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Galicia – Norte de Portugal: uma grande região europ eia 
transfronteiriça no Noroeste peninsular

• 6,5 milhões de habitantes

(11,5% da península ibérica)

• 50,9 mil km2

(8,5% da península ibérica)

• 23,3 mil milhões de euros em exportações 
para a UE em 2008

(15,3% do total ibérico)

• 5,9 milhões de turistas recebidos nos 
estabelecimentos hoteleiros em 2008

(6,2% do total ibérico)
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Anuário Estatístico Galicia - Norte de Portugal

• Retrato estatístico das duas regiões: 
organização e disponibilização da informação 
estatística disponível mais relevante

• Visibilidade

• Confronto entre as estruturas económica, 
demográfica, social das duas regiões

• Tendências

� confronto entre as edições 2003 e 2010 do 
Anuário Estatístico Galicia – Norte de Portugal
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2002 2008 2002 2008

População Residente (31.XII) 3 691 922 3 745 439 2 751 094 2 796 089

Crescimento Populacional: 2002 a 2008

Taxa de Natalidade (permilagem) 11,3 9,2 7,2 8,5

Taxa de Mortalidade (permilagem) 8,7 8,4 10,5 10,8

Índice de envelhecimento                                         
(maiores de 64 anos por cada 100 jovens 
com menos de 15 anos)

84,2 99,3 185,5 192,3

Galicia

1,4% 1,6%

DEMOGRAFIA
Região Norte de Portugal

• O Norte de Portugal responde por 57% da população desta eurorregião

• Crescimento demográfico a um ritmo semelhante (mas mais elevado na Galicia)

• Galicia com maior envelhecimento, crescimento demográfico motivado 
exclusivamente pelos fluxos migratórios, taxas de natalidade crescente

• Norte de Portugal com envelhecimento mais rápido e saldo natural ainda positivo 
(embora decrescente)
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2003 2009 2003 2009

População Empregada (milhares; média anual) 1 793,8 1 753,7 1 105,4 1 151,4

Crescimento do emprego: 2003 a 2009

Estrutura sectorial do emprego:

          Agricultura, silvicultura e pesca 12,4% 11,9% 12,4% 8,0%

          Indústria 30,2% 25,8% 19,4% 16,9%

          Construção 11,6% 10,9% 11,7% 10,0%

          Serviços 45,7% 51,4% 56,5% 65,1%

Taxa de Desemprego (média anual) 6,8% 11,0% 12,7% 12,6%

4,2%

Região Norte de Portugal Galicia
EMPREGO

-2,2%

• Menos 40 mil empregados no Norte de Portugal; mais 46 mil na Galicia

• Aproximação das taxas de desemprego

• Terciarização do emprego mais acentuada na Galicia

• Indústria com maior peso relativo no Norte de Portugal, mas com importância 
decrescente em ambas as regiões

• Sector primário com maior perda na Galicia
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• Capacidade exportadora da Galicia superou a do Norte de Portugal

• Aeroporto do Porto com grande movimento de mercadorias e também com mais 
passageiros que os aeroportos galegos (Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña)

• Porto de Leixões ultrapassou o movimento de mercadorias do porto de A Coruña

2002 2009 2002 2009

Exportações para a UE (milhões de euros) 9 708,7 9 794,3 7 807,2 10 580,0

variação % 2009 face a 2008: -13,4% -11,8%

Tráfego comercial nos aeroportos:

               passageiros (milhares) 2 574 4 473 2 512 4 085

               carga (toneladas) 34 326 32 393 7 298 3 013

2002 2008 2002 2008
Movimento de mercadorias nos grandes 
portos (milhares de toneladas)

12 884 15 175 28 232 32 607

                         Leixões 11 962 14 698

                         A Coruña 12 185 12 429

                         Ferrol - San Cibrán 9 227 12 799

INTERNACIONALIZAÇÃO
Região Norte de Portugal Galicia
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• Crescimento do número de dormidas no Turismo no Norte de Portugal (+30,3%) 
foi apenas ligeiramente superior ao registado na Galicia (+26,7%), mas…

• no Norte de portugal foi conseguido inteiramente à custa de novos hóspedes

• enquanto na Galicia resultou apenas de uma maior permanência de cada 
hóspede (em média)

2002 2008 2002 2008

Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros 3 262 430 4 250 764 6 146 841 7 790 366

Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros 1 845 700 2 412 837 3 525 555 3 532 737

Estada média 1,8 1,8 1,7 2,2

TURISMO
Região Norte de Portugal Galicia
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2000 2007 2000 2007

PIB per capita                                                                    
(milhares de euros; a preços correntes)

9,1 12,3 12,4 20,6

          índice 100 = Galicia 73,4 59,7 100 100

CONTAS REGIONAIS
Região Norte de Portugal Galicia

• A economia galega evidenciou, no período em análise, uma capacidade de 
crescimento que não foi acompanhada pelo Norte de Portugal

• A Galicia verificou, entre 2000 e 2007, um processo de convergência real com a 
média europeia, com o PIB per capita, corrigido pelas paridades de poder de 
compra a crescer de 76% para 89% da média europeia (UE27)

• Ao contrário, o Norte de Portugal seguiu, no mesmo período, uma trajectória 
divergente, com o respectivo PIB per capita, em paridade de poder de compra, a 
passar de 63% para 60% da mesma média europeia
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1998-2002 2008 1998-2002 2008

Taxa de Mortalidade Infantil (em permilagem) 6,0 2,6 4,1 3,2

2002/2003 2008/2009 2002/2003 2008/2009

Alunos matriculados no ensino superior 122 427 116 539 87 452 65 562

variação % -4,8% -25,0%

INDICADORES SOCIAIS
Região Norte de Portugal Galicia

• A taxa de mortalidade infantil registada no Norte de Portugal, que era mais elevada 
do que a galega, diminuiu rapidamente para valores semelhantes ao da Galicia (em 
2007), ou mesmo inferiores (em 2008)

• Quase dois terços (64%) dos alunos matriculados no ensino superior nesta 
eurorregião, estudam no Norte de Portugal. A melhoria da qualificação dos recursos 
humanos tem sido uma aposta forte da região Norte de Portugal

• A diminição do número de alunos no ensino superior, fortemente condicionada pela 
evolução da estrutura etária da população, foi bastante mais acentuada na Galicia
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Galicia - Norte de Portugal

Esperar-se-ia também uma representação 
estatística das relações que se estabelecem 
entre as duas regiões:

• trocas entre o Norte de Portugal e a 
Galicia no âmbito do comércio internacional

• fluxos de mão-de-obra

• fluxos turísticos

• actividade de transportes

• investimentos

• …

Mas apenas dispomos, quando muito, de 
informação parcelar e desactualizada.
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Trocas Comerciais entre a Galicia e o Norte de Port ugal

• O Instituto Galego de Estatística e a então Direcção Regional Norte do Instituto 
Nacional de Estatística português montaram em tempos uma operação estatística 
que permitiu obter resultados anuais para o período 1994-2004

• Em 2004, o valor das mercadorias expedidas do Norte de Portugal para a Galiza 
aproximou-se dos 745 milhões de euros, enquanto no sentido inverso circularam 
738 milhões de euros de mercadorias

• No total, estas trocas representavam 7% do comércio internacional entre Portugal 
e Espanha (percentagem que se manteve relativamente estável entre 2000 e 2004)

• Em 2004, 23% das exportações do Norte de Portugal para Espanha dirigiam-se à
Galicia

• O Norte de Portugal é, ainda hoje, responsável por perto de 40% das exportações 
portuguesas

• O crescimento que desde então continuou a ser oservado no comércio 
internacional entre Portugal e Espanha, permite supor que também as trocas 
comerciais entre o Norte de Portugal e a Galicia terão crescido significativamente
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Movimentos de mercadorias na fronteira rodoviária – ano 2008

• Nas fronteiras de Valença-Tui e de Vila Verde da Raia (Chaves-Verín) passaram, 
em 2008, perto de 1,2 milhões de veículos pesados de mercadorias, transportando 
11,2 milhões de toneladas de mercadorias

• Considerando as regiões (NUTS II) de origem e de destino final das mercadorias, 
conclui-se que, pelas principais fronteiras rodoviárias, passaram, em 2008:

• cerca de 2,4 milhões de toneladas de mercadorias provenientes do Norte de 
Portugal e destinadas à Galicia

• e cerca de 3,1 milhões de toneladas de mercadorias provenientes da Galicia e 
destinadas ao Norte de Portugal

• representando, no total, mais de um sexto (17,3%) do total de mercadorias 
que atravessaram, nesse ano, as principais fronteiras terrestres luso-
espanholas

• Não foi produzida informação para os anos seguintes
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Turismo (estabelecimentos hoteleiros) – ano 2009

• Em 2009, os residentes em Espanha representaram 12,2% dos hóspedes 
acolhidos nos estabelecimentos hoteleiros do Norte de Portugal (ou 35,3% dos 
hóspedes habitualmente residentes fora de Portugal)…

• … tendo sido responsáveis por 13,2% das dormidas totais (ou por 32,5%, se 
excluirmos as dormidas de residentes em Portugal)

• É imediato presumir que grande parte destes hóspedes serão provenientes da 
Galicia, mas em verdade não se conhece a importância relativa, para os 
estabelecimentos hoteleiros do Norte de Portugal, dos hóspedes habitualmente 
residentes na Galicia

Movimentos de não turistas nas fronteiras

• Relativamente aos movimentos de pessoas nas fronteiras que não correspondem 
a turismo (pessoas designadas de excursionistas; podem vir trabalhar, fazer 
compras ou passear, mas não dormem no país de destino), só temos informação 
até 2007 e sem desagregação por NUTS II.
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• Instrumento de trabalho que sistematiza a maior parte da informação disponível e 
assim dá maior visibilidade a uma grande região europeia transfronteiriça

• Permite evidenciar as diferenças entra as duas regiões…

• …e comparar a sua evolução recente

• Evidencia, nos últimos anos, um melhor desempenho da economia galega em 
comparação com a do Norte de Portugal

• Não destaca as múltiplas inter-relações entre estas duas regiões, por insuficiência 
do aparelho estatístico
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