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¿Cómo calificaría a situación da economía de Vigo e a súa área de influencia?
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n 1.

0 1 2 3 4 5

A situación da economía de Vigo ¿é mellor, igual ou peor que a galega?

n 2.

Mellor Igual Peor
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Valore a situación actual dos seguintes factores para a obtención dunha maior
competitividade e dunhas taxas de crecemento máis elevadas en Vigo e a súa área
de influencia.
(Valores de 0 a 5, sendo 0 moi mala e 5 moi boa)

a) Infraestructuras terrestres: conexión con outras zonas de Galicia 

b) Infraestructuras terrestres: conexión coa meseta

c) Infraestructuras terrestres: conexión coaa eurorrexión

d) Inf. terrestres: conexión con parques empresariais

e) Inf. ferrocarril: conexión principais cidades de Galicia

f) Infraestructuras ferrocarril: conexión Norte de Portugal

g) Infraestructuras ferrocarril: conexión co porto

h) Inf. ferrocarril: saída cara ás outras CC.AA.

i) Infraestructuras aeroportuarias

j) Infraestructuras portuarias

k) Capital humano

l) Cooperación entre empresas

m) Cooperación Universidade-empresas-administración

n) Cooperación entre sectores económicos

o) Innovación e transferencia de tecnoloxía

p) Infraestructuras medioambientais

q) Infraestructuras de telecomunicacións

r) Coordinación institucional

s) Proceso de internacionalización empresarial

t) Desenvolvemento da eurorrexión

u) Dispoñibilidade de solo empresarial/industrial de calidade

v) Grao de apoio aos emprendedores

w) Imaxe de marca da cidade

x) Medidas de posicionamento da cidade

y) Outros (indíqueos) ………………………

n 3.
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1º.- ..................................................................................

2º.- ..................................................................................

3º.- ..................................................................................

4º.- ..................................................................................

5º.- ..................................................................................

Dos factores mencionados na pregunta anterior, indique cales son aqueles nos que
habería que incidir ou prestar máis atención para mellorar a competitividade eco-
nómica de Vigo e aumentar as súas taxas de crecemento.
(Priorizar os cinco primeiros)

n 4.
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Perspectivas de futuro dos sectores produtivos ou ramas de actividade da econo-
mía de Vigo e a súa área de influencia.
(Valores de 1 a 6, sendo 1 moi negativa ou moi baixa e 6 moi positiva ou moi alta)

n 5.

Se tivese que decidir os dous ou tres sectores ou actividades sobre os que debe-
ría asentarse o futuro de Vigo, ¿por cáles apostaría?

n 6.

Conxunto economía de Vigo 

Automoción

Téxtil

Mar-industria 

Biotecnoloxía

Construción

Turismo de congresos

Turismo náutico

Comercio

Audiovisual

TICs

Conxunto economía Galicia

Construción naval

Agrogandeiro 

Enerxías renovables

Granito

Turismo de calidade

Turismo cultural

Loxística

Industria cultural

Outros …..

1.- ..................................................................................

2.- ..................................................................................

3.- ..................................................................................
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¿Cáles son, na súa opinión, as principais debilidades, amezas, fortalezas e opor-
tunidades da economía de Vigo e a súa área de influencia?

n 7.

Cáles son as posibles liñas de actuación a desenvolver para acadar unha maior
competitividade e crecemento económico desde a perspectiva de:

n 8.

• Infraestruturas, equipamentos e servizos públicos.

• Capital humano.

• Innovación, tecnoloxía (capital tecnolóxico).

• Sector empresarial (capital organizativo).

• Proceso de internacionalización.

• Imaxe de marca.

Debilidades

D A
F O

OportunidadesFortalezas

Ameazas
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