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Anexo VI 

Análise SWOT 

 Contributos para a Carta de 

Desporto da Natureza do Parque 

Natural da Serra da Estrela  
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Matiz 

SWOT 

Forças Fraquezas 
Abióticos Bióticos Culturais Abióticos Bióticos Culturais 

Ocorrência de um 
Património Geológico 
único (com vestígios de 
glaciação) 

Elevada biodiversidade 
(Fauna, Flora e habitats) 

Diversidade no 
património Histórico e 
Cultural 

(aldeias, monumentos) 

Elevado risco de 
Erosão 

Reduzidos 
incentivos à 
plantação de floresta 
autóctone 

Debilidade nos 
serviços prestados aos 
Turistas 

Presença de solo coberto 
de neve 

Elevada diversidade 
paisagística 

Tecido empresarial 
com base em produtos 
tradicionais 

Variação Climática 
com redução do nº de 
dias de neve 

Diminuição de 
efectivos de Fauna e 
Avifauna 

Despovoamento e 
consequente 
envelhecimento das 
populações Elevada rede hidrográfica, 

corredores ecológicos 

(Zêzere, Mondego, Alva) 
Ocorrência de vários 
Estatutos Ambientais de 
Protecção: 

Parque Natural. 

Sítio de Importância 
Comunitária (SIC) 

Reserva Biogenética 

Sitio Ramsar 

Presença de um 
sistema 

Agro-Silvo-Pastoril 

Albufeiras e lagoas 
naturais com níveis 
reduzidos de 
armazenamento de 
água devido à baixa 
precipitação 

Degradação 
Paisagística 
(Monocultura 
florestal; 

Proliferação de 
infestantes) 

Reduzidas campanhas 
de sensibilização 
ambiental. 

Proximidade relativa aos 
grandes centros urbanos 

(Coimbra, Viseu, Guarda, 
Covilhã, Castelo Branco) 

Mau estado de 
conservação do 
património 
arquitectónico 

Grande capacidade de 
retenção de água 
(Barragens) 

Mau estado de 
conservação das 
acessibilidades 
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Abióticos 

Potencial turístico do Património geológico. 

 Complementaridade do DN e do património geológico e/ou 

turismo temático; 

 Reforço da floresta autóctone promovendo a diversidade 

paisagística; 

 Fortalecimento e conservação do sistema Agro-silva-pastoril; 

 Consolidar e promover os produtos endógenos. 

 Requalificação do património arquitectónico; 

 Requalificação das vias rodoviárias; 

 Promoção da heterogenia florestal. 

Potencial hídrico, do ponto de vista do recreio e turismo (Albufeiras, lagoas Naturais, 
Rios e Ribeiras) 

Reabilitação das acessibilidades 

Bióticos 

Promoção da Floresta Autóctone (reduzindo o risco de incêndios e valorizando a 
matéria-prima)  

 Crescimento da procura de produtos locais (biológicos e Produção extensiva) 

Especialização do Turismo temático (ex: Birdwatching, Micológico) 

Culturais 

Reabilitação do património arquitectónico e natural (fundos comunitários) 

Crescimento da procura de TN 

Existência de oferta Turística (hotéis, Estalagens, casas e parques de campismo) 

Promoção da Estancia de Esqui 

Combate a Sazonalidade (Turismo de Neve/Inverno)   
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Abióticos 

Risco de erosão 

 Fixação de jovens;  

 Protecção da floresta autóctone; 

 Programas de monitorização de incêndios; 

 Programas “saber-fazer” inter-geracionais.   

 Risco de perda paisagem rural; 

 Vulnerabilidade ambiental. 

 

Risco de incêndios 

Risco de deslizamentos de encostas 

Risco de Contaminação por esgotos (multiplicidade de fossas sépticas) e resíduos 
sólidos 

Bióticos 

Degradação ambiental (monocultura florestal) 

Perda de Biodiversidade (perda de efectivos faunísticos) 

Degradação da paisagem rural (abandono da actividade agrícola, em geral e 
principalmente em montanha) 

Degradação ambiental (pressão turística no planalto superior - torre) 

Culturais 

Incapacidade do território em fixar população mais jovem 

Pressão Urbanística (perda de valores naturais) 

Perda de Identidade Cultural 

Perda de elementos construtivos tradicionais 

Concorrência TN (outras AP nacionais e internacionais) 

Matriz SOWT 


