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Esta informação destina-se a
Entidades promotoras (inseridas no âmbito da aplicação pessoal do Decreto-Lei N.º 133-A/97, de 30 de maio, revogado pelo Decreto-Lei N.º
64/2007, de 14 de março) que pretendam, no âmbito do PAIPS, aumentar e melhorar os serviços dirigidos à população idosa.

Quais os objetivos
O Programa de Apoio à Iniciativa Privada Social (PAIPS) promove o aumento e a melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços dirigidos à
população idosa através de:
• Acréscimo da oferta do número de lugares em lar de idosos;
•Criação de equipamentos e serviços, designadamente para desenvolvimento de novas soluções, como sejam o alojamento temporário;
•Criação de condições para o acolhimento em lar de idosos em situação de dependência;
•Ampliação, melhoria e modernização dos estabelecimentos e qualificação dos serviços prestados;
•Promoção da formação dos recursos humanos que desenvolvem a sua atividade em lares de idosos;
•Apoio à criação de postos de trabalho em lares de idosos.

O que fazer para aceder
O Programa encontra-se encerrado, pelo que não haverá lugar a novas candidaturas no seu âmbito.

Como executar
Nesta área estão identificados todos os documentos necessários à execução do
Programa PAIPS.
Formulários de Execução
1. Pedido de Pagamento
• Formulário de Pedido de Pagamento - PAIPS.
•Auxiliar de Preenchimento - Formulário de Pedido de Pagamento - PAIPS.
1. Relatório de Execução
• Formulário Relatório de Execução - PAIPS.
•Auxiliar de Preenchimento -Formulário Relatório de Execução - PAIPS.
Manual de Apoio à Execução dos Projetos
Manual de Apoio à Execução dos Projetos.
Manual de Apoio à Execução dos Projetos - Anexos.
Anexo I - Regulamento do Programa de Apoio à 1ª Infância.
Anexo II - Formulário de Pedido de Pagamento - PAIPS.
Anexo II - Formulário de Pedido de Pagamento - PAIPS - Auxiliar.
Anexo III - Formulário Relatório de Execução - PAIPS.
Anexo III - Formulário Relatório de Execução - PAIPS- Auxiliar.
Na coluna lateral direita, associada a esta página, pode consultar em publicações toda a documentação indicada.

Contactos
Instituto da Segurança Social, I. P.
Departamento de Desenvolvimento Social e Programas
Unidade de Apoio a Programas
Av. 5 de outubro, 175
1069-451 Lisboa
Telefone: 300 510 300
Fax: 300 511 443
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