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Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Social – 3ª Geração (PARES 3.0) 
 
 

 

1. Objetivos 

 
O PARES 3.0 tem por finalidade apoiar o desenvolvimento, consolidação e reabilitação da rede de 

equipamentos sociais, promovendo a melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção de dados. 

 

2. Beneficiários 

 
Instituições particulares de solidariedade social ou entidades legalmente equiparadas. 

 

3. Tipologias de projetos 

 
No âmbito do Aviso, são elegíveis as seguintes tipologias de projetos: 

✓ Tipologia 1 - Projetos que criem novos lugares nas respostas sociais elegíveis: 

• Obras de construção de raiz;  

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

• Aquisição de edifício ou fração. 

 

✓ Tipologia 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. 

 

4. Respostas sociais 

 

a) Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

b) Serviço de Apoio Domiciliário 

c) Centro de Dia 

d) Centro de Atividades Ocupacionais 

e) Lar Residencial 

f) Residência Autónoma 

Nos projetos de respostas sociais para pessoas idosas, constitui condição de elegibilidade a evidência da 

adoção de medidas para a promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

 

5. Documentos a apresentar em candidatura 

 

• Formulário a disponibilizar no site do Instituto da Seg. Social, I.P.; 

• Estudo prévio ou elementos de fase posterior do projeto de arquitetura, devendo ser instruído com 

peças escritas e desenhadas, com a apresentação dos seguintes elementos: 

o Memória descritiva  

o Elementos gráficos, sob a forma de plantas, alçados e cortes longitudinais e transversais; 
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o Estimativa do custo da obra e prazo de execução 

• Informação prévia sobre a viabilidade da construção ou aprovação do projeto técnico pela 

autarquia; 

• Documento comprovativo da titularidade ou propriedade do terreno ou edifício ou fração a 

intervencionar, conforme exposto no Regulamento do Programa; 

• Documentos comprovativos da capacidade financeira para suportar o financiamento privado. 

 

6. Apoio 

 

O financiamento público é de até 75% do investimento total elegível de referência. 

Nota: São majorados em 5% do investimento total elegível de referência até ao limite de 80%: 

a) Todas as respostas sociais cujo projeto integre a resposta de Serviço de Apoio Domiciliário; 

b) Projetos inovadores que acrescentem oferta diferenciada de serviços prestados (alimentação, 

cuidados de saúde, promoção da vida ativa e saudável, tecnologias de informação); 

c) Respostas sociais na área das pessoas com deficiência. 

 

7. Análise 

 

São consideradas prioritárias em sede de hierarquização e seleção: 

a) As candidaturas que tenham projetos aprovados pela Câmara Municipal competente, com 

apresentação de alvará de licença ou autorização de construção; 

b) Candidaturas que sejam instruídas com certidão comprovativa passada pela autarquia que ateste a 

instrução do processo de comunicação prévia ou o comprovativo do pagamento das taxas deste 

processo. 

 

Nota: Esta ficha técnica não dispensa a leitura da legislação aplicável. 
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