Europeia 

(Diretiva 2004/38/CE). Apresentou um número considerável de queixas, nomeadamente junto 

do Provedor de Justiça e da Comissão Europeia (são facultados os números de referência 

SOLVIT e CHAP).   

• Petição n.º 0902/2015, apresentada por um peticionário de nacionalidade espanhola, 

sobre os requisitos aplicáveis aos cidadãos dos Estados-Membros da UE para residir na 

Suécia 

O peticionário queixa-se de que as autoridades suecas impõem uma série de requisitos – que 

ele considera contrários ao direito da UE – no que concerne ao pedido de autorização de 

residência na Suécia. O peticionário, que reside na Suécia com o seu cônjuge de 

nacionalidade sueca, apresentou o seu Cartão Europeu de Seguro de Doença emitido em 

Espanha às autoridades, que recusaram aceitá-lo, exigindo um formulário S1 (aplicável às 

pessoas que se deslocam à Suécia para trabalhar ou a aposentados). 

• Petição n.º 0299/2016, apresentada por um peticionário de nacionalidade alemã, sobre 

a discriminação dos cidadãos da UE na Suécia devida à recusa das autoridades em emitir um 

número de identificação pessoal 

O peticionário, cidadão de nacionalidade alemã, afirma ser vítima de discriminação na Suécia 
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em virtude de não conseguir obter um número de identificação pessoal sueco, apesar de aí ser 

proprietário de residências de férias desde 1997. Foi-lhe concedida licença de residência 

permanente no país em 2013, mas continua a não conseguir obter o número referido. Como 

resultado não conseguiu registar um cartão de telemóvel pré-pago, usar determinados portais 

de autoridades e companhias suecas ou até mesmo levantar correio. O peticionário afirma que, 

como resultado desta alegada discriminação, não tem podido exercer os seus direitos ao 

abrigo da «Diretiva relativa à comparabilidade das comissões relacionadas com as contas de 

pagamento, à mudança de conta de pagamento e ao acesso a contas de pagamento com 

características básicas» (2013/0139). Isto revelou-se quando o peticionário tentou abrir uma 

conta de pagamento no banco FOREX e contactou vários outros, mas foi impedido por não ter 

um número de identificação pessoal e um documento de identificação suecos. Ele considera 

que as autoridades suecas não aplicaram a diretiva da UE a nível do seu direito interno. 

 Petição n.º 1323/2016, apresentada por um peticionário de nacionalidade alemã, sobre 

a identificação eletrónica na Suécia 

O peticionário possui bens na Suécia sobre os quais está obrigado a pagar impostos, e tem 

também de manter contactos com diversas autoridades. No entanto, não possui um número de 

identificação pessoal sueco e, consequentemente, não pode receber a identificação eletrónica 

que lhe permitiria comunicar em linha com as autoridades. Por conseguinte, está excluído de 

muitos serviços como o acesso em linha às autoridades fiscais suecas, os serviços bancários 

em linha, etc., e considera que está a ser discriminado.  

 


