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Análise 
Interna 

Forças Fraquezas 
 

 Projeto CQEP (Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional) em parceria 
entre a Escola Gabriel Pereira de Évora e Agrupamento de Escolas de Arraiolos,  

 O abandono escolar não é preocupante; 
 
 
 
 

 

 Os cursos profissionais, não demonstram cativar os jovens; 

 Falta de cuidadores para apoio domiciliário; 

 O isolamento e dispersão da população analfabeta idosa; 

 Inexistência de um espaço/entidade, para idosos/doentes, que saem dos hospitais; 

 Necessidade de uma creche na localidade da Igrejinha; 

 Aumento de violência contra idosos; 

 Fraco associativismo juvenil; 

 Identificação de casos de depressão e comportamentos aditivos, na juventude; 

 Falta de valorização do comércio local;   
   

Análise 
Externa 

Oportunidades Ameaças 
 

 Apostar na “alfabetização” de Adultos e Inglês para jovens; 

 Apostar em profissões mais técnicas, com formação de qualidade (ex: eletricista); 

 Possibilidade de promoção de formação (Ex: manicure ou cabeleireiro) com aplicação 
prática nas valências de Lar/Centro de dia; 

 Proposta de criação de uma biblioteca pública no Vimieiro, através de parceria entre a 
Escola e a Autarquia; 

 Possibilidade de criação de um protocolo com uma instituição que pague a dormida e 
possibilite o transporte das vítimas de violência doméstica; 

 No próximo quadro comunitário poderá haver a hipótese de assinatura de protocolos, 
que permitam a complementar apoios, por exemplo conjugar apoio de SAD com Lar; 

 Criar um Lar no Distrito, capacitado na questão de problemas relacionados com a 
demência;  

 Criar espaço de referência para encontro dos jovens e associativismo. Exemplo de criação 
de uma Casa da Juventude;  
 

 
 Contexto atual de recessão económica; 

 Estrutura etária envelhecida no concelho; 

 Perda de população entre censos. 

 Ideia generalizada da juventude de que será necessário emigrar, de forma a arranjar 
trabalho. 
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