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3. Diagnóstico da situación do municipio.
3.1.

MATRIZ DAFO.

A análise DAFO pretende sintetizar para o conxunto do termo municipal as debilidades e amezas
que can conta dos principais problemas como as oportunidades e fortalezas que concretan os acti‐
vos e potencialidades que poden servir de base as solucións para un modelo de desenvolvemento
sostible.
DEBILIDADES
POBOACIÓN
 Evolución demográfica negativa:
forte diminución da poboación nos
últimos anos;
 Poboación envellecida e dependente
en alto grado.
 Poboación diseminada
 Vivendas tradicionais, con proble‐
mas de illamento térmico e eficien‐
cia enerxética.
TRANSPORTE E ENERXÍA
 Cobertura deficitaria do servizo de
transporte público.
 Alta dependencia do vehículo parti‐
cular.
 Sistemas domésticos de enerxía
mixtos.
SECTORES PRODUTIVOS E SERVIZOS
 Baixo nivel de desenvolvemento do
sector primario.
 Tecido industrial de microempresas.
 Falta de desenvolvemento do solo
industrial planificado.
TERRITORIO: RECURSOS NATURAIS
 Alto risco de incendio forestal.

FORTALEZAS
POBOACIÓN
 Existencia de asociacións e comuni‐
dades de montes que forman tecido
social integrado e favorecen a cohe‐
sión social.
TRANSPORTE E ENERXÍA
 Produción de enerxías renovables.

AMEAZAS
 Migración cara a capital comarcal ou ci‐
dades próximas (Vigo) na procura de me‐
llores servizos públicos e emprego.
 Dependencia doutras áreas (comarcais,
provinciais) para acceso a servizos.
 Incremento constante da dependencia.

 Alta dependencia de combustibles fósi‐
les.

 Transporte público sometido a cambio
de normativa que pode reducir servizos.
 Lugares de traballo fora do ámbito local.

 Alteracións climáticas afectan aos culti‐
vos e valores naturais cunha maior inci‐
dencia de pragas e enfermidades.
OPORTUNIDADES
 Demanda social de espazos naturais. In‐
cremento do consumo de turismo de na‐
tureza
 Proximidade de referentes turísticos de
natureza como Mondariz – Balneario.
 Sistemas innovadores e tradicionais para
compartir vehículo.
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 Implantación a nivel municipal de
Planes de austeridade e eficiencia
enerxética.
SECTORES PRODUTIVOS E SERVIZOS
 Administración local electrónica.
 Alta capacidade produtiva do sector
primario.
 Oferta de servizos municipais de ca‐
lidade á cidadanía.
TERRITORIO: RECURSOS NATURAIS
 Gran potencial e productividade fo‐
restal.
 Ausencia de focos de contamina‐
ción.
 Alta porcentaxe de espazos natu‐
rais de alto valor de conservación

 Desenvolvemento de TICs que faciliten o
tele‐traballo.
 Deslocalización do traballo profesional.
 Demanda de produtos agrarios de cali‐
dade.
 Plan autonómico de emprego da biomasa
como enerxía renovable.
 Plan autonómico de dinamización turís‐
tica a partir de natureza e auga.

As potencialidades do Concello de Covelo a partir do alto valor de conservación dos seus recursos
naturais e da súa capacidade para a xeración de enerxías renovables o converten nas súas maiores
fortalezas. A economía local baseada no sector servizos pode atopar un complemento importante
no desenvolvemento da produción primaria local. A hostalería local, moi apreciada e visitada por
turistas e persoas residentes en municipios próximos, pode ter un efecto tirón sobre a produción
local de produto de calidade. Ao mesmo tempo, o potencial natural é un dos seus maiores reclamos
turísticos polo que as persoas que veñen buscando coñecer espazos de alta calidade ambiental pó‐
deselles ofrecer tamén un produto local de alto valor. Neste sentido o Concello ten desenvolvido un
importante rede de espazos e rutas naturais que contribúen ao desenvolvemento turístico.
Resulta fundamental o control do risco de incendio forestal polas perdas asociadas que suporía en
calidade ambiental e, neste sentido, a posta en valor da biomasa como fonte de enerxía pode con‐
tribuír a xeración dun novo produto que preste un dobre servizo á comunidade: produción de enerxía
e diminución do risco de incendio forestal. A dinamización social para procurar a implicación dos
propietarios forestais particulares resulta fundamental neste sentido e contribúe a facilitalo a exis‐
tencia das comunidades de montes, xestoras dunha extensa superficie do termo municipal.
En canto as debilidades, as políticas municipais deben procurar solucionar os problemas de trans‐
porte público mediante solucións innovadoras que promovan ao mesmo tempo a cohesión social.
A adaptación das vivendas as enerxías renovables debe ser tamén obxecto de campañas de apoio
municipal para frear un dos elementos maiores de gasto dos fogares e xeradores de efecto inverna‐
dero.
En canto aos influencias da contorna, o Concello de Covelo ten que aproveitar o enlace cos concellos
da contorna, reforzando a vinculación á capital da comarca para achegar os servizos públicos que
esta engade e aos núcleos turístico para fomentar o desenvolvemento económico de este sector
que conta cun importante desenvolvemento e capacidade de innovación e crecemento.
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