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REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA
REDE DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS
SOCIAIS



Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) ou equiparadas;
Autarquias e outras Entidades Públicas;
Outras entidades de direito privado sem fins
lucrativos, de utilidade pública, que detenham no
âmbito do seu objeto estatutário a área social.

Objetivo:

Modernizar e alargar a rede de serviços de apoio social, a
fim de criar métodos mais eficientes de prestação dos
serviços, obter uma maior cobertura territorial a nível
nacional e melhorar as condições de trabalho dos
profissionais nestas estruturas e a qualidade dos
cuidados prestados aos utentes. Esta medida contempla
a expansão da rede de respostas sociais com novas
tipologias, como a coabitação.

Beneficiários:

construção de raiz, ampliação, remodelação,
reabilitação e/ou reconstrução de edifício fração
autónoma para desenvolvimento de resposta elegível

despesas com a aquisição do edifício ou fração para
desenvolvimento das respostas elegíveis

Aquisição de terrenos e construções ou melhoramentos
em espaços públicos

Despesas elegíveis:

Despesas relacionadas, realizadas a partir de 1 de fevereiro
de 2020 com:

De entre as despesas não elegíveis recorrentes, consta:
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Resposta social que estabelece as condições de
instalação, organização e funcionamento, na
modalidade com alojamento, em unidades funcionais
autónomas para pessoas em situação de sem abrigo

Uma resposta inovadora de caráter residencial,
temporário ou permanente, que assenta num modelo
de habitação colaborativa e comunitária, organizada
em unidades habitacionais independentes, próximas
ou contíguas, de apartamentos, moradias ou outra
tipologia de habitação similar, e que dispõe de áreas
e espaços de utilização comum, compartilhada, bem
como de serviços de apoio partilhados e subsidiários,
promotores de uma interação social,
intergeracionalidade e inclusão social dos seus
residentes

Respostas Elegíveis

Comunidade de Inserção:

Habitação Colaborativa: 
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Tipologias de Intervenção

1.Construção de raiz de novos equipamentos sociais,
com vista à inclusão social, à promoção de relações
colaborativas intergeracionais e interculturais, promovendo
soluções de autonomia e independência ao longo da
vida e garantindo a coesão social e equidade no acesso a
respostas por parte dos cidadãos;

2.Remodelação, ampliação e adaptação das
infraestruturas, cuja intervenção tenha impacto no bem-
estar e na melhoria das condições de vida e de promoção
da autonomia dos cidadãos e das famílias, e da qualidade
dos serviços prestados;

3.Reconversão de imóveis ou equipamentos sociais
existentes, para desenvolvimento de novas respostas
com vista a responder às necessidades territoriais
diagnosticadas e promover soluções de autonomia e
independência ao longo da vida, garantindo a coesão social
e equidade no acesso a respostas por parte dos cidadãos;

4.Aquisição de edifício ou fração e a respetiva adaptação
para instalação de equipamentos sociais.



Financiamento: 

Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não reembolsável. O investimento elegível de referência relativo
às infraestruturas resulta do produto do custo padrão de construção por utente da resposta elegível pelo respetivo
número de utentes.
O custo padrão de construção por utente (os valores incluem despesas relativas à construção, assim como arranjos
exteriores, equipamento eletromecânico e fixo) da resposta elegível, para determinação do investimento máximo elegível
de referência relativo às infraestruturas segue-se:

DRIVING INNOVATION

Quando o valor total do investimento apresentado em candidatura for superior ao investimento elegível de referência
considerar-se-á como investimento não comparticipado o diferencial obtido, sendo considerado como financiamento
privado a ser suportado pelo beneficiário final

Taxa de Financiamento: 
100% do investimento elegível até ao limite do custo padrão de construção por utente apresentado



BRAGA
Rua António Cândido Pinto, n.º 37
4715-400 Braga
Tel.: 253 041 327

LISBOA
Avenida D. João II, 50, Edifício Mar Vermelho
1990-095 Parque das Nações
Tel.: 211 212 198

PÓVOA DE LANHOSO
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 122, R/C
4830-572 Póvoa de Lanhoso
Tel.: 927 188 648


