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Análise 
Interna 

Forças Fraquezas 
 

 Baixo nível de abandono escolar; 

 Concelho com características históricas, arquitetónicas, paisagísticas, culturais e 
religiosas- Polo de atração turística; 

 O concelho possui IPSS que asseguram as respostas sociais, com cobertura, à 
exceção da valência de Lar; 

 Existência de Gabinete de Inserção Profissional. 

 
 
 
 
 
 

 

 Referente aos 70/80 atendimentos realizados pela CM de Vila Viçosa, cerca de 
90% corresponde a desemprego dos dois membros do agregado familiar; 

 Aumento do desemprego na região; 

 Existem cerca de 50 famílias com o Rendimento Social de Inserção; 

 Existe falta de resposta na valência de lar; 

 Falta de aproveitamento, relativo a investimentos realizados em 
equipamentos/ajudas técnicas para a população idosa; 

 Dificuldade de gestão da pernoita em Lares, havendo grande falta de vagas no 
concelho; 

 Referenciação incorreta para integração na Rede de Cuidados Continuados; 

 Há falta de técnicos de psicomotricidade/Fisioterapia, para apoio físico aos idosos; 

 Existe falta de apoio aos idosos, que se encontram cada vez mais isolados. 

 Dependência de famílias carenciadas de apoio Segurança Social; 

 Tecido empresarial constituído em 95,2%, por empresas com menos de 10 
trabalhadores, marcado por uma baixa capacidade empregadora. 

 

  
 

 

Análise 
Externa 

Oportunidades Ameaças 
 

 A Cruz Vermelha, está envolvida num projeto de base comunitária, ligado à área 
da saúde mental, para criação de um centro permanente para estes doentes, em 
Vila Viçosa; 

 Existe intensão de recuperação do Cineteatro de Vila Viçosa; 

 Rentabilização das ajudas técnicas existentes; 

 Criação de apoios na valência de Lar; 

 Promoção de medidas de fixação da população. 

 Incentivo financeiro por parte da câmara municipal, para a internacionalização no 
setor do mármore; 

 Apoio por parte de programas do IEFP. 

 

 Contexto atual de recessão económica; 

 Estagnação do sector do mármore; 

 Perdas significativas da população residente; 

 Aumento da População idosa; 

  
 

 


