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PARES 3.0
No âmbito da Portaria n.º 201-A/2020 nasce o Programa de
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração,
denominado por PARES 3.0, tem como ﬁnalidade apoiar o desenvolvimento, consolidação e
reabilitação da rede de equipamentos sociais, promovendo a melhoria sustentada das
condições e dos níveis de proteção dos cidadãos.
ÂMBITO TERRITORIAL:
• O PARES 3.0 vigora no território continental.
TIPOLOGIA DE PROJETOS ELEGÍVEIS:

DESPESAS ELEGÍVEIS – TIPOLOGIA 1:

• Tipologia 1: Projetos que criem novos

• Obras de construção de raiz;

lugares nas respostas sociais elegíveis, sem

• Obras de ampliação, remodelação, reabilitação

prejuízo do previsto na Tipologia 3;

e/ou reconstrução de edifício ou fração;

• Tipologia 2: Projetos que visem a

• Aquisição de edifício ou fração;

realização de obras em estabelecimentos

• Aquisição de equipamento móvel;

de apoio social que revistam caráter de

• Projetos de arquitetura e especialidades,

urgência ou quando se veriﬁque a

coordenação do projeto e coordenação de

necessidade de adaptação de instalações

segurança e saúde em fase de projeto;

e/ou substituição de materiais e

• Fiscalização e coordenação de segurança e

equipamentos, em especial aquelas cujo

saúde durante execução de obra

deﬁciente funcionamento ponha em causa

Despesas elegíveis – Tipologias 2 e 3:

a segurança, o bem -estar e a qualidade dos

• Obras de ampliação, remodelação, reabilitação

serviços prestados, sem que se veriﬁque

e/ou reconstrução de edifício ou fração;

um aumento da capacidade;

• Aquisição de equipamento móvel;

• Tipologia 3: Projetos que visem a

• Projetos de arquitetura e especialidades,

realização de obras de ampliação ou

coordenação do projeto e coordenação de

reabilitação em estabelecimentos com

segurança e saúde em fase de projeto;

acordo de gestão e, cumulativamente, com

• Fiscalização e coordenação de segurança e

cedência a título gratuito do ediﬁcado, em

saúde durante execução de obra.

regime de comodato, celebrado com o

Financiamento Público: Máximo de 80% do

Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.).

investimento total elegível.

As candidaturas ao PARES 3.0 são objeto de aviso de abertura, no entanto é de importância
máxima avaliar o enquadramento/elegibilidade da sua candidatura. Com o sentido de
Responsabilidade Social que nos é reconhecido, efetuamos uma avaliação de enquadramento
de candidatura sem custos.
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