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Resumo: 
 

Un dos campos de actuación da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal vén dado pola 
cooperación transfronteiriza en materia de estatística.  Así, de xeito específico dende a 
constitución da súa Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal xurdiron unha serie de 
fontes de información estatística transfronteirizas como parte do programa intracomunitario 
INTERREG que se veu desenvolvendo, aínda que de maneira irregular, ao longo dos útlimos 
anos. 

 
Así, o obxectivo deste traballo, que emprega como base da información as estatísticas 

transfronteirizas, ten unha dobre vertente.  Por unha parte procúrase resumir dun xeito descritivo 
a realidade económica, social e laboral da Eurorrexión afondando nas súas diferenzas máis 
salientables a nivel das NUTS II e III.  Por outra banda, analizarase a situación actual e, 
principalmente, as perspectivas futuras destes recursos estatísticos como fonte de información 
das dúas rexións noroccidentais da península ibérica. 

 
 
Fontes estatísticas: 
 

Anuario Galicia-Norte de Portugal  
Atlas de empresas Galicia-Norte de Portugal 
Intercambios comerciais Galicia-Norte de Portugal 
Comercio Intracomunitario da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
Indicadores de desenvolvemento económico e social das comarcas/concellos de Galicia 

e do Norte de Portugal 
 

 



 
1- LIMIAR 

 

A Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal e a súa Comunidade de Traballo Galicia-Norte de 

Portugal proxéctanse como un claro exemplo da cooperación transfronteiriza entre as dúas rexións 

noroccidentais da península ibérica formando parte do programa intracomunitario INTERREG. 

 

Un dos seus campos de actuación vén dado pola cooperación transfronteiriza en materia de 

estatística de tal xeito que, dende a súa constitución, xurdiron unha serie de fontes de información 

estatística transfronteirizas.   

 

Así, o obxectivo deste traballo ten unha dobre vertente.  Por unha parte procúrase resumir dun 

xeito descritivo a realidade económica, social e laboral da Eurorrexión afondando nas súas diferenzas 

máis salientables a nivel das NUTS II e III utilizando como fonte de información as estatísticas 

anteriormente comentadas.  Asemade, e dado que estas fontes xa contan con información relativa a unha 

serie de anos, lévase a cabo unha análise da evolución das grandes magnitudes da Eurorrexión que 

proporciona unha visión dinámica da súa marcha en termos socioeconómicos. 

 
 

2- A EURORREXIÓN COMO REALIDADE INSTITUCIONAL 

 
Emprazada no noroeste da Península Ibérica, a Eurorrexión formada pola rexión Norte de 

Portugal1 máis a Comunidade Autónoma de Galicia2 configúrase na actualidade como un espacio que, á 

súa ampla e histórica tradición, engade o seu forte vencellamento en termos sociais, económicos e 

culturais.  Consecuencia destes aspectos albíscase un gran potencial de desenvolvemento futuro para esta 

zona, caracterizada por numerosas oportunidades que deben ser aproveitadas e que constitúen, de feito, o 

xerme da propia Eurorrexión. 

Á hora de analiza-lo marco institucional da Eurorrexión hai que destacar á Comunidade de 

Traballo Galicia-Norte de Portugal como eixo en torno o cal se estructuran as principais actividades do 

conxunto da Eurorrexión. Esta basease en dous piares fundamentais: as afinidades históricas, 

socioeconómicas, culturais e lingüísticas das dúas rexións e maila súa condición de rexións europeas 

periféricas. Así, a súa constitución realizouse ao abeiro do Convenio Marco Europeo, de 1980, sobre a 

Cooperación Transfronteiriza entre Comunidades e Autoridades Territoriais do Consello de Europa, e 

para este fin tivo o apoio das distintas administracións europeas, españolas e portuguesas.  

En concreto, a Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal foi constituída pola Xunta de 

Galicia e a Comisión de Coordinación da Rexión Norte de Portugal o 31 de outubro de 1991. Esta 

creación resposta á finalidade de favorecer unha dinámica de encontros regulares entre Galicia e o Norte 

de Portugal para tratar asuntos de interese común, intercambiar informacións e coordinar iniciativas.  

Asemade, outro dos seus obxectivos consiste en examinar as posibilidades de solucionar os problemas 

                                                 
1 Norte de Portugal:  Minho-Lima (1), Cávado (2), Alto-Trás-os-Montes (3), Grande Porto (6), Ave (7), 
Tâmega (8), Douro (9), Entre Douro e Vouga (10)  
2 Galicia: A Coruña (11), Lugo (12), Ourense (5) e Pontevedra (4) 



comúns e contribuír á súa solución a través de acordos.  En definitiva trata de adoptar decisións tendentes 

a unha solución conxunta ou procurar recomendacións e propostas ás autoridades competentes 

culminando unha unha etapa previa de relacións entre Galicia e o Norte de Portugal en tódolos niveis 

entre os que cabe destacar ás iniciativas comunitarias así como as relacións interrexionais.   

 

        Mapa 1: Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 

 

 

 

Organicamente a Comunidade de Traballo está formada na actualidade  por catorce comisións que 

teñen como principais proxectos aos seguintes eidos:  infraestructuras (estradas, pontes, etc.), parque 

transfronteirizo Geres-Xurés, recuperación de concas hidrográficas dos ríos Miño, Limia e Támega, 

saneamentos e abastecementos de augas, fondo de capital-risco, apoio á internacionalización das PEMES, 

apoio aos traballadores transfronteirizos, Centro de Estudos Eurorrexionais, programas sociais, 

rehabilitación de monumentos históricos fronteirizos, mapa turístico, cooperación en I+D+i e información 

estatística da Eurorrexión. 

Finalmente é importante destaca-la importancia que unha Comunidade de Traballo como da que se 

está a falar pode revestir para as zonas fronteirizas na perspectiva do desenvolvemento rexional, rural e 

urbano, a mellora dos servicios ofrecidos ao cidadán, a modernización das infraestructuras ou a axuda 

mutua en caso de catástrofes, nun contexto no que resalte a dimensión humana de cooperación 

transfronteiriza.  

 



3- A EURORREXIÓN COMO UNIDADE DE ESTUDO SOCIOECONÓMICO 

 

Malia o feito de que Galicia e Norte de Portugal pertencen a dous estados diferentes pola súa 

propia configuración e estructuración resulta axeitado falar unha unidade de estudo socioeconomómico.  

Así pois, a diferente estructura territorial de España e Portugal, onde no primeiro a rexionalización 

territorial é moito máis evidente, non debería resultar un obstáculo para proceder con este estudo. 

Máis dificultades poden atoparse no que atinxe á súa diferente organización poboacional xa que 

logo os entramados urbáns si presentan diferenzas dificiles de solventar nalgúns casos.  Así por exemplo 

dase este caso no tocante as fregesías portuguesas que non conta con equivalente para o caso español 

(bisbarra ou parroquia) ou cando menos non é posible contar con datos para o seu manexo.   

Algo semellante ocorre cos concellos posto que aínda que son dúas unidades exitentes por ambos 

lados as súas dimensións son moi diferentes.  De feito, dende un punto de vista académico e práctico, 

observase como a comparación máis axeitada debería darse entre as comarcas galegas e os concellos 

portugueses como, de feito se ten dado nalgunha publicación recente (INE, 2000).   

Non obstante, a Eurorrexión configúrase claramente como unha rexión natural con moitas 

semellanzas máis aló das meramente xeográficas e orográficas.  Así por exemplo, a raíz lingüística común 

supon un piar importante que se une a aspectos estructurais e organizativos tales como a existencia da 

Comunidade de Traballo comentada anteriormente. 

 

Establecidas estas premisas que xustifican a exitencia de estudos sobre a Eurorrexión e, por ende, 

o manexo de fontes estatísticas de información transfronteiriza, chama a atención que estas non sexan moi 

frecuentes.  Máis aínda, nos últimos tempos constátase un claro decaimento na súa aparición levando á 

desaparición dalgunhas fontes de moito interese.  Isto certamente ten que ver cunha decisión política que 

dá idea de que o convencemento sobre este tema ten sofrido importantes oscilacións ao longo do tempo e 

non se atopa no mellor dos seus intres.   

Mención aparte merece o feito de que en Portugal, a Rexión Norte non conte cun instituto de 

estatística oficial (como sí ocorre en Galicia) e dependa, por tanto, do organismo central con sé na capital 

estatal, Lisboa, no que en ocasións dificulta a toma de decisións específicas para o territorio. 

 

 

4- FONTES ESTATÍSTICAS TRANFRONTEIRIZAS RECENTES 

 

Como foi sinalado no epígrafe anterior un dos principais proxectos da Comunidade de traballo 

Galicia-Norte de Portugal vén dado pola cooperación transfronteiriza en materia de estatística.  

Así pois, grazas a este esforzo conxunto de ámbalas dúas rexións é posible dispor de fontes de 

información transfronteirizas respecto á realidade económica, social e laboral deste territorio cun 

relevante nivel de desagregación territorial en termos de NUTS II e III.  Estas estatísticas permiten obter, 

primeiramente, unha visión estatística (corte transversal) dos aspectos estudados, ao tempo que para o 

caso en que existen máis dunha edición pódese proceder cunha análise lonxitudinal. 



Esta será a orde secuencial empregada no noso estudo, comezando por unha análise descritiva para 

continuar, cando é posible, amosando datos sobre a evolución experimentada polas distintas variables 

 

De xeito específico as fontes estatísticas transfronteirizas que están dispoñibles e que contan con 

información suficientemente actualizada3 son as que se detallan de seguido: 

 

Anuario Galicia-Norte de Portugal: Esta publicación tenta harmonizar e organiza-la información 

socioeconómica dispoñible na Eurorrexión co fin de mellora-lo coñecemento das dúas rexións. Deste 

xeito, a idea fundamental do Anuario consiste na identificación e difusión dun conxunto de indicadores 

estatísticos que permitan compara-las estructuras socioeconómicas de ámbalas dúas rexións, ao tempo 

que fomenta o coñecemento dos conceptos e metodoloxías respectivos.  Ademais, como último aspecto, 

cómpre destaca-la súa utilidade para a mellora dos respectivos sistemas estatísticos rexionais e a 

elaboración de novos indicadores.   

Consta de tres partes diferenciadas: Territorio e Poboación, Actividade Económica e Indicadores 

Sociais. A información, sempre que é posible, preséntase desagregada en NUTs III, que no caso de 

Galicia son as provincias e no caso do Norte de Portugal son as divisións estatísticas.  Neste momento 

cóntase xa con 6 edicións do Anuario, das cales están publicadas en papel as correspondentes ao período 

1995/98 e 2000/2003, namentres que e a edición do ano 1999 saíu unicamente en CD-ROM. 

 

Indicadores sociais Norte de Portugal Galicia 2000: Esta publicación, elaborada en común entre 

o Instituto Galego de Estatística e a Direcçao Regional do Norte do Insituto Nacional de Estatística de 

Portugal ten con obxectivo recoller unha serie de indicadores demográficos, educativos, laborais e 

sanitarios de Galicia e a Rexión Norte de Portugal, que permiten ter unha visión conxunta e comparada de 

ambas as dúas rexións. 

 

Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espacio económico europeo: Este traballo de síntese 

estatística elaborado polo Centro de Investigación Económica e Financeira de CaixaGalicia amosa unha 

completa visión do entramado económico, empresarial e social da Eurorrexión para o cal procede cunha 

agrupación en tres grandes grupos de macromagnitudes, as cales son desagregadas dun xeito detallado e, 

ao mesmo tempo, comentadas. 

 

Descrición socioeconómica da Eurorrexión Galicia e Rexión Norte de Portugal: Esta 

publicación cun marcado carácter laboral achéganse ás principais variables de ámbalas dúas rexións e 

constitúe, ata o de agora, a última fonte estatística de carácter transfronteiza posto que saíu á luz en marzo 

de 20054.   

                                                 
3  Outras fontes estatísticas tales como Intercambios comerciais Galicia – Norte de Portugal, o Atlas de 
empresas Galicia-Norte de Portugal e Comercio Intracomunitario da Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal proporcionan información relativa á década dos noventa. 
4  Existe outra publicación de carácter transfronteirizo tamén en 2005, se ben o seu ámbito limítase só á 
zona fronteiriza co cal non se conta con información para o conxunto da Eurorrexión.  O seu título é 
Caracterización da Área de Fronteira Galicia – Norte de Portugal e foi publicada polo INE de Portugal e 
o IGE. 



 

5.-  CUESTIÓNS TRANSVERSAIS 
 
 

Como se adoita realizar nas análises de estrutura económica previo ao estudio dos diferentes 

sectores productivos resulta de interese tratar unha serie de cuestións que poden ser consideradas como 

transversais. Isto vén motivado polo feito de que inciden dun xeito global en cada un deles e constitúense 

ao mesmo tempo como ferramentas axeitadas para realiza-la análise sectorial. 

No noso caso serán un total de tres as cuestións tratadas neste bloque de aspectos transversais. Así, 

o estudo iníciase cun primeiro apartado adicado á dinámica e as características da poboación onde se fai 

unha revisión dos principais datos demográficos da Eurorrexión.  A continuación analízase a dinámica do 

emprego e o mercado de traballo de tal xeito que se fai fincapé nas magnitudes laborais.  Para rematar, o 

terceiro apartado céntrase na inserción comercial externa da provincia recollendo os principais datos do 

comercio da Eurorrexión co exterior. 

 

5.1.-  DINÁMICA E CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN 

 

Nunha primeira aproximación á realidade socioeconómica da Eurorrexión Galicia – Norte de 

Portugal, os primeiros datos nos que é necesario facer fincapé son os referidos á súa poboación.  Isto é 

debido ao feito de que a dinámica demográfica dun territorio está estreitamente vencellada coa evolución 

da súa economía.  Así, a poboación (o seu volume e características) condiciona a man de obra e o número 

potencial de consumidores, de xeito que se está a incidir na oferta e demanda de servicios.  

Reciprocamente o comportamento demográfico (movemento natural da poboación: nacementos, 

defuncións e migracións) está en boa medida influído polas tendencias socioeconómicas.  Deste xeito, as 

cuestións demográficas configúranse como un eido de especial atención no contexto actual. 

A Eurorrexión ten unha extensión de 50.853 Km2 e unha poboación de aproximadamente 6,5 

millóns de persoas no ano 2003. Aínda así, as poboacións de Galicia e o Norte de Portugal amosan 

sensibles diferencias. Para o ano 2003, os máis de 2,7 millóns de habitantes de Galicia estructúranse 

nunha densidade de preto de 93 hab/km2 mentres que os case 3,7 millóns de habitantes da Rexión Norte 

de Portugal repártense a razón de 173,5 habitantes por quilómetro cadrado. No referente á estructura por 

idades, tamén as diferencias son salientables, mentres que en Galicia o 11,5% son persoas menores de 15 

anos, no Norte de Portugal a porcentaxe sitúase no 17,1%, nembargantes se nos fixamos na poboación de 

65 e máis anos a relación invértese, 21,3% fronte ao 14,4% o que reflicte un envellecemento máis forte en 

Galicia que na Rexión Norte de Portugal. Analizando estes indicadores dende o ano 2001 ao ano 2003 

obsérvase que tanto Galicia como a Rexión Norte tenden a envellecerse xa que a porcentaxe de persoas 

maiores de 65 anos aumenta ao tempo que a de persoas menores de 15 anos diminúe.   

A pesar do dito con anterioridade e, aínda que en termos xerais o envellecemento é moito maior en 

Galicia, existen diferencias internas. En Galicia destaca a polarización da poboación na franxa litoral 

occidental en detrimento das provincias de Lugo e Ourense que se atopan en clara regresión demográfica. 

Na Rexión Norte sobresae o modelo de poboamento máis denso das zonas litorais máis industrializadas 

en detrimento das zonas interiores.  Así por exemplo, hai que destacar que a provincia de Pontevedra ten 



un envellecemento da poboación menor que Minho-Lima e que Alto–Tras-os-Montes tal e como se 

reflexa no Gráfico 1.   

 

Gráfico 1.- Porcentaxe de poboación por grupos de idade a nivel de NUTS III 
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Fonte: IGE, INE. Anuario Galicia-Norte de Portugal 

 

No referente ao movemento natural da poboación na Eurorrexión o crecemento vexetativo aínda 

con signo positivo mostra unha tendencia decrecente dende 1991 coa excepción do ano 1997 onde 

presenta un forte crecemento causado polo saldo natural da Rexión Norte de Portugal. Hai que destacar 

tamén as fortes diverxencias internas, así e tal e como se observa no gráfico 2 tódalas provincias galegas 

teñen un crecemento vexetativo negativo dende o ano 1998, mentres que no Norte de Portugal, a 

excepción de Minho-Lima, Alto Tras-os-Montes e o Douro presentan todas un  saldo vexetativo positivo 

no período considerado 

 

Gráfico 2.- Crecemento vexetativo a nivel de NUTS III 
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Fonte: IGE, INE. Anuario Galicia-Norte de Portugal 



 

Esta tendencia decrecente vén motivada pola superioridade das taxas de mortalidade en Galicia, 

que son da orde do 10,5% para 2002,  fronte ás taxas de natalidade que xiran entorno ao 7,2%.  Ademais 

esta diferencia non se ve compensada polo crecemento vexetativo positivo da Rexión Norte de Portugal, 

con taxas de natalidade e mortalidade da orde de 11,3% e 8,7%, respectivamente, razón que reflicte a 

clara tendencia ao estancamento da poboación da Eurorrexión.  

Gráfico 3.- Taxas de natalidade e mortalidade na Rexión Norte en en Galicia 1998-2002 

Taxas de natalidade e mortalidade

5

10

15

Región Norte Galicia Región Norte Galicia

taxas de mortalidade taxas de natalidade

1998 1999 2000 2001 2002

 

Fonte: IGE, INE. Anuario Galicia-Norte de Portugal 

 

Desta maneira, á hora de facer unha análise en termos dinámicos, obsérvase como a poboación da 

Rexión Norte de Portugal, dende o ano 1995 ao ano 2003, experimentou un crecemento do 4,2% en 

termos relativos mentres que na galega se produciu un decrecemento do 2,6% no período considerado, o 

que reflicte unha dinámica da poboación completamente diferente nas dúas rexións.  Asemade, 

compróbase como o envellecemento constitúe un dos principais problemas socioeconómicos da rexión 

galega (fundamentalmente dalgunha das súas provincias), ao tempo que na Rexión Norte a pesar do seu 

retroceso nos últimos anos mantén cifras moito menos preocupantes. 

 

5.2.-  DINÁMICA DO EMPREGO E DO MERCADO DE TRABALLO. 
 

No referente ao mercado de traballo a Eurorrexión no ano 2003 contaba cunha poboación activa de 

3.189 miles de persoas das cales 290,6  mil son persoas paradas o que supón unha taxa de paro do 9%. 

Tamén neste punto as diferencias entre as dúas rexións son acusadas, a taxa de actividade é maior na 

Rexión Norte e a taxa de desemprego de Galicia é moi superior á da Rexión Norte de Portugal (12,6% 

galego fronte ao 6,8 portugués) situación na que poden ter moita influencia dous factores que aparecen 

frecuentemente mencionados na literatura como son a estructura productiva e os custos laborais. A 

especialización industrial da Rexión Norte, cunha presencia moi destacada de sectores intensivos en man 

de obra  forma parte da traxectoria seguida pola industria portuguesa nas últimas décadas, caracterizada 

por unha menor productividade do traballo ca nos países do entorno. Esta situación vai acompañada 

dunha evolución máis contida dos custos laborais o que compensou o menor dinamismo productivo. 



Cunha perspectiva temporal a evolución recente do mercado laboral na Eurorrexión pode ser 

considerada como positiva xa que dende finais da década dos noventa as cifras comezaron unha mellora 

que aínda continua sobre todo no que á taxa de paro se refire. De tódolos xeitos hai que destacar que esta 

situación non se manifesta no comportamento da taxa de paro na Rexión Norte, a cal sufriu un incremento 

importante no ano 2003, incremento que continuou nos seguintes trimestres do 2004 

 

Gráfico 4.- Taxas de actividade e paro na Rexión Norte en en Galicia 1998-2003 
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Fonte: IGE, INE. Indicadores sociais Galicia-Norte de Portugal 

 

Nunha análise máis polo miúdo, o desemprego considerado por sexos non amosa diferencias 

considerables entre o Norte de Portugal e Galicia. Nembargantes, hai zonas nas que as diferencias se fan 

sentir de forma clara desfavorable cara as mulleres, especialmente no Alto Tras–os-Montes, Lugo e 

Ourense.  

Noutro senso, a estructura sectorial do emprego, para o ano 2003, revela que das 2.899,2 miles de 

persoas ocupadas o 37,8% pertence ao sector industrial e da construcción ao que lle segue o sector 

servizos, cun 49,8% das persoas ocupadas e o sector primario cunha porcentaxes de 12,4. Neste eido 

tamén se albiscan fortes discrepancias entre as dúas rexións, xa que mentres que o 41,8% das persoas 

ocupadas na Rexión Norte pertencen ao sector industrial e da construcción, en Galicia esta porcentaxe 

sitúase no 30,6%. Asemade no sector primario a porcentaxe de ocupados para Galicia e a Rexión Norte 

no ano 2003 xa se sitúan nunha porcentaxe similar, ó redor do 12%  (Gráfico 5) 

Gráfico 5.- Porcentaxe de ocupados na agricultura e nos servizos  

na Rexión Norte e en Galicia 1998-2003 



Porcentaxe de ocupados na agricultura e nos 

servizos

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Región Norte Galicia Región Norte Galicia

%Ocupados agricultura %Ocupados servizos

1998 1999 2000 2001 2002 2003

 

Fonte: IGE, INE. Anuario Galicia-Norte de Portugal 

 

Estas cifras, tan dispares en canto á achega de cada sector productivo á poboación ocupada revela, 

unha elevada participación do emprego industrial na Rexión Norte.  A explicación a este feito vén dada 

porque a adopción de tecnoloxías máis intensivas en traballo, con custos máis reducidos outorgoulle á 

Rexión Norte a posibilidade de que a industria e os servicios captaran os excedentes de man de obra 

agrícola, ao tempo que propiciaban unha elevada taxa de participación laboral da muller.  

No caso de Galicia o proceso foi o inverso, a perda de emprego industrial inscribiuse nun contexto 

de crise e reestructuración sectorial o que levou a que as opcións tecnolóxicas e a consideración da 

concorrencia, en termos de custos e productividade, acabaron por dar nunha forte perda de postos de 

traballo. Polo tanto as dúas rexións encóntranse en momentos diferenciados de axuste estructural das súas 

actividades industriais, correspondendo a Galicia un proceso temporalmente máis avanzado de axuste 

industrial de sectores en decadencia.  

No referente ao sector servicios cabe destacar que a ocupación neste sector para a Eurorrexión é 

feble por non chegar ao 50% o que supón unha porcentaxe inferior ás de Portugal, España e a Unión 

Europea, posto que  todos eles superan a barreira do 50% de ocupados no sector servicios. 

 

5.3.- INSERCIÓN COMERCIAL EXTERNA  

 

Analizando o comercio da Eurorrexión coa Unión Europea (principal destino do comercio exterior 

da Eurorrexión) obsérvase que do ano 1993 ao ano 2000 experimentou un forte crecemento, pasando de 

se duplicar no período considerado, aínda que o comportamento é diferente nas dúas rexións. Os fluxos 

comerciais da Rexión Norte duplicáronse , mentres que os fluxos galegos triplicáronse nas importacións e 

cuadriplicáronse nas exportacións.  

Por outra parte o comercio intracomunitario distribúese de forma desigual entre Galicia e o Norte 

de Portugal no ano 2002. A Rexión Norte achega arredor do 61,7% das importacións e o 55,4% das 

exportacións, o que reflicte unha maior contribución desta ao comercio da Eurorrexión. A tendencia a este 

respecto, é que se está a producir un incremento do peso do comercio intracomunitario galego en termos 

comparativos xa que dende 1998 ás súas entradas e saídas veñen aumentando en relación coas do Norte 

de Portugal. 



Analizando os principais sectores de importación da Eurorrexión coa Unión Europea, destaca o 

sector da automoción que acumula sobre o 22% das importacións intracomunitarias da Eurorrexión, 

importacións realizadas principalmente dende Galicia. O segundo sector relevante nas importacións é o 

téxtil e confección (en torno ao 13%), que ao contrario que no caso do automóbil son moito máis 

frecuentes na Rexión Norte.  

Pola súa banda, no caso das exportacións as prendas de vestir (23%) son os principais productos de 

exportación, onde hai que resaltar que a participación de Galicia é moi reducida. O segundo capítulo en 

importancia é a automoción que achega máis do 27% das exportacións, cunha significativa presencia de 

Galicia nestas exportacións.  

Analizando o comercio  intracomunitario por rexións para o ano 2002 cómpre sinalar que na 

distribución por países se observa que os principais fornecedores e clientes da Eurorrexión son Alemaña e 

Francia.  Concretamente obsérvase como os principais fornecedores e clientes de Galicia son Portugal e 

Francia fundamentalmente, mentres que para a Rexión Norte os principais fornecedores e clientes son 

Alemaña e España. 

 O signo da balanza comercial galaico-portuguesa ten unha posición favorable a Galicia con taxas 

de cobertura próximas ao 108,5 . En concreto, no ano 2002 Galicia exportou mercadorías por valor de 

684,7 millóns de euros e importou mercadorías por valor de 631,2 millóns de euros; este saldo positivo 

vense mantendo dende 1994.  De xeito específico, a Rexión Norte introduce en Galicia cada vez máis 

productos textís, sendo esta a agrupación máis deficitaria en Galicia no senso de que se importan estes 

productos por un valor moito máis grande do que se obtén polas súas exportacións á Rexión Norte. Unha 

posible explicación podería ser que a man de obra no Norte de Portugal sexa máis barata que en Galicia e 

ás empresas de confección galegas resúltalles más barato importar productos do Norte de Portugal que 

fabricalos eles. Por outra parte, Galicia exporta principalmente a Portugal productos agrícolas e da pesca. 

Gráfico 6.- Intercambios comerciais Rexión Norte-Galicia 2001-2002 
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Fonte: IGE, INE. Anuario Galicia-Norte de Portugal 



 

6.-  SITUACIÓN XERAL DOS SECTORES PRODUCTIVOS DA ECONOMÍA 

 
 No ano 2001 Galicia experimentou un crecemento dos seu PIB dun 7,2% mentres que a Rexión 

Norte viu crecer o seu PIB nun 5,2%. En termos absolutos Galicia conta cun PIBpm per cápita de 13.400 

euros mentres que a Rexión Norte ten un PIBpm per cápita de 9.600 euros 

 

No ano 2001 o VEB da Rexión Norte de Portugal situouse nos 30.268 millóns de euros, 

correspondéndolle un maior porcentaxe ás industrias manufactureiras e ao comercio, mentres que o VEB 

de Galicia se situou preto dos 32.460 millóns de euros, constituíndo as industrias manufactureiras e as 

actividades inmobiliarias os sectores de actividade que produciron unha maior achega ao VEB da 

economía galega 

 

No referente á remuneración de asalariados, en Galicia no ano 2001 era de 16.731 millóns de 

euros, cifra inferior á remuneración no Norte de Portugal que acadaba os 17.996 millóns de euros. Esta 

situación invértese se comparamos a dúas rexións en termos de productividade (VEB/postos de traballo) e 

así, no ano 2001 o VEB por empregado en Galicia (29,3 miles de euros) case era o dobre que o VEB por 

empregado na Rexión Norte de Portugal, que se situou en 17,9 miles de euros, o que reflicte uns niveles 

moito máis baixos de productividade para a rexión lusa. 

Gráfico 6.- VEB /postos de traballo para cada unha das seccións da CNAE. Ano 2001 
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Fonte: IGE, INE. Anuario Galicia-Norte de Portugal 

 

 



6.1.- SECTOR PRIMARIO 

 

O sector primario está constituído basicamente polas actividades agrícolas, gandeiras, forestais e 

pesqueiras.  Mesmo algúns autores falan de dous sectores ou subsectores dentro deste sector que virían 

dado polo subsector agrario: agricultura, gandería e silvicultura; e pola outra banda o subsector pesqueiro: 

pesca, acuicultura e cultivos mariños.  Esta división é especialmente axeitada para un territorio como a 

Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal onde o segundo dos grupos ten unha presencia significativa. 

O sector agrario é un dos que ao longo do presente século ten experimentado máis cambios, tanto 

en cantidade como en intensidade.  Sen embargo, estes cambios teñen posto de manifesto unha serie de 

dificultades que están referidas fundamentalmente ao mantemento de baixas productividades e niveis 

reducidos de renda por ocupado. 

Respecto á gandería, se se atende á producción de carne, no conxunto da Eurorrexión en 2002, hai 

un total de 500.570 toneladas de peso canal, onde predomina de xeito claro o porcino, co 41%  do total, 

seguido de aves (co 30%) e bovino (co 27%). Atendendo a cada unha das rexións, vense diferenzas 

significativas entre elas. Así, a Rexión Norte de Portugal concentra a maior parte da producción no 

porcino, que representa o 68,7%  do total, sendo o resto da producción copada maioritariamente pola 

carne de bovino. Por outra parte, a producción de carne en Galicia está máis diversificada, destacando as 

aves, co 43%,  seguida de porcino e bovino cunha porcentaxe próxima ó 30%. 

 Atendendo á producción agrícola, hai claras diferenzas dentro da Eurorrexión. Así, a principal 

producción da Rexión Norte é o viño mentres en Galicia destaca o millo. Aínda así atopamos un produto, 

a pataca, de grande importancia en ambas rexións, especialmente en Galicia. Outros produtos relevantes 

son o millo e o aceite no caso portugués e a uva para vinificación e o trigo no galego.  

 O sector pesqueiro ten moito máis peso en Galicia, onde os 29.218 pescadores supoñen un 2,6% 

da poboación ocupada, mentres os 5.492  da Rexión Norte de Portugal só representan o 0,3%. Confirman 

esta diferenza os beneficios por venda de pescado que na Rexión Norte supoñen 35,5 millóns de euros  e 

en Galicia están preto dos 330 millóns de euros. 

 

6.2.- SECTOR SECUNDARIO 

 

Debido ao feito de que non existe unanimidade na literatura sobre as actividades que forman parte 

de sector secundario, neste estudio optouse polo criterio máis xeral que engloba neste sector o conxunto 

formado pola industria, a enerxía maila construcción.  De tódolos xeitos estas actividades deben ser 

tratadas dun xeito diferenciado polas súas particularidades que levarían a falar de tres subsectores 

diferentes, en especial polo que se refire á construcción que, nalgúns casos, é considerado como un cuarto 

sector productivo. 

Concernente ao ámbito industrial débese comezar dicindo que a Eurorrexión Galicia – Norte de 

Portugal caracterízase por un débil proceso de industrialización que só conta como excepcións con 

determinadas zonas como son o Grande Porto e, en menor medida, a comarca de Vigo.  Así a Eurorrexión 

carece en moitos ámbitos de articulación interna e adoece de especialización sectorial sobre todo no que 

se refire na súa franxa interior.  Pola contra, e como características positivas débese menciona-la 



presencia de empresas estranxeiras así como a incipiente grande industria que comeza a ser emprazada na 

zona. 

Dun xeito concreto, as cifras totais correspondentes ao ano 2002 amosan no conxunto da 

Eurorrexión unha forte preponderancia das industrias transformadoras con respecto ás extractivas.  Así, 

neste ano as 68.6535 empresas transformadoras se contrapoñen coas 1.145 existentes no ámbito 

extractivo, ao tempo que tamén se ve reflectido no número de persoas ocupadas e no importe neto da cifra 

de negocios. 

Ademais hai que destaca-lo peso relevante das industrias textís, confección, coiro e calzado no 

Norte de Portugal e en Galicia a presencia destacada da metalurxia e fabricación de productos metálicos. 

En canto ao importe neto da cifra de negocios o total da Eurorrexión foi no ano 2002 de 53.395 

millóns de euros, correspondéndolle case o 90% ás industrias transformadoras e o resto ás extractivas. 

Analizando as diferencias internas dentro da zona compróbase como tanto o total de empresas 

como as persoas ocupadas son superiores na Rexión Norte, ao tempo que o importe neto da cifra de 

negocios non concorda con esta situación, amosando nalgúns sectores diferencias favorables ao caso 

galego. 

 

Dentro do campo da enerxía, o consumo de enerxía amosa importantes diferencias dentro da 

Eurorrexión segundo se trate de uso doméstico ou uso industrial.  Así, o uso doméstico ofrece no ano 

2002 máis de tres millóns de abonados en Galicia e o Norte de Portugal cun consumo global de 29.169 

gigawatios hora en dito ano.  O reparto destes abonados e consumo entre as dúas rexións é relativamente 

homoxéneo se ben chama a atención que o número de abonados é maior na Rexión Norte namentres que 

o consumo é superior en Galicia.  Loxicamente este feito reflicte que, en termos per cápita, Galicia 

consume máis electricidade que o norte de Portugal.   

Pola súa banda, o uso industrial contaba en 2002 con pouco máis de 96,2 mil abonados que 

consumían un total de 15 mil gigawatios por hora.  Destes consumidores de carácter industrial, preto do 

74% situábanse na Rexión Norte aínda que o consumo en Galicia era considerablemente superior ao do 

Norte de Portugal.   

Para rematar coas actividades do amplo sector secundario hai que prestar atención á construcción.  

O indicador máis relevante para esta actividade é o de edificios e fogares posto que o número de licencias 

para a construcción non proporciona información sobre os edificios ou vivendas construídos.  Ademais 

debido o feito de que anticipa o que vai ser construído, non ten que coincidir necesariamente co 

finalmente edificado.  

Á hora de facer un resumo da información proporcionada, tódolos indicadores revelan unha grande 

diferencia entre as dúas rexións.  Así, por exemplo, no Norte de Portugal concédense máis do dobre  de 

licencias que en Galicia e ademais esta proporción mantense desagregando por obras novas, 

rehabilitación e edificios destinados á venda. 

Pola outra banda, a diferencia entre as dúas rexións é aínda maior no tocante ós edificios, 

chegando a ser máis de cinco veces superior no Norte de Portugal que en Galicia.  Sen embargo, esta 

diverxencia redúcese considerablemente se, en vez de edificios considerámo-lo total de fogares 

concluídos, posto que o total da Rexión Norte non chega a se-lo triple do galego.  Este feito da idea de 



importantes diferencias no sector da construcción entre as dúas rexións, debendo menciona-lo predominio 

na Rexión Norte das vivendas familiares ou cun reducido número de familias e a maior porcentaxe de  

poboación moza e, por tanto, na procura de vivenda. 

Gráfico 7.- Número de vivendas por edificio  

en Galicia e na Rexión Norte no período 1995-2002 
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Fonte: IGE, INE. Anuario Galicia-Norte de Portugal 

 

 

6.3.- SECTOR TERCIARIO 

 

O sector dos servicios constitúese como o verdadeiro protagonista das economías desenvolvidas, 

tanto en termos de producción como de emprego, ao estarse  a vivir un verdadeiro proceso de 

terciarización da economía. A explicación a este fenómeno non está aínda consensuada se ben é 

xeralmente aceptado o feito de que conforme a renda ascende os bens de primeira necesidade perden 

importancia a favor doutros bens ou servicios máis sofisticados.  Sen embargo en ocasións, esta 

explicación, coñecida como a “Lei de Engel”, contraponse coa realidade e a evidencia empírica e, deste 

xeito, teñen aparecido teorías contrarias sen acadar aínda unanimidade ao respecto.  Certamente o que si é 

certo é que a productividade dos servicios é menor que nos outros sectores debido á dificultade da 

mecanización en moitos ámbitos o que ten clara repercusión no emprego e na man de obra e polo tanto no 

desenvolvemento económico. 

Á hora de falar do proceso de terciarización da actividade económica na Eurorrexión Galicia – 

Norte de Portugal son tres os sectores a mencionar dun xeito predominante, a saber, transportes e 

comunicacións, turismo e sector financeiro.   

 

En canto a transporte e comunicacións, o primeiro aspecto a destacar é o transporte por estrada, e 

dentro deste os accidentes de tráfico. Ó longo de 2003 rexistráronse 13.191 accidentes na rexión Norte, o 

que representa máis do dobre  dos 5.887 rexistrados en Galicia, nembargantes o número de accidentes con 

vítimas mortais é sensiblemente superior en Galicia que na rexión Norte, 341 fronte a 327. Respecto ao 

número de vítimas a situación é a mesma, pois mentres o total de vítimas na rexión Norte, 18.417, é o 

dobre das 9.240 de Galicia, o número de vítimas mortais en Galicia é superior ó da rexión Norte, 450 



fronte a 361. Por tanto, pódese concluír que  aínda que o número de accidentes de tráfico son 

considerablemente superiores na rexión Norte, en Galicia rexístranse accidentes de maior gravidade. 

O segundo medio de transporte a destacar é o marítimo, o cal ten considerable importancia na 

Eurorrexión, sobre todo no caso galego e, especificamente, na labor de descarga.  Así, cun total de 41 

millóns de toneladas descargadas e carregadas en Galicia – Norte de Portugal en 2002, o 68,7% destas 

mercadorías correspondíanse coas emprazadas en portos galegos (Gráfico 8) 

Gráfico 8.- Total de carga e descarga de mercadorías  

nos grandes portos da Eurorrexión no ano 2002 
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Fonte: IGE, INE. Anuario Galicia-Norte de Portugal 

 

Comparando a nivel nacional, a parte portuguesa supón o 23% do tráfico global, mentres que en 

España as mercadorías descargadas e cargadas en portos galegos acadan o 10%.  Referente ao transporte 

aéreo e, centrándose no seu tráfico comercial, en 2002 foron máis de cinco millóns os viaxeiros 

(5.325.000 persoas) que utilizaron algún dos catro aeroportos da Eurorrexión cun tráfico total superior aos 

58 mil avións. 

A nivel individual, en practicamente tódalas variables destaca o aeroporto Sá Carneiro do Porto, 

sobre todo no que se refire a mercadorías, ao acadar máis do 80% do total da Eurorrexión.  Sen embargo, 

en termos relativos, comparando as cifras da Eurorrexión co total peninsular as porcentaxes son moi 

reducidas, representa o 3,25% do total peninsular.  Este feito da idea do feble tráfico aeroportuario de 

Galicia e o Norte de Portugal con respecto ao total de España e Portugal. 

 

Seguindo co repaso do sector terciario o cada vez máis importante sector turístico é o segundo 

aspecto a comentar nesta análise da realidade do sector servicios.  En primeiro lugar cómpre salientar que 

dende o punto de vista da transformación dos recursos en productos turísticos, o perfil das dúas rexións é 

complementario o que favorece o proceso de especialización das mesmas.   

En concreto, en 2002 os 1.657 establecementos hostaleiros ofertaban un total de  84.715 prazas, o que 

resulta nunha media de 51 prazas por establecemento.  Nembargantes, as diferencias internas son 

considerables entre as dúas rexións e así, o Norte de Portugal co 26% dos establecementos da Eurorrexión 

ten unha media de 72 prazas por establecemento fronte ás 44 prazas da parte galega, o que reflicte a maior 



capacidade das instalacións lusas. Ademais, esta diverxencia interna constitúese como unha característica 

presente ao longo da última década e, lonxe de se reducir, a tendencia amosa o contrario. 

Máis aínda, estas discrepancias son máis manifestas se, en vez de analizar variables stock, préstase 

atención ás variables fluxo tales como as pernoitas e hóspedes nos distintos establecementos hoteleiros.  

Deste xeito dos máis de cinco millóns de hóspedes que tivo a Eurorrexión en 2002, en torno ao 66% 

destes foron na parte galega.  Igualmente, se consideramos o número de pernoitas, a porcentaxe é 

semellante de maneira que o 65% dos 9 millóns destas pernoitas realizáronse en Galicia. 

O resultado das comparacións cos territorios nacionais conclúe, sen lugar a dúbidas, na debilidade 

relativa do sector turístico en ámbalas dúas rexións.  Para isto, xunto coas baixos niveis existentes nas 

variables anteriores cómpre sinála-lo grao de ocupación así como a estadía media que tanto en Galicia 

como no Norte de Portugal contan con valores semellantes aínda que moi distantes dos seus respectivos 

estados.  Concretamente en 2002 a taxa de ocupación portuguesa (41,1) era preto de 12 puntos superior á 

da Rexión Norte mentres que a española (55,3) era 18 puntos máis elevada. 

Polo que se refire á estancia media nos establecementos hoteleiros, esta era case o dobre nos dous 

estados que nas súas respectivas zonas da Eurorrexión (3,2 fronte a 1,8 días no caso portugués e 3,7 fronte 

1,7 no español).  Certamente este feito revela a dificultade da Eurorrexión por captar e, sobre todo, reter 

ós seus turistas, aspecto este que tamén se albisca como referente ao estudar a evolución temporal das 

variables turísticas. 

Un terceiro ámbito relevante no eido dos servicios, vén dado polo sector financeiro.  Neste campo 

hai que comezar dicindo que existen relevantes diferencias estructurais entre ámbalas dúas rexións.  Así o 

Norte de Portugal e, en xeral, o conxunto do pais non conta con ningunha institución financeira cunha 

forte inserción rexional como si existen no caso galego, fundamentalmente polo que se refire ás caixas de 

aforro (xunto con algún banco). 

A partir de aquí, as diferencias maniféstanse na maioría dos indicadores relativos ao sistema 

financeiro. Así en 2002, dos 4.024 oficinas bancarias operativas da Eurorrexión, o 58% radicábase en 

Galicia.  Sen embargo, esta preponderancia no estaba correspondida nos movementos monetarios posto 

que o 59% do crédito era concedido no Norte de Portugal ao tempo que o 53% dos depósitos realizábase 

nesta rexión. 

Asemade, no senso negativo e amosando unha tendencia desfavorable en termos comparativos, é 

necesario salientar  a reducida dimensión do sistema financeiro da Eurorrexión con respecto o conxunto 

da España e Portugal posto que o total de depósitos así como o crédito total concedido non chegaban á 

décima parte do correspondente á península Ibérica. 

 

7.-ASPECTOS SOCIAIS 

 

A situación reflectida polos indicadores da saúde na Eurorrexión para o ano 2002 concédelle 

algunha superioridade relativa a Galicia sobre o Norte de Portugal.  Así, concretamente os galegos contan 

cunha mellor dotación de médicos por habitante (3,8 fronte a 2,9 médicos por 1.000 habitantes).  Do 

mesmo xeito, en canto ás condicións sanitarias de base, estas tradúcense nunha taxa de mortalidade 



infantil para Galicia do 4,1 por mil nacidos vivos e 6 por mil para a Rexión Norte de Portugal, o que 

amosa unha salientable diferencia entre as dúas rexións a cal tamén está presente ao longo da última 

década. Tal e como se amosa no Gráfico 9, as diferencias internas tamén son importantes neste caso.  

Gráfico 9.- Médicos por 1000 habitantes no ano 2002 e Taxa de mortalidade infantil 1998/02 a 

nivel de NUTS III 
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Fonte: IGE, INE. Indicadores sociais Galicia-Norte de Portugal 

 

Pola súa parte, á hora de analiza-los datos da Seguridade Social nas dúas rexións destaca a 

superioridade no montante das pensións en Galicia xa que ano 2003 os  685 mil  pensionistas de Galicia 

recibían un montante en pensións que ascendía a 3.999 millóns de euros mentres que os 823 mil 

pensionistas da Rexión Norte só recibían un total de 2.670 millóns de euros en pensións. 

No referente á educación, para o curso 2002-2003 o aspecto máis salientable vén dado polas 

diferencias entre rexións no tocante aos diferentes niveis de estudo.  Así, a Rexión Norte amosa uns 

valores considerablemente superiores no alumado matriculado en ensino obrigatorio así como nos 

matriculados no ensino superior.  Outro indicador social referido neste caso ao eido cultural atinxe á 

información sobre as bibliotecas e a súa dispoñibilidade de fondos5.  A Eurorrexión no ano 2002 contaba 

cun total de 1.062 instalacións repartidas o 52% en Galicia e o 48% restante no norte de Portugal.  Non 

obstante, esta relación invertíase ao considerar os fondos. 

 
 

8.- CONCLUSIÓNS 

 

As poboacións de Galicia e o Norte de Portugal presentan sensibles diferencias. O progresivo 

envellecemento demográfico de Galicia, constatable na estructura por idades, contrasta co dinamismo 

demográfico da Rexión Norte de Portugal, nembargantes este contraste non se mantén nas zonas do 

interior das dúas rexións, feito que aconsella inscribir ao envellecemento como problemática 

potencialmente común. 

                                                 
5  Teñen a consideración de fondos a efectos estatísticos todos aqueles documentos postos a disposición 
dos usuarios das bibliotecas, tales como libros, manuscritos, materiais fonográfico, etc. 



De feito o aspecto demográfico pode salientarse como un dos principais desafíos aos que se ten 

que enfrontar a Eurorrexión posto que a este incremento das taxas de envellecemento hai que lle engadir 

unha preocupante diminución das taxas de natalidade e un crecemento vexetativo claramente en 

retroceso. 

A Eurorrexión conta cunha estructura económica cun peso relativamente elevado das actividades 

agropecuarias, un significativo compoñente industrial que se deixa sentir máis na Rexión Norte e unha 

feble presencia do sector terciario. A base industrial caracterízase polo predominio dos sectores agro-

alimentarios, textil-vestiario –calzado, madeira e mobiliario, automoción e construcción naval. 

Asemade, resulta evidente o proceso propio de  terciarización da economía, característico de toda 

sociedade desenvolvida que fai que se estea perdendo ocupación no sector industrial a favor do sector 

servizos. 

A Eurorrexión presenta un elevado grado de apertura ao exterior, aínda que máis acentuado na 

banda portuguesa e uns intercambios comerciais entre as dúas rexións reducidos pero crecentes.  

O ámbito laboral é outra das cuestións que amosa algunha deficiencia digna de mención, sobre 

todo no que se refire á taxa de paro e, en concreto, á taxa referente á Rexión Norte que, nos últimos 

tempos está a crecer dun xeito considerable. 

Así pois, como foi comentado ao principio, este territorio amosa un grande potencial de 

desenvolvemento o cal ten máis posibilidades de éxito de ser capaz de aproveitar a complementariedade 

existente entre as dúas rexións.  Non obstante, seguen a aparecer determinadas deficiencias que deben ser 

obxecto de atención preferente por parte dos axentes decisores en materia socioeconómica, sobre todo, 

aquelas que teñen un marcado carácter estructural e que veñen estando presente de forma sistemática nos 

últimos tempos.  
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