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PORTUGAL 2020  
 

PROGRAMA DE ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 3.0 

 

 
 PARES 3.0 

 
 

Objetivo 

Apoiar o desenvolvimento, consolidação e reabilitação da rede de equipamentos sociais, promovendo a melhoria sustentada 

das condições e dos níveis de proteção dos cidadãos. 

 

Beneficiários  

Instituições particulares de solidariedade social ou entidades legalmente equiparadas. 

 

Tipologias de projetos 

1. Projetos que criem novos lugares nas respostas sociais elegíveis; 

2. Projetos que visem a realização de obras em estabelecimentos de apoio social que revistam caráter de urgência ou 

quando se verifique a necessidade de adaptação de instalações e/ou substituição de materiais e equipamentos, em 

especial aquelas cujo deficiente funcionamento ponha em causa a segurança, o bem-estar e a qualidade dos serviços 

prestados, sem que se verifique um aumento da capacidade. 

 

Respostas sociais elegíveis 

 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 

 Serviço de Apoio Domiciliário; 

 Centro de Dia; 

 Centro de Atividades Ocupacionais; 

 Lar Residencial; 

 Residência Autónoma. 

 

 

Período de Candidatura 

 

Até 30 de novembro de 2020 
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Despesas elegíveis 

 

Tipologia 1 

 Obras de construção de raiz; 

 Obras de ampliação, remodelação, reabilitação e/ou reconstrução de edifício ou fração; 

 Aquisição de edifício ou fração. 

Desde que associada às componentes de investimento previstas anteriormente, a Tipologia 1 abrange ainda: 

 Aquisição de equipamento móvel destinado ao apetrechamento das infraestruturas afetas às respostas sociais 

elegíveis; 

 Projetos de arquitetura e das especialidades, coordenação do projeto e coordenação de segurança e saúde em 

fase de projeto; 

 Fiscalização da obra e coordenação de segurança e saúde durante a execução da obra. 

 

Tipologia 2 

 Obras de ampliação, remodelação, reabilitação e/ou reconstrução de edifício ou fração. 

Desde que associadas à componente de investimento prevista anteriormente, a Tipologia 2 abrange ainda: 

 Aquisição de equipamento móvel destinado ao apetrechamento das infraestruturas afetas às respostas sociais 

elegíveis; 

 Projetos de arquitetura e das especialidades, coordenação do projeto e coordenação de segurança e saúde em 

fase de projeto; 

 Fiscalização da obra e coordenação de segurança e saúde durante a execução da obra. 

 

 

Apoio 

 

 Subvenção não reembolsável de 75 % sobre o valor total das despesas elegíveis de referência. 

 São majorados em 5% do investimento total elegível de referência, até ao limite máximo de 80%, as seguintes 

situações: 

o As respostas sociais cujo projeto integre a resposta Serviço de Apoio Domiciliário para idosos, incentivando 

a autonomia de utentes; 

o Os projetos inovadores que acrescentem oferta diferenciada de serviços prestados, designadamente nas 

áreas da alimentação, dos cuidados de saúde, da promoção da vida ativa e saudável e das tecnologias de 

informação; 

o As respostas sociais na área das pessoas com deficiência. 

 

Se precisa de apoio na elaboração da sua candidatura contacte-nos: incentivos@moneris.pt 

Na  Moneris prestamos serviços de contabilidade, consultoria e apoio à gestão, a cerca de 4.000 clientes de Norte a Sul do país. Com mais de 20 escritórios em Portugal, integramos igualmente uma 

das maiores redes mundiais de empresas de auditoria, contabilidade e serviços jurídicos – a MSI Global Alliance. Combinamos competências multidisciplinares, com uma oferta de 360º no apoio à 

gestão. Promovemos a excelência da informação financeira e a melhoria dos processos de tomada de decisão, permitindo que os nossos clientes se foquem no seu core business e nas atividades 

críticas ao sucesso do seu negócio. 

portugal    lisboa | porto | faro | aveiro | bragança | leiria | santarém | setúbal| vila real | viseu      

Para informações adicionais, consulte www.moneris.pt 
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