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CONCLUSIÓNS DO SEMINARIO DE DIFUSIÓN DO ANUARIO ESTATÍSTICO  
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2010 

 
Este Seminario conseguiu reunir a expertos do sector estatístico dos dous lados da fronteira co 
obxectivo de difundir o Anuario Estatístico Galicia-Norte de Portugal 2010. O encontro serviu 
para identificar as necesidades, as eivas, as medidas e as metodoloxías no eido estatístico da 
Eurorrexión que permitan obter un coñecemento máis exhaustivo das condicións económicas, 
sociais e culturais e que favorezan a cooperación e a consolidación das potencialidades de 
Galicia e do Norte de Portugal. 
Gran parte dos poñentes fixeron un chamamento á difusión dos traballos estatísticos a través 
dunha plataforma que favoreza a visibilidade dunha base de datos que fomente o coñecemento 
das características económicas, socias e territoriais da Eurorrexión por parte do tecido 
institucional, empresarial e do público en xeral tanto de Galicia e Norte de Portugal, como 
doutros países relacionados.  
Unha das demandas que máis se reiterou durante o Seminario foron os cambios nos indicadores 
estatísticos. Por un lado se incidiu na introdución de novos indicadores como as novas 
tecnoloxías, a enerxía, a vivenda, o benestar ou o investimentos en infraestruturas. E por outro 
lado, enumeráronse algúns indicadores nos que sería preciso afondar como os intercambios 
comerciais, o turismo, o emprego, a pesca, a agricultura, a educación ou a sanidade.  
E no eido puramente estatístico, o expertos reivindicaron a inclusión no Anuario dunha 
representación estatística conxunta da Eurorrexión a través dunha metodoloxía o máis 
harmonizada posible que facilite a comparanza. E apostouse pola institucionalización do 
Observatorio transfronteirizo, un instrumento de recollida, sistematización e análise da 
información relacionada co desenvolvemento económico, social e territorial da Eurorrexión.  
No Seminario de Difusión do Anuario tamén se indicou a importancia a través da análise dos 
datos estatísticos de identificar con antelación as tendencias que marcan a evolución económica 
nas dúas rexións. Deste xeito os expertos consideran que se poderá levar a cabo unha 
planificación estratéxica conxunta que cubra as necesidades da Eurorrexión. E seguindo estes 
pasos, os representantes da Xunta de Galicia anunciaron a presentación da estratexia 2020 de 
Galicia-Norte de Portugal, que contará cunha batería de medidas para potenciar esta área 
transfronteiriza ata o 2013 cando se renove o marco financeiro europeo.  
Todos os participantes coincidiron en criticar a falta do Anuario Estatístico nos últimos anos e 
solicitaron a continuidade destas relacións estatísticas entre Galicia e a Rexión Norte. A aposta 
por este Anuario Estatístico Galicia-Norte de Portugal 2010 e do resto de relacións estatísticas 
quedou patente por parte das dúas administracións, que amosaron unha vontade política 
decidida por continuar por este camiño. 
A continuación explicarase con detalle a modo de conclusións as necesidades, as eivas e as 
medidas que no eido estatístico debe levar a cabo a Eurorrexión e que durante este Seminario 
se expuxeron nas diversas intervencións: 
 
1. Difusión: 
 
Desde o 2003 non se publicaba o Anuario Estatístico Galicia-Norte de Portugal, e agora con esta 
nova edición reclámase máis que nunca a difusión de todos os datos estatísticos que se 
produzan arredor da Eurorrexión. Fomentar o coñecemento e a visibilidade deste traballo ten que 
converterse nun dos obxectivos primordiais de Galicia e a Rexión Norte. Con esta información 
sobre as características económicas, sociais e territoriais promoveranse unhas dinámicas de 
cooperación transfronteiriza máis eficaces e eficientes entre o tecido empresarial e institucional 
de ambos os dous lados da fronteira.  
Á hora de difundir a información é preciso identificar os públicos aos que se vai dirixir a 
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información, por iso os expertos distinguiron dous tipos. Un público xeral que correspondería á 
poboación sen coñecementos estatísticos, e que podería ser a receptora de diversos folletos con 
indicadores específicos. E un segundo público con coñecementos estatísticos máis avanzados e 
aos que se dirixirían os Anuarios e outros datos estatísticos máis técnicos.  
Pero o máis importante arredor da difusión estatística é a plataforma que facilite a divulgación on 
line dos resultados do Anuario e en xeral dos datos do Observatorio Transfronteirizo. Nesta 
plataforma todas as informacións estarán enlazadas para poder acceder aos datos de forma 
consecutiva, situados de maneira que permitan un fácil acceso aos técnicos. Funcionará como 
unha base de datos on line, na que xa se está a traballar e que comeza a recoller o traballo 
desenvolvido na plataforma asociada á web da Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
(AECT), así como os datos turísticos compilados desde o Instituto de Estudos Turísticos en 
colaboración con Turismo de Porto-Norte de Portugal. E proximamente incluirase unha base de 
datos relacionada coas industrias creativas de Galicia e Norte Portugal e unha guía de 
transportes da Eurrorrexión, de gran utilidade para os investigadores. E para dar cabida a outro 
tipo de formatos, solicitouse outra plataforma que acolla mapas e gráficos, que formarán parte 
doutro medio on line destinado ao público xeral.  
Outros camiños que se marcaron para difundir esta información xiran arredor da celebración das 
Xornadas da Eurorrexión e de incluír na web do IGE os datos puramente estatísticos e na web 
da Comunidade de Traballo os datos xa analizados para dirixilos ao público potencial.  
A divulgación e o coñecemento desta información non ten que estar limitada á Eurorrexión, 
senón que ten que chegar a outros contextos xeográficos para fomentar así as relacións 
económicas, sociais e culturais noutros continentes, onde as empresas galegas e do norte de 
Portugal están investindo, especialmente en países que se insiren na área de influencia das 
linguas portuguesa, galega e castelá. 
É fundamental difundir correctamente toda esta información estatística para que cumpra a súa 
principal función como ferramenta para a cooperación transfronteiriza e para o deseño de 
estratexias conxuntas que van levar a cabo os entes públicos e privados da Eurorrexión. 
 
 
2. Renovación dos indicadores estatísticos 
 
A escasa información, a falta de datos específicos e homoxéneos ou os contidos desactualizados 
son algúns dos problemas cos que se atopan os expertos á hora de elaborar estas publicacións 
estatísticas, e en concreto o Anuario Estatístico Galicia-Norte de Portugal. Para dar solución a 
esta situación a maior parte dos poñentes reivindicaron cambios nos indicadores, apostando pola 
introdución de novos indicadores como as novas tecnoloxías, a enerxía, a vivenda, o benestar ou 
os investimentos. E pola renovación doutros nos que sería preciso afondar como os intercambios 
comerciais, o turismo, o emprego, a pesca, a agricultura, a educación ou a sanidade. Esta é 
unha proposta ambiciosa e de lenta implantación segundo os expertos, pero completamente 
necesaria para acadar os obxectivos da cooperación.  
Seguindo os capítulos do Anuario enuméranse os indicadores nos que se necesita afondar 
segundo os participantes no Seminario de Difusión: 

1. Territorio e demografía. Poderíanse incluír indicadores de fecundidade, a idade media de 
maternidade ou o número medio de fillos por muller.  

2. Poboación activa, inactiva, empregada ou desempregada. Na análise dos datos sobre 
emprego na Eurorrexión, os expertos atópanse que no caso galego os datos da enquisa 
de poboación activa veñen detallados para as catro provincias galegas, incluso se poden 
obter variables importantes para os sete grandes concellos de Galicia, como a taxa de 
paro, de ocupación ou a taxa de actividade. Sen embargo a análise para a rexión Norte 
é máis limitada porque os datos de emprego non están debullados por subrexións e os 
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datos que existen son as medias da Rexión Norte, o que impide facer unha comparativa 
detallada entre Galicia e o Norte de Portugal no eido do emprego. Neste capítulo 
solicítase a inclusión de datos de carácter mensual sobre o paro rexistrado, a afiliación á 
seguridade social, sobre contratos, ocupacións máis demandadas, máis ofertadas, que 
permitirían comprobar a adecuación entre a oferta e a demanda de emprego, e tamén 
sería interesante compilar información sobre os custes laborais por traballador ou por 
hora traballada.  

E un dos indicadores máis demandados é o da mobilidade laboral entre Galicia e o Norte de 
Portugal. Precísase coñecer o número estimado de traballadores transfronteirizos, que 
ocupacións teñen unha maior presenza, cal é o número estimado de contratos que formalizan as 
empresas galegas co norte de Portugal e viceversa, cal é a tipoloxía de contratos que se 
realizan, que cualificación se lles require ás persoas do Norte de Portugal cando veñen a 
traballar a Galicia e viceversa, que sectores e actividades de ocupación teñen unha maior 
presenza de traballadores do país veciño. A inclusión destes indicadores laborais fortalecería os 
contidos do anuario e ofrecería unha visión máis ampla do mercado laboral da Eurorrexión.  

3. Agricultura e pesca. Neste capítulo habería que recuperar datos de cooperación no 
sector pesqueiro e incluír información sobre a acuicultura e a produción de madeira. 
Neste novo Anuario elimináronse algunhas táboas do sector pesqueiro, por non contar 
en Galicia cos datos desagregados sobre pesca de altura, costeira, acuicultura e 
marisqueo a pé.  

4. Industria e enerxía. Os expertos consideraron imprescindible abordar o tema das 
enerxías renovables e os seus usos en Galicia e a Rexión Norte.  

5. Construción. Solicítase incluír neste apartado unha táboa coa evolución dos prezos da 
vivenda, datos sobre a vivenda protexida, etc. 

6. Transportes e comunicacións. Nesta área demándase a presenza de táboas de datos 
sobre o parque de vehículos e o transporte de mercancías por estrada. 

7. Turismo. Demándanse datos sobre os fluxos turísticos na Eurorrexión, e os datos sobre 
o movemento de non turistas nas fronteiras, é dicir de persoas que poden viaxar entre as 
dúas zonas por razóns de compras, excursións ou traballo, pero non dormen no país de 
destino. Así mesmo, na actualidade Galicia e o Norte de Portugal xa están a traballar 
conxuntamente na compilación de datos sobre excursionismo, un estudo de perfil 
aereoportuario, e proximamente sobre o turismo de saúde. O turismo, que evidencia seis 
millóns de aloxamentos anuais neste espazo xeográfico e nove millóns de pasaxeiros 
nos aeroportos, implica unha importante oportunidade para que estas infraestruturas 
conformen o paradigma económico da Eurorrexión.  

8. Contas rexionais. Os expertos sinalan a falta dunha táboa sobre os investimentos en 
distintos sectores. 

9. Comercio intracomunitario. Neste capítulo precísanse os datos sobre movementos de 
mercancías, recuperar a táboa de intercambios comerciais entre Galicia e a Rexión 
Norte e incluso procurar datos sobre o comercio extracomunitario. Na última publicación 
excluíuse a táboa de intercambios comerciais, unha das máis demandadas.  

10. Empresas e sociedades. Sobre este apartado, no Seminario expúxose a importancia de 
obter datos sobre a mobilidade das empresas, cal é o número de empresas galegas que 
trasladaron a súa actividade ao outro país e que contratan a traballadores no país 
veciño, cantas empresas se crearon para prestar servizos ás empresas do país veciño 
ou cales son os custes laborais deste tipo de implantación empresarial. A Eurorrexión, 
que ten unha dinámica emprendedora con máis de 166.000 empresas, conta cunha 
converxencia na especialización do emprego no sector terciario e na industria e cunha 
complementariedade en varios sectores que favorecen o crecemento conxunto como 
demostra a industria do automóbil, por iso se reclamou tamén afondar estatisticamente 
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neste eido. 
11.  Sector financeiro 
12.  Prezos 
13.  Finanzas da administración local 
14. Saúde. Este capítulo debería incluír datos sobre a esperanza de vidas nas dúas rexións 

e sobre os servizos sanitarios para poder levar a cabo unha racionalización do Servizo 
de saúde da Rexión Norte e de Galicia, pola que avogan os expertos.  

15. Seguranza Social. A inclusión dos datos sobre pensións contributivas implica a 
introdución en próximas publicacións de información sobre as pensións non 
contributivas. 

16.  Educación. Incluiranse algúns indicadores como o abandono educativo temperá ou a 
porcentaxe da poboación con baixos niveis educativos. Así mesmo, tamén se podería 
estudar a súa racionalización con respecto á Eurrorrexión. 

17.  Cultura. Para a última publicación do Anuario Estatístico Galicia-Norte de Portugal 2010 
eliminouse unha táboa bibliotecas pola falta de datos sobre estas, que debería 
retomarse en vindeiras publicacións.  

18.  Medio 
 
No Seminario de difusión do Anuario non só se puxo de manifesto en que indicadores é preciso 
afondar para favorecer a relación entre Galicia e o Norte de Portugal, senón que ademais se 
enumeraron algúns dos novos indicadores sobre os que se deberían iniciar estudos estatísticos: 

1. Infraestruturas e servizos municipais. É fundamental estudar os indicadores ligados á 
utilización conxunta de infraestruturas existentes en Galicia e na Rexión Norte. O 
obxectivo é que os expertos estuden a integración non só económica, senón tamén 
social a través de indicadores tan simples como o grao de utilización dunha 
infraestrutura por parte dun cidadán doutro lado da fronteira. Os participantes indicaron a 
necesidade de obter datos como o segmento de poboación que se move entre Galicia e 
Norte de Portugal a coller un avión á rexión veciña, ou compilar información sobre o 
impacto que tería unha plataforma loxística nun ou noutro lado da fronteira, como 
afectaría ao emprego, ao ensino, á saúde, ao turismo, etc. 

2. Investimentos. Analizar os investimentos que se realizan en diferentes sectores e a súa 
comparativa entre Galicia e o Norte de Portugal. 

3. Información estatística sobre as cidades da Eurorrexión. 
4. Novas tecnoloxías. Sería preciso incluír un capítulo sobre as novas tecnoloxías onde se 

aborden indicadores sobre investigación e desenvolvemento como poden ser a 
porcentaxe en gasto en I+D sobre o PIB, datos sobre o uso das novas tecnoloxías tanto 
nos fogares como nas empresas, etc. 

5. Benestar. A existencia dun capítulo sobre benestar permitiría abordar datos sobre a 
situación socioeconómica dos fogares tanto galegos como da Rexión Norte, información 
sobre a composición dos fogares, datos de gastos, ingresos, de cohesión social, etc. 

Pero a maior limitación estatística está en que unha vez máis o Anuario non recolle unha 
representación estatística das relacións entre as dúas rexións que permitiría evidenciar e 
comparar as diferenzas entre Galicia e o Norte de Portugal. Esta plasmaría á Eurorrexión como 
un espazo único no que existen fortes interrelacións non só de intercambios de mercancías e de 
fluxos de traballadores, e de investimentos senón que ademais comparten importantes trazos 
históricos, lingüísticos, sociais e culturais. E canta máis información teñamos sobre este espazo 
máis oportunidades terá a Eurorrexión de situarse no contexto ibérico e europeo. 

 
3. Infraestrutura estatística e metodoloxía común 
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Unha análise da relación estatística entre Galicia e o Norte de Portugal desde os seus inicios e 
desde a óptica institucional revelou unha dicotomía: en Galicia existía máis información 
estatística rexional pero estaba menos coordinada, mentres que o sistema portugués estaba 
moito máis articulado e sen embargo ofrecía menos información estatística rexional. Xunto a esta 
dualidade, outro dos obstáculos que aparecen á hora de analizar os datos estatísticos aos dous 
lados da fronteira está relacionado coa desagregación xeográfica. Os concellos portugueses son 
moito máis extensos e poboados que os homónimos galegos polo que os datos e a súa 
comparativa resulta máis complexa.  
Realidades como estas esixen achegar unha metodoloxía o máis harmonizada posible para 
poder facilitar a comparación e a consolidación dentro da Eurorrexión. Así mesmo, tamén é 
preciso establecer unha infraestrutura estatística que permita coñecer con precisión e 
obxectividade o grao de interrelación, así como a sinerxía producida na Eurorrexión. Esta 
infraestrutura tradúcese no Observatorio Transfronteirizo, un instrumento privilexiado de 
recollida, sistematización e análise de información relacionada co desenvolvemento económico, 
social e territorial da Eurorrexión. E como apoio a este ente vén de presentarse de forma 
conxunta o Observatorio de Turismo Galicia-Norte de Portugal, que senta as bases para 
estruturar e axilizar todo tipo de operacións estatísticas relacionadas co turismo utilizando as 
mesmas metodoloxías.  
A cooperación transfronteiriza na Comunidade de Traballo cristalizouse no pasado en diferentes 
actuacións como o deseño e execución dun anuario, dun atlas de empresas, dunha análise do 
comercio intracomunitario e duns indicadores sociais da Eurorrexión, dunha estatística de trocos 
comerciais entre Galicia e o Norte de Portugal, e mais duns indicadores de desenvolvemento 
económico e social, entre outros. E agora tras anos sen apenas cooperación estatística, 
retómase a relación e publícase unha nova edición do Anuario. Para os expertos este só é o 
primeiro paso do camiño e reclaman como prioritario retomar a publicación do Atlas das 
empresas da Eurorrexión e un Estudo do comercio intracomunitario da Eurorrexión.  
É fundamental dirixir os estudos á análise das dinámicas da Eurorrexión centrándose nos temas 
decisivos para o futuro da Rexión Norte e de Galicia, e atopar así as explicacións a determinadas 
realidades que reflictan o proceso de integración económica, social e territorial desta dúas 
rexións.  
 
4. Estratexia conxunta 
 
O Anuario estatístico Galicia-Norte de Portugal 2010 contén unha gran cantidade de información 
esencial para o futuro da Eurorrexión. Por iso é fundamental confrontar os seus datos sociais, 
económicos ou culturais para identificar as tendencias que están a seguir tanto Galicia como o 
Norte de Portugal, de aí a necesidade de elaborar comparativas entre as dúas áreas e en 
relación con outros anos. Arredor desta demanda, algúns do expertos do Seminario centran as 
súas peticións nun seguimento e control do contexto socio-económico da Eurorrexión co fin de 
axudar a potenciar as súas respectivas economías. O obxectivo é reunir e analizar a información 
dispoñible e máis relevante, baixo unha periodicidade, coa intención de identificar con antelación 
as tendencias que marcan a evolución económica, a curto prazo, das dúas rexións nos contextos 
nacionais e da Unión Europea. Para poder levar a cabo esta proposta, os expertos indican que 
será o Observatorio quen faga unha identificación precoz e unha análise das tendencias 
económicas das dúas rexións, e fomentarase a publicación dos Boletíns de conxuntura da 
Eurorrexión e dos Anuarios Estatísticos da Eurorrexión, cuxos datos servirían para localizar as 
tendencias. E entre outras medidas tamén solicitan a transformación do Grupo da Comunidade 
de Traballo nunha Comisión de seguimento que supervisará e avaliará o proxecto e cada unha 
das súas accións. 
Este Anuario representa unha nova etapa nas relacións estatísticas da Eurorrexión e é un 
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instrumento esencial para a toma de decisións por partes dos entes públicos e privados. 
Presentado como unha radiografía de Galicia e da Rexión Norte, esta publicación servirá como 
unha ferramenta para orientar o traballo das administracións públicas, locais e demais actores 
que interveñen na cooperación transfronteiriza, como empresarios, sindicatos, profesores, 
académicos e estudosos dos fenómenos da Eurorrexión. A análise destes datos favorecerá o 
deseño de estratexias comúns que sexan máis eficaces e útiles para encarar os novos tempos, 
dando unha vantaxe competitiva á Eurorrexión de cara ás reparticións europeas. Por iso está 
previsto que no plenario da comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal, a administración 
galega presente a Estratexia 2020 da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal cunha batería de 
medidas que buscan consolidar as potencialidades da Eurorrexión e mellorar a cooperación 
transfronteiriza. A Estratexia 2020 será a única forma de chegar preparados ao 2013 cando haxa 
que renovar o marco financeiro 2014-2020, onde probablemente haberá un maior apoio á 
cooperación transfronteiriza. Ese pensamento conxunto permitirá acadar avances importantes 
con gran impacto nalgúns sectores económicos da Eurorrexión, e abrirá novas expectativas máis 
ambiciosas e atractivas.  
A Eurorrexión conforma un mercado natural de gran tamaño no que se está dando un impulso 
definitivo ás grandes infraestruturas e se está falando dun proceso de internacionalización 
respecto do cal nin Galicia nin o Norte de Portugal se poden quedar atrás. E para poder acadar 
ese futuro tamén é preciso realizar cambios na estrutura e adaptacións orgánicas que cubran as 
novas demandas da Eurorrexión e cumpran cos obxectivos de Europa de aposta por un 
crecemento intelixente, pola economía do coñecemento, pola innovación, polo desenvolvemento, 
pola investigación e polo crecemento sostible e integrador. 
A aposta pola cooperación estatística da Eurorrexión quedou patente por parte das dúas 
administracións, que amosaron unha vontade política decidida por seguir este camiño que de 
novo comeza. A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal reiterou o seu compromiso 
de apoiar esta iniciativa na que concentrará unha importante parte dos seus recursos e 
actividades. Este compromiso consolidará a visión da Eurorrexión, cuxa experiencia segue 
sendo vista a nivel europeo como un exemplo de boas prácticas en materia de cooperación 
internacional. 
 


