
PROGRAMA DE 

EMERGÊNCIA SOCIAL 



MOTIVAÇÃO 

 

 Criar um modelo de inovação social que dê resposta a carências 

sociais graves 

 Apostar na capacitação e promoção pessoais e coletivas 

 Combater a falta de eficácia e a duplicação de respostas 

 Mudar o paradigma de resposta social, envolvendo quem melhor 

conhece a realidade e as soluções a apresentar 

 Garantir a qualidade e a segurança 

 Sem criar mais órgãos ou estruturas 

 

  



O PES é um PROGRAMA 
 

 Que identifica as situações de resposta social mais urgente 

 Focado em medidas e soluções simples e diretas, que minorem o 

impacto social da crise 

 Assente na promoção e proteção dos direitos das pessoas em 

situação de maior vulnerabilidade e em grupos de risco 

 Que aposta na proximidade e experiência de uma rede nacional de 

solidariedade 

  Dinâmico e aberto a novas medidas e soluções 

  



• A aplicação do PES teve inicio em Outubro de 2011 e vigorará, pelo menos, até 
Dezembro 2014 

 

DURAÇÃO 

•  O Programa dispõe de uma dotação orçamental de 630 milhões de euros para o 
primeiro ano (2012) 

 

ORÇAMENTO 

• O PES deverá envolver cerca de 3 milhões de pessoas 
 

IMPACTO ESTIMADO 

•  O PES será objeto de uma avaliação semestral 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO   



O PES elege cinco áreas de atuação prioritária 

 

 

 FAMÍLIAS 

 IDOSOS 

 DEFICIÊNCIA 

 VOLUNTARIADO 

 INSTITUIÇÕES 

 

  



Medidas 

FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

MAJORAÇÃO DO SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 

PARA CASAIS COM FILHOS 
 

Majorar em 10% o subsídio de desemprego de cada um dos 

beneficiários, para os casais, e famílias monoparentais, com filhos a 

cargo em que ambos estejam desempregados 
 

Potenciais beneficiários  > 7500 casais 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEE; Parceiros Sociais 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

PROGRAMA NACIONAL DE MICROCRÉDITO 
MICROINVEST e INVEST+ 
 

Criar linhas de crédito para apoiar o empreendedorismo e a criação 

do próprio emprego, facilitando o regresso de pessoas desempregadas 

ao mercado de trabalho 
 

Recursos financeiros  15 M€ (financiamento comunitário e nacional) 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEE; Parceiros Sociais 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

TRABALHO ATIVO E SOLIDÁRIO 
Estímulo 2012 
 

Criar Programas de Trabalho Ativo e Solidário, em colaboração com as 

instituições sociais, dirigidos a desempregados de longa duração, a 

pessoas com deficiência e a trabalhadores mais velhos 
 

Potenciais beneficiários  60 000 pessoas 

 

Recursos financeiros  17,5 M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEE, Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

FORMAÇÃO PARA A INCLUSÃO 
 

Disponibilizar formação para reforço de competências pessoais, 

sociais e profissionais a populações excluídas ou socialmente 

desfavorecidas, aumentando a sua empregabilidade (POPH 6.1) 
 

Potenciais beneficiários  16 600 pessoas 

 

Recursos financeiros  30 M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEE; Parceiros Sociais 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS 
 

Incentivar a prestação de atividade socialmente necessária junto de 

beneficiários de algumas prestações sociais em idade ativa, 

assegurando a manutenção de hábitos de trabalho 
 

Potenciais beneficiários  pessoas desempregadas e beneficiários de 

rendimento social de inserção 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEE 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

PROGRAMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR  
 

Rede Solidária de Cantinas Sociais que permite garantir o acesso a 

refeições diárias gratuitas a pessoas e/ou famílias que mais 

necessitem 
 

Potenciais Cantinas a criar  ~ 900 

 

Recursos financeiros  50M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

MERCADO SOCIAL DE ARRENDAMENTO 
 

Desenvolver um modelo de arrendamento social com alojamentos 

desocupados, facilitando o acesso à habitação a preços inferiores aos 

do mercado de arrendamento a famílias em situação mais vulnerável 
 

Potenciais beneficiários  famílias com baixos rendimentos 

 

Recursos  ~ 1200 alojamentos 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Instituições bancárias, Autarquias 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

PROGRAMA NACIONAL DE LITERACIA 

FINANCEIRA 
 

Assegurar o acesso de públicos mais vulneráveis a informação e ações 

de formação financeira 
 

Potenciais beneficiários  públicos mais vulneráveis,  

 

Responsabilidade  Banco de Portugal, CMVM, Instituto de Seguros de 

Portugal 

 

Outros Intervenientes  MSSS, Organizações do Terceiro Sector, Parceiros 

Sociais 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

ESCOLAS EM TERRITÓRIOS EDUCATIVOS DE 

INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA (TEIP) 
 

Reforçar a dotação orçamental disponível para escolas em territórios 

educativos de intervenção prioritária, intervindo diretamente sobre 

fenómenos promotores de exclusão social (POPH 6.11) 
 

Potenciais beneficiários  crianças em 105 agrupamentos escolares 

 

Recursos financeiros  60 M€ 

 

Responsabilidade  ME 

 

Outros Intervenientes  MSSS 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

BOLSAS DE ENSINO SUPERIOR 
 

Manter o apoio de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior 

de agregados familiares de rendimentos mais baixos 
 

Potenciais beneficiários  ~ 60 000 estudantes do ensino superior/ano 

 

Recursos financeiros  230 M€ 

 

Responsabilidade  MEC 

 

Outros Intervenientes  MSSS 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

COMPARTICIPAÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 
 

Apoiar financeiramente o encargo com a aquisição de manuais 

escolares em cursos intermédios de elevado índice de 

empregabilidade 
 

Potenciais beneficiários  jovens em cursos de aprendizagem, cursos 

profissionais, cursos de educação e formação e cursos de especialização 

tecnológica 

 

Responsabilidade  MEC 

 

Outros Intervenientes  MSSS 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

TARIFAS SOCIAIS DE TRANSPORTES 
 

Criar uma tarifa social no preço dos serviços de transportes públicos 
 

 

Responsabilidade  MEE 

 

Outros Intervenientes  MSSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

TARIFAS SOCIAIS DE ENERGIA 
 

Criar tarifas sociais no preço dos serviços de fornecimento de 

eletricidade e gás natural 
 

Beneficiários  beneficiam ~ 110 mil famílias 

 

Recursos financeiros  30 M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEE 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

LINHA DE EMERGÊNCIA SOCIAL 144 
 

Reformular a linha de emergência social, assegurando uma resposta 

mais célere, adaptada às novas situações de vulnerabilidade e 

centrada na identificação das respostas a dar no terreno 
 

Potenciais beneficiários  pessoas em situação de emergência social 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

CRIANÇAS EM RISCO 
 

Potenciar a sinalização para casos de risco, conferindo maior 

eficiência ao funcionamento das comissões, com  maior aposta na 

prevenção primária e secundária; Criação de novas CPCJ 
 

Potenciais beneficiários  crianças em risco 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  CLAS, Forças de segurança, Organizações do 

terceiro Sector 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

CRIANÇAS EM RISCO - Eficácia e acompanhamento das famílias 

SERE + e Agenda da Criança 

 
Estabelecimento, por parte das instituições sociais, do compromisso 

de não recusa de integração de crianças e jovens em perigo  

 

Potenciais beneficiários  crianças em risco 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do terceiro Sector 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



Medidas 

IDOSOS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

ATUALIZAÇÃO DAS PENSÕES MÍNIMAS, SOCIAIS 

E RURAIS 
 

Aumentar em 3,1% as pensões mínimas, sociais e rurais  

 

Potenciais beneficiários  ~1 Milhão de pensionistas 

 

Recursos financeiros  70 M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MF 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

BANCO DE MEDICAMENTOS 
 

Encaminhar medicamentos que não estão no circuito comercial por 

impedimento legal (que impõe que 6 meses antes do seu prazo de validade 

sejam retirados), facilitando o seu acesso à população idosa mais vulnerável 

 

Recursos  30 a 35 mil embalagens 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  ANF, APIFARMA 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

FARMÁCIAS COM RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

Criar um projeto que permita beneficiar com medicamentos, dentro do 

plafond estipulado por cada farmácia, os mais carenciados (cheque 

medicamento) 

 

Potenciais beneficiários  população mais vulnerável 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  ANF, APIFARMA 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

APOIO DOMICILIÁRIO 
 

Alargar a rede de serviços de apoio domiciliário, garantindo mais e melhores 

respostas e soluções inovadoras 

 

Potenciais beneficiários  68 mil pessoas 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

TELE-ASSISTÊNCIA 
 

Alteração do protocolo de cooperação que garante o reforço da teleassistência 

nos serviços essenciais a prestar pelas estruturas residenciais 

 

Potenciais beneficiários  população idosa 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  CVP, organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

CENTROS DE NOITE 
 

Incentivar o desenvolvimento de uma resposta de cariz inovador, que permita 

aos idosos a manutenção da sua residência e do seu quotidiano diurno 

autónomo, mas precaver e apoiar a sua segurança no período noturno.  

 

Potenciais beneficiários  população idosa ou isolada 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



 

SINALIZAÇÃO DE SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO 

DE IDOSOS 
 

Articular os serviços da Segurança Social com os do Ministério da Administração 

Interna para sinalização e responder preventivamente a situações de 

insegurança e isolamento 

 

Potenciais beneficiários  população idosa ou isolada 

 

Responsabilidade  MAI 

 

Outros Intervenientes  MSSS 

 

 

 

INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

MELHOR ACESSO DE IDOSOS AOS CUIDADOS DE 

SAÚDE 
 

Em articulação com os serviços de Saúde, da Segurança Social e instituições 

sociais identificar e acompanhar os casos dos mais idosos com dificuldades 

no acesso à Saúde 

 

Potenciais beneficiários  População idosa 

 

Responsabilidade  MSSS  

 

Outros Intervenientes  MS 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

CUIDADOS CONTINUADOS 
 

Melhorar a articulação entre serviços, tendo em vista uma maior eficiência na 

provisão de cuidados continuados e a promoção da empregabilidade no 

sector. Aumento da verba em 30%. 

 

Potenciais beneficiários  5 600 pessoas 

 

Recursos financeiros  32 M€ (MSSS) 

 

Responsabilidade  MS e MSSS 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



Medidas 

DEFICIÊNCIA 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

EMPREGABILIDADE DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 
Estímulo 2012 
 

Reforçar a empregabilidade de pessoas com deficiência, enquanto prioridade 

transversal a todos os programas, respostas, ações de formação, linhas de 

crédito e soluções inovadoras do PES 

 

Potenciais beneficiários  pessoas com deficiência em idade ativa 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

DESTACAMENTO DE PROFESSORES EM IPSS 
 

Manter professores com especialização destacados em IPSS, assegurando a 

continuidade do trabalho em curso (educação especial POPH 6.4) 

 

Potenciais beneficiários  pessoas com deficiência 

 

Recursos  640 professores do Ministério da Educação 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  ME 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

PROGRAMA RAMPA 
 

Admitir novas candidaturas de municípios ao programa RAMPA com vista à 

sensibilização, formação e elaboração de planos municipais, locais e 

sectoriais que eliminem barreiras e melhorem acessibilidades (POPH 6.4) 

 

Potenciais beneficiários  pessoas com deficiência 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

RAMPAS DE ACESSO E PLATAFORMAS 

ELEVATÓRIAS EM CONDOMÍNIOS 
 

Possibilitar a qualquer condómino, que tenha no seu agregado familiar uma 

pessoa com mobilidade condicionada, colocar rampas de acesso e 

plataformas elevatórias, mediante comunicação ao administrador do 

condomínio e observância das normas técnicas legalmente previstas. 

 

Potenciais beneficiários  pessoas com deficiência 

 

Responsabilidade  MAMAOT; MSSS 

 

Outros Intervenientes  AR 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

DESCANSO DO CUIDADOR 
 

Aproveitar vagas geradas nas respostas sociais para permitir a resposta de 

descanso do cuidador. Ampliar a sua cobertura, enquanto possibilidade de 

internamento temporário de pessoas com deficiência e outros dependentes, 

decorrentes de dificuldades no apoio familiar ou necessidade de descanso 

do principal cuidador 

 

Potenciais beneficiários  cuidadores de pessoas dependentes 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



Medidas 

VOLUNTARIADO 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

PLANO NACIONAL DO VOLUNTARIADO 
 

Resolução de Conselho de Ministros sobre a criação de um plano a nível 

nacional que sensibilize, divulgue e potencie as ações de voluntariado 

 

Potenciais beneficiários  população em geral 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector, CNV, CNPV, MEC, 

         MF, MAAP 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

LEI DO VOLUNTARIADO 
 

Criar um novo regime jurídico para o voluntariado, incentivador de ações de  

voluntariado 

 

Potenciais beneficiários  população em geral 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector, CNV, CNPV, MEC, 

         MF, MAAP 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

HORAS DE VOLUNTARIADO NOS CERTIFICADOS 

ESCOLARES 
 

Criar um complemento ao diploma do secundário constem, como mais-valia, as 

atividades extracurriculares que possam ser tidas em conta para formação 

cívica e social, reconhecendo a importância destas ações 

 

Potenciais beneficiários  população em geral 

 

Responsabilidade  MEC 

 

Outros Intervenientes  MSSS 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

VOLUNTARIADO JOVEM 
 

Alterar a Lei 71/98 fixando nos 16 anos a idade a partir da qual é permitida o 

acesso a um seguro de voluntariado, valorizando a participação jovem e de 

estudantes  

 

Potenciais beneficiários  população em geral 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEC; SEJD 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
 

Promover um programa nacional de responsabilidade social e voluntariado para 

trabalhadores em funções públicas, envolvendo os serviços e representantes 

dos trabalhadores 

 

Potenciais beneficiários  população em geral 

 

Recursos potenciais  trabalhadores em funções públicas 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MF/SEAP 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



Medidas 

INSTITUIÇÕES 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

FISCALIDADE PARA INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
 

Devolução de 50% do IVA de obras e investimentos das instituições sociais; 

Salvaguardada a isenção de IRC das instituições sociais. 

 

 

Potenciais beneficiários  Terceiro Sector 

 

Responsabilidade  MF; MSSS 

 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

REFORÇO DA VERBA DE AÇÃO SOCIAL 
 

Reforço das verbas de Ação Social em cerca de 16% ou seja, em cerca de 254 

Milhões de euros face ao ano anterior. 

 

Potenciais beneficiários  Terceiro Sector 

 

Recursos  1 846 M€ (verba inscrita em OE2012) 

 

Responsabilidade  MF; MSSS 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

PROTOCOLO COM INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
 

Aumento em 1,3 por cento da verba para acordos de cooperação 

 

 

Potenciais beneficiários  Terceiro Sector 

 

Recursos  1200 M€ (verba inscrita em OE2012) 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

PAGAMENTO DA DÍVIDA AO TERCEIRO SECTOR 
 

Liquidação da dívida de 5,7 milhões de euros que a segurança social tinha 

desde 2008 para com as instituições sociais que tinham vagas de acordos de 

cooperação 

 

Potenciais beneficiários  Terceiro Sector 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

LEGISLAÇÃO DAS CRECHES 
 

Alterar as regras do número de vagas com vista ao aumento de resposta e 

sustentabilidade financeira das instituições 

 

Potenciais beneficiários  famílias portuguesas 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

LEGISLAÇÃO LARES 
 

Alterar e clarificar a legislação e guiões técnicos das respostas residenciais 

para idosos, garantindo um aumento do número de vagas 

 

Potenciais beneficiários  população idosa 

 

Recursos existentes  2015 estruturas residenciais 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 
 

Revisão do Decreto-Lei n.º 64/2007, que simplificou e agilizou os regimes de 

licenciamento das respostas sociais passando a existir diferimento tácito em 

caso de inexistência de resposta no prazo de 30 dias. 

 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

SIMPLIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

Alargar a metodologia simplificada de segurança alimentar às instituições 

sociais, substituindo o HACCP, à semelhança do que é já aplicado a micro e 

pequenas empresas 

 

Potenciais beneficiários  Organizações do Terceiro Sector 

 

Responsabilidade  MEE; MSSS 

 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

COMPARTICIPAÇÃO DO QREN 
 

Reprogramar o QREN para projetos do sector social, permitindo um aumento 

de 70% para 85% no apoio a respostas sociais nas zonas mais desfavorecidas 

 

Recursos financeiros  acréscimo de 10% a 230 M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEE 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

FORMAÇÃO DE DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES 

SOCIAIS 
 

Alocar recursos à formação de dirigentes da economia social, promovendo a 

melhoria das suas capacidades de gestão, inovação e estimulando o 

aumento da qualificação das instituições na oferta de resposta (POPH 3.1.2) 

 

Potenciais beneficiários  ~1000 dirigentes 

 

Recursos financeiros  5 M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

SOCIAL INVEST 
 

Implementar a linha de crédito criada para incentivar o investimento, reforço 

das atividades, modernização e criação de novas áreas de intervenção das 

instituições sociais 

 

Recursos financeiros  12,5 M€ 

 

Responsabilidade  MEE 

 

Outros Intervenientes  MSSS 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL 
 

Garantir a ligação das instituições sociais a linhas de crédito para replicar 

exemplos de inovação e empreendedorismo social, fomentando a criação de 

empresas ligadas a serviços na sua esfera de necessidades e suporte, e 

assim promovendo a criação de autoemprego 

 

Potenciais beneficiários  jovens desempregados 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  MEE, MAMAOT, BVS 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DE 

ESTABELECIMENTOS INTEGRADOS DO ISS, IP 
 

Lançar o concurso de transferência de 40 equipamentos do Estado para 

instituições de solidariedade 

 

Recursos  40 equipamentos e ~1191 pessoas 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do Terceiro Sector e Parceiros 

Sociais 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

FUNDO DE SOCORRO SOCIAL 
 

Rever a legislação referente ao Fundo de Socorro Social, garantindo a  

adequação das respostas às necessidades reais, devolvendo-lhe o princípio e o 

objectivo base para que foi criado. 

 

 Finalidades do Fundo  Prestar apoio em situações de calamidade ou 

 sinistro; Prestar apoio às IPSS ou outras de fins idênticos e de reconhecido 

 interesse público que prossigam modalidades de ação social; Apoiar 

 pessoas e famílias em situação de emergência. 

 

Recursos financeiros  10 M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do terceiro sector 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

QUADRO LEGISLATIVO DA ECONOMIA SOCIAL 
 

Criar um quadro legislativo coerente e atual, que permita o desenvolvimento 

do terceiro sector e para o qual contamos com a participação e inclusão de 

todas as forças políticas 

 

Potenciais beneficiários  Organizações do Terceiro Sector 

 

Responsabilidade  AR 

 

Outros Intervenientes  MSSS, Organizações do Terceiro Sector 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 



INSTITUIÇÕES VOLUNTARIADO 

 

LINHA DE CRÉDITO ÀS IPSS 
POPH e PARES 
 

 

Potenciais beneficiários  Organizações do Terceiro Sector 

 

Recursos financeiros  50+50 M€ 

 

Responsabilidade  MSSS 

 

Outros Intervenientes  Organizações do terceiro sector 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA IDOSOS FAMÍLIAS 


