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Análise 

Interna 

Forças Fraquezas 
 

• Importância regional do sector do mármore.  

• Melhoria da empregabilidade com a abertura dos dois lares da Santa Casa da 

Misericórdia e o Centro de Apoio Luís da Silva; 

• Cobertura do concelho pelo GIP e realização de encaminhamentos por parte da 

RLIS. 

• A Santa Casa de Misericórdia de Borba possui resposta para a maioria das 

valências; 

• Não obstante a lista de espera registada em algumas valências, existe uma boa 

cobertura dos equipamentos existentes face à procura e à dimensão do 

concelho; 

• A Santa Casa presta apoio em todo o concelho e não apenas na sede; 

• Baixo nível de abandono escolar no conselho, registado sobretudo em alunos de 

etnia cigana; 

• Existência de atividades de enriquecimento curricular (AEC). 

• Dinamismo por parte de associações de jovens do Concelho. 

 

 

• GIP e IEFP, concorrem para as mesmas metas; 

• Fluxo de emprego sazonal, na vinha e fruta; 

• Desemprego registado em vários agregados familiares que atingem os dois 

membros do casal; 

• Ofertas de estágios do IEFP, para licenciados, sem candidatos, uma vez que a 

maioria do jovens já realizou um estágio; 

• Necessidade de apoio em atividades de ocupação de tempos livres, para 

portadores de deficiência, em períodos de interrupção escolar. 

  

   

Análise 

Externa 

Oportunidades Ameaças 
 

• Oportunidades de financiamento ao abrigo do período de programação Portugal 

2020; 

• Aposta na formação prática dos técnicos formados pelo Instituto Politécnico; 

• Diagnóstico de necessidades formativas adequadas ao mercado de trabalho; 

• Dinamização do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento (GADE); 

• Articulação de alguns serviços prestados por várias entidades do concelho, por 

exemplo o transporte de utentes. 

 

• Concelho não abrangido no aviso de abertura de concurso do Programa CLDS 3G.   

• Contexto atual de recessão económica; 

• Desemprego elevado no setor dos mármores;  

• O aumento da esperança média de vida, apesar de positivo leva a um 

envelhecimento acentuado e ao aumento das listas de espera. 

 

  

  

 

 

 

 

 


