O Sabugal para
um desafio
A
municipal deve refletir a
e
as
da sociedade, respondendo positivamente
novas realidades, aos
sentimentos das
e das comunidades e aos imperativos de uma responsabilidade
acrescida perante os desafios da modernidade e do futuro.
A nossa vontade maior orienta-se para a
de residentes, dinamizando atividades
atraindo investimento e talentos, revertendo o ciclo negativo de recorrente perda
de dinamismo social.
Valorizar os recursos e as atividades produtivas,
a
e a competitividade do
sistema produtivo, promover a
de cadeias de valor devem ser
coletivos e
desafios permanentes.
A
de emprego e riqueza exige de todos uma grande
de
A
competitividade do nosso
depende muito da
de um ambiente
para
O concelho do Sabugal tem um enorme potencial produtivo.
O
desta brochura pretende ser um bom contributo de apoio ao decisor no
momento de definir
de investimento. Pretendemos mostrar algum do potencial
E se o concelho do Sabugal, por si, consubstancia uma oportunidade, o PORTUGAL 2020
apresenta-se como um complemento fundamental ao investimento. Este
entre Portugal e a
Europeia, no qual se definem os
de
que consagram a
de desenvolvimento
social e territorial
para promover em Portugal, entre 2014 e 2020,
claramente vocacionado para o setor
produtivo e visa um crescimento Inteligente,
e Inclusivo, prosseguindo
EUROPA 2020. Baseia-se numa
de fundos
que
a
de 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de
FSE, FEADER e FEAMP.
A
Centro, por ser considerada menos desenvolvida, beneficia de uma taxa de
cofinanciamento de 85%. O Portugal 2020
operacionalizado
de 16 Programas
Operacionais a que acrescem os Programas de
Territorial nos quais Portugal
a par com outros Estados membros. Interessa-nos aqui referir em particular os
Programas Operacionais
(POCI)
e o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PDR 2020) como dois instrumentos
fundamentais de
de apoios efetivos ao investimento privado, norteados por
regras de sustentabilidade e
que em muito
a
de
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Sabugal
a pensar no seu futuro
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SUA

OPORTU

E O NOSSO
POTENCIAL
PRODUTIVO
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Sabugal

?

PARA INVESTIR?
CONCELHO?
QUER INOVAR, MOSTRAR A SUA CRIATIVIDADE,

?

QUER?
O POTENCIAL PRODUTIVO CONCELHIO
E AS
Sabugal

ACONTECER
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SUA

OPORTU

no concelho existem cerca
de 430 hectares com
povoamentos de
castanheiro
para aumentar.
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Rentabilidade: Trata-se de uma cultura com
hectare.
Aposta concelhia: De acordo com a
concelho existem cerca de 430 hectares com
para aumentar.
Aposta nacional:
vez mais diversificada, desde o consumo em fresco

Sabugal

Risco:
castanha, de forma a ser fornecida a compradores
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SUA

OPORTU

O concelho do Sabugal
tem 26 mil hectares
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Rentabilidade: Os rendimentos com fungos

Aposta concelhia: De acordo com a
concelho do Sabugal tem 26 mil hectares de

Aposta nacional: Tendo em conta as

Sabugal
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Risco: Mercado desregulado.

SUA

OPORTU

bovinos no concelho e
.
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Consumo: O consumo anual nacional de
carne per capita, ronda os 100 kg, dos quais cerca
de 18,5 kg correspondem a carne de bovino. Este
SAIBA QUE se efetua
mensalmente nas primeiras

cerca de 185000 toneladas de carne de bovino,
dos quais Portugal produz cerca de 84000

onde muitos licitantes com
Rentabilidade:
compram animais do
Sabugal pela sua grande
qualidade reconhecida.
Sabugal

Bovino.
Aposta Concelhia:

Aposta Nacional:
em Portugal cerca de 7000 toneladas de gado
bovino, um valor que representa apenas 45% das
necessidades do mercado, havendo ainda uma

Risco:
da carne de bovino.
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SUA

OPORTU
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[Helicicultura]
Consumo:
apreciadores deste petisco, consumindo 13 mil
toneladas por ano. Calcula-se que o consumo
mundial atinja as 300 mil toneladas de caracol.
Rentabilidade:
venda: 15 Kg). Fonte: Ribacol
tonelagem comprada.
Aposta Concelhia:
Sabugal

Aposta Nacional:

Fonte: deco.proteste.pt, 2014

de caracol, etc.
Risco: Mercado desregulado.
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SUA

OPORTU

enchido no concelho e
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Consumo:
em Portugal (103 t)
ano

2009
2010
2011

consumo humano

grau de auto aprovisionamento (%)

508

62,6

490
475

67,6
67,8

u
Fonte:

Rentabilidade:

Aposta Concelhia:
Sabugal

Aposta Nacional:
autoaprovisionamento foi de 67.8% o que traduz

Fonte:
Agro- Alimentares, 2012

Risco: Custos elevados de
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SUA

OPORTU

no concelho e

16

Consumo: Estima-se que per capita o consumo em
Portugal ronde os 1,7 Kg por ano".
Fonte:

Rentabilidade:
tem por base os valores estipulados nesta bolsa, valor este que

Fonte:
do setor da cunicultura - PAC 2013

Aposta Concelhia:
Sabugal

Aposta Nacional:
Ton de carne de coelho) no ano de 2010. Destes matadouros,
um situa-se no distrito de Aveiro, outro no de Coimbra, outro no

Fonte:
do setor da cunicultura - PAC 2013

Risco:
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APOSTAMOS
EM
S!
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Aposte
ainda...

e borrego

Sabugal

de queijo
e enchidos

17

florestal

O SABUGAL
FAZ
SENTIDO...
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nestes
setores
AQUI
?

principais
apostas

principais
apostas
- Qualidade de vida
- Entretenimento
- Produtos para nichos de mercado
- O ser humano quer viver mais tempo e

desempregados no concelho, com

- Se vivemos mais, significa que temos
mais idosos.
- Necessidade de escapar da rotina
stressante.

necessidades
do mercado
enquadramento
no Portugal 2020

- Recursos humanos
qualificados

- capital humano (PO CH)

do mercado
- Estilo de vida

-

- competitividade e

ea

Sabugal

enquadramento
no Portugal 2020

(PO CI)
- desenvolvimento rural
(PDR 2020)

enquadramento
no Portugal 2020

que realmente se preocupam com isso.
recursos PO SEUR)
- desenvolvimento rural (PDR 2020)

gastronomia.

dispostos a comprar estes produtos.
principais
apostas
- Natural

- Local
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Fonte: Perception Research, julho de 2012
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SUA ESPERA...

Sabugal
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O SABUGAL
APOSTA
EM
S!

