SEGURANÇA SOCIAL

Programas de Apoio ao Investimento
Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)
A Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais promove a concessão de apoio financeiro para a realização de obras de adaptação
em estabelecimentos de apoio social e substituição de materiais e equipamentos.
Ver mais »

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)
O Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais tem por finalidade apoiar o desenvolvimento e consolidar a rede de
equipamentos sociais no território continental.
Ver mais »

Programa de Apoio à Iniciativa Privada Social (PAIPS)
O Programa de Apoio à Iniciativa Privada Social promove o aumento e a melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços dirigidos à população
idosa.
Ver mais »

Programa de Apoio à Primeira Infância (PAPI)
O Programa de Apoio à Primeira Infância procura a melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços dirigidos ao acolhimento de crianças, entre os
3 meses e os 3 anos de idade.
Ver mais »

Apoio ao Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social (POPH)
O Programa Operacional Potencial Humano é o programa que concretiza a agenda temática para o potencial humano, inscrita no Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), que pretende, entre outras prioridades, conferir especial ênfase ao alargamento da rede de
equipamentos sociais, contribuindo assim para uma melhoria efetiva no acesso e, sobretudo, na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos
e à própria comunidade.
Ver mais »

Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração
Central (PIDDAC)
O Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) assume um expressivo significado no
quadro dos objetivos e ações do setor da Segurança Social, com especial relevância para os investimentos em equipamentos sociais,
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas.
Ver mais »

Programa de Apoio ao Investimento em Equipamentos Sociais (PAIES)
O Programa de Apoio ao Investimento em Equipamentos Sociais (PAIES) tem o objetivo de estimular o investimento em equipamentos sociais,
apoiando as entidades privadas, nomeadamente a iniciativa privada lucrativa.
Ver mais »
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