GAL-ELOZ. Entre a serra da LOusã e o Zêzere

Diagnóstico Estratégico - Cruzamento das variáveis da Análise SWOT

Envolvente Externa
Oportunidades





Pontos Fortes

Situação Interna













Pontos Fracos







Existência de espaços de elevado valor ambiental,
classificados no âmbito da Rede Natura, passíveis
de captação de investimento turístico e exploração
económica.
Exploração do conceito de Turismo Acessível
Recursos florestais com potencial produtivo aliado
à fileira florestal
Condições para garantir a gestão sustentável
(social, ambiental e económica) dos recursos
florestais e silvestres dirigida para o rendimento
dos produtores florestais por via de uma orientação
da produção para mercados de produtos de
elevado valor acrescentado (produção lenhosa
para estruturas e pavimentos), integrando a
exploração agrícola e florestal dos espaços onde
se encontre inserida
Emergência do mercado das energias renováveis
com especial incidência para a energia eólica e
para a biomassa
Património Rural projectado em torno de uma rede
regional (Aldeias de Xisto e Praias Fluviais do
Pinhal Interior)
Artesanato e gastronomia com uma forte expressão
local
Saber-fazer associado aos produtos tradicionais
Produtos endógenos com potencial de valorização
(produção biológica, certificação, etc) e
comercialização (nichos de mercado a explorar)
Massa crítica expressiva de organizações que
defendem a coesão e inclusão sociais e a
identidade local (capital social)
Entidades credenciadas no âmbito da formação e
qualificação académica e profissional
Comunidades naturais do território e residentes
fora desta
Apetência cada vez maior do mercado para
consumo de produtos com carácter distintivo.
Insuficiente
aproveitamento
dos
recursos
endógenos (turísticos; produtos agro-alimentares e
florestais)
Número incipiente de infra-estruturas turísticas de
qualidade
Produto turístico associado ao património natural
não organizado
Estrutura etária envelhecida e aumento do índice
de dependência dos idosos
Falta de perspectiva comercial nos processos de
cooperação

A Europa investe nas Zonas Rurais

Ameaças







Constrangimentos legislativos associados à
Rede Natura e outros normativos legais
(REN e RAN)
Proximidade a Coimbra e acessibilidades
facilitadoras do êxodo populacional

Emergência de novos mercados de trabalho
mais atractivos
Êxodo da população
Marginalização dos territórios rurais e das
suas
populações
pela
crescente
desvitalização demográfica, dependência e
abandono dos territórios rurais

