
Análise SWOT, reunião do Núcleo Executivo da Rede Social- Alandroal 
 

 
1 

Análise 
Interna 

Forças Fraquezas 
 

 Diagnóstico Social do concelho em atualização; 

 Não existe abandono escolar significativo no concelho; 

 Existe um curso vocacional na área de arqueologia e património; 

 À exceção da valência de lar, o concelho possui respostas sociais suficientes; 

 Existe resposta de ocupação de tempos livres para crianças e jovens, quer por 
parte da escola, como de outras associações do concelho. 

 
 
 
 
 
 

 

 Baixo nível de qualificação no concelho; 

 Preponderância de emprego sazonal na área agrícola; 

 A valência de Lar, possui lista de espera; 

 Existem três estruturas de cariz social, com a sua construção incompleta no 
concelho; 

 A localidade de Ferreira de Capelins, possui um Centro de Dia construído, mas 
que está por equipar há vários anos.  

 Há a necessidade de equipar uma creche na localidade de Santiago Maior; 

 Existência na localidade de Juromenha de elevado número de casos de doença 
oncológica. 

  
   

Análise 
Externa 

Oportunidades Ameaças 
 
 

 O Banco de Terras existente, pode ser uma aposta para melhoramento da 
empregabilidade, sendo este um concelho rural; 

 Apostar nas microempresas (sobretudo na área da transformação e 
comercialização), nos pequenos produtores, assim como na certificação dos seus 
produtos; 

 A região possui um grande potencial de oferta turística (Religiosa; Natural, entre 
as quais o aproveitamento do rio; Etc.); 

 Fomentar o associativismo juvenil através de ações como a Escolinha de rugby; 

 Fomentar o associativismo Sénior através da criação de uma Universidade 
Sénior; 

 Aproveitar as estruturas existentes mas inacabas para dar resposta a outras 
valências em carência (ex: deficiência, demência, apoio a doentes com 
Alzeihmer. 

 

 

 Contexto atual de recessão económica; 

 Estrutura etária envelhecida no concelho, tendo havido uma perda de população 
entre censos. A localidade de Juromenha necessita particularmente de apoio 
nesta área.  
 

  

   

 


