
5. Matriz de Enquadramento de Intervenção (Projecto DOMUS - Guarda/ Aguiar da Beira)

Diagnóstico, Objectivos, Acções, Metas e Destinatários 

5.1. Necessidades inscritas no 
diagnóstico

5.2. Objectivos do Projecto que 
respondem às necessiades 

diagnosticadas

5.3. Designação da(s) acção(ões)  que 
contribui(em) para o objectivo 

(numerar cada uma das acções)

5.4. N.º da Area de 
Intervenção em que se 

inscreve

5.5. Metas/    Produtos a 
atingir/   desenvol. no 

âmbito da Acção

5.6. Destinatários da 
Acção

Envelhecimento 
populacional

Proporcionar aos idosos a 
prática de um desporto 
saudavel, combatendo o 
sedentarismo e mantendo a 
aptidão física, assim como o 
bem-estar psicológico

Hidroginástica para idosos 1

Toda a população 6247

Até 2009: 150 idosos 
a praticar este 
desporto

1 ate 2009

Promover o acesso e formação 
na área das novas tecnologias e 
validar competências

Criação de um centro de 
fisioterapia capaz de dar 
resposta às necessidades da 
população, sem terem 
necessidade de se deslocar 
para usufruir deste serviço

Centro de fisioterapia 1

3 Até 2009: 2000 
pessoas a frequentar 
este equipamento

5.7. N.º de destinatários 
previsto

Toda a população 6247

Idosos 
institucionalizados 
ou com apoio de 
instituições

400

Idosos 
institucionalizados 
ou com apoio de 
instituições

450

Toda a população 6247

Isolamento da população; 
apoio aos mais 
desfavorecidos

1 Atender até 2009: 
2000 pessoas; fazer 
4 publicações

Até 2009: criar 1 
centro de fisioterapia

Falta de Motivação/ 
perpectivas dos alunos; 
interioridade; falta de 
incentivos à fixação dos 
jovens, isolamento da 
população

Unidade móvel social e de novas 
tecnologias

Isolamento da população; 
interioridade

Gabinete de apoio e 
aconselhamento

Envelhecimento 
populacional

Sensibilizar a população para 
servir e desenvolver actividades 
que promovam o bem-estar dos 
idosos

Voluntariado social

Informar, orientar e acompanhar 
sobre direitos; publicações 
temáticas sobre temas 
considerados pertinentes



5. Matriz de Enquadramento de Intervenção

Diagnóstico, Objectivos, Acções, Metas e Destinatários 

5.1. Necessidades inscritas no 
diagnóstico

5.2. Objectivos do Projecto que 
respondem às necessiades 

diagnosticadas

5.3. Designação da(s) acção(ões)  que 
contribui(em) para o objectivo 

(numerar cada uma das acções)

5.4. N.º da Area de 
Intervenção em que se 

inscreve

5.5. Metas/    Produtos a 
atingir/   desenvol. no 

âmbito da Acção

5.6. Destinatários da 
Acção

Casa do fumeiro

Apoio aos pequenos produtores 
de Queijo da Serra

Centro de Desenvolvimento  
Comunitário

4

6247

Até 2009: criação de 
15 queijarias e 1 
comunitária

Produtores de 
queijo

5.7. N.º de destinatários 
previsto

População 
desempregada

229Falta de incentivos à fixação 
dos jovens; desemprego e 
precariedade de emprego

Criar um circuito de distribuição 
e comercialização dos produtos 
dentro e fora do concelho

Economia solidária 4 Até 2009: 1 posto de 
venda fixo, 9 
compradores e 1296 
feiras

141

Inadequação da formação 
profissional; fraco tecido 
empresarial, Emigração/ 
Migração; falta de incentivos 
à fixação de jovens; 
Desemprego

Centro de apoio ao emprego e à 
empresa no desenvolviemnto de 
iniciativas que estimulem o 
espírito empresarial e a criação 
de postos de trabalho

4

Promover a produção de 
enchidos tradicionais criando 
um posto de venda, 
potenciando desta forma uma 
fonte de sustento

4

Fraco tecido empresarial Apoio na legalização de 
queijarias e criação de uma 
queijaria comunitária visando o 
desenvolvimento sustentável 
dos produtores de queijo

130

Até 2009: criar fonte 
de sustento para 7 
mulheres

Toda a populaçãoAté 2009: 10 pessoas 
em auto-emprego

Mulheres 
desempregadas

Desemprego e 
precariedade do emprego; 
falta de incentivos à fixação 
dos jovens
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