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Resumo

Realizaremos un percorrido polas antigas 

relacións Galicia-Norte de Portugal en materia 

estatística e as súas consecuencias.

A historia decote axuda a comprendermos a 

actualidade 
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Introdución 

O IGE tenlle dado importancia ás súas 
relacións exteriores desde a súa 
constitución:

• Comité de Estadística Agraria
• Rexión L'Oriental de Marrocos, land  Brandeburgo

• ...
• Rexión Norte de Portugal: as máis frutíferas

– Numerosos produtos concretos
– Outras influencias directas
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Introdución

As relacións estatísticas co Norte de Portugal non 
se circunscriben só ás do IGE, por exemplo,

# congreso transfronteirizo de estatística e I.O. no 2005 en 
Guimarães auspiciado pola SGAPEIO

# estudo de relacións socioeconómicas concretas 
transfronteirizas (laborais, turísticas. . . ) realizadas por 
outras consellerías e organismos da administración 
autonómica e, mesmo, pola administración local

Tratarei neste relatorio fundamentalmente as que 
teñen como un dos seus suxeitos ao IGE
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Contorna institucional

Proceso de transformación da posición 
periférica das rexións fronteirizas con 
respecto ao seus EE.MM. nunha posición 
máis central na UE

Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal ⊂
Arco Atlántico

Para fomentar este proceso era importante 
– a concienciación interna 
– a visibilidade externa
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Contorna institucional 

Un xeito relativamente económico de 
conseguirmos isto é dispor de información 
estatística. 

Esta ven condicionada pola necesidade 
dunha metodoloxía o mais harmonizada 
posible para poder facilitar
– a comparabilidade e 
– a consolidación dentro da Eurorrexión
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Contorna institucional

España:
Máis información rexional
Menos coordinado

Portugal:
Menos información rexional
Máis coordinado

Tense mellorado na articulación do SEG co 
SEN  
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Contorna institucional

Antano:
Relación entre dous OCE
Un descentralizado administrativamente, 

outro descentralizado políticamente

Hogano:
Relación entre un OCECA e un órgano non 

estritamente estatístico dentro dun 
organismo administrativo máis amplo.
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Breve cronoloxía 

• As relacións en materia estatística co Norte de 
Portugal comezaron no ano 1995 

• Prolongáronse máis dunha década no marco 
dos INTERREG.

• 1º Plan Galego de Estatística
– Anuario
– Atlas de Empresas,
– Estatística de Migracións
– Trocos Comerciais e 
– Investimentos 

Galicia-Norte de Portugal.
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Anuario estatístico

O primeiro logro concreto
Actividade estatística de recompilación pero 

cunha compoñente moi intensa de 
transversalidade

Numerosas edicións en distintos formatos
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Atlas de empresas

Lagoa importante
Operación estatística de explotación de 

rexistros e sistemas de información das 
administracións cunha máis que incipiente 
xeorreferenciación

Grazas ao SITGA
2 edicións
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Trocos comerciais

O meirande logro das relacións
Operación estatística combinada 
Moi interesante porque se empregaban ao 

mesmo tempo unha enquisa mais un 
rexistro o que permitía a comparanza. 

Un estatístico devece por unha situación tal
Chegou a dispor dunha serie de varios anos
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Comercio intracomunitario da 
Eurorrexión

Fonte que se atopa entre o estatístico e o 
económico

Comercio intra-ramo: dentro do mesmo produto ou 
grupo de produtos

Sería interesante ver se a situación do comercio 
intra-ramo pervive ou a globalización, a moeda 
única e, en menor medida, o cambio da C(N)AE 
provocaron algunha mudanza.
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Indicadores de desenvolvemento 
económico e social

Os IDES foron uns indicadores sintéticos 
costruídos a partir dun incipiente sistema 
de indicadores

Referíanse a comarcas/concelhos
Primeira vez que se facían dun xeito 

transfronteirizo
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Indicadores sociais

Sistema de indicadores con data de 
referencia o 2000. 

Trataba as seguintes dimensións:
– Demografía
– Educación
– Traballo
– Sanidade
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Caracterización da área de 
fronteira

Actividade estatística de recompilación dun tipo 
pouco traballado polo IGE 

Corresponde a unha zona xeográfica limitada que 
non coincide nin tan sequera cun subconxunto 
dunha provincia (NUTS 3)

• Vales
– do Miño
– do Lima 
– do Támega
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Outros produtos

Web-site www.galicia-nortept.org

Múltiples folletos
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Outros produtos

Fernández, R. et al A información estatística para a Eurorrexión Galicia- Norte 
de Portugal. I Congreso de economía de Galicia. 1998

Fernández, R. et al Comercio iterrexional de mercadorías: o caso da enquisa 
de trocos comerciais Galicia-Norte de Portugal V Encontro da APDR. 1998

Iglesias, C. et al Unha nova análise do desenvolvemento económico e social 
da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: unha digresión sobre as 
hipóteses implícitas nos métodos multivariantes. V Congreso galego de 
estatística e I.O. 2001

Iglesias, C. et al A utilización das paridades de poder de compra nas 
estatísticas transfronteirizas. II Congreso de economía de Galicia. 2001

López, E. et al A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: unha visión a través 
das fontes transfronteirizas. II Congreso de economía de Galicia. 2001

Pereira, A.E. et al Indicadores de desenvolvimento económico e social das 
comarcas/concelhos da Galiza e do Norte de Portugal. VIII JOCLAD. 2001

Pereira, A.E. Medir o Desenvolvimento ao Nível Local em Espaços 
Transfronteiriços: o caso do Norte de Portugal e da Galiza. VIII Encontro da 
APDR. 2001

Puime, F. et al Galiza/Norte de Portugal Retrato de uma Euroregião. 
Estatística&Estudos Regionais. Mai/Ago. 1995
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Influencias directas no IGE

• A Base estatística das comarcas do IGE  
�104 Indicadores municipais e comarcais

� AE205 Banco de datos territorial
�IDES

• Influíron na difusión das estatísticas do subsistema do sector 
turístico que daquela executaba o IGE

• Anovación do IGE
# TIC
# Comarca

• Know-how: 
– Estandarización
– Perfeccionamento profesional (sen apenas custo adicional)
#  PPA

• Capital relacional
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Outras relacións estatísticas

Sen ánimo de sermos exhaustivos

Os proxectos SIGN do SITGA relativos a un geoportal Galicia-Norte de Portugal con creación 
dunha infraestrutura de datos espaciais. A zona de intervención abrangue 6 bisbarras 
galegas incluídas nas NUTS 3 de Pontevedra e Ourense, e as NUTS 3 portuguesas de 
Minho-Lima e Cávado.

O Consorcio Zona Franca e o Instituto Galego de Promoción Económica publicaron Los 
sistemas productivos de la Euro-región Galicia-Norte de Portugal.

O Instituto Galego das Cualicacións presenta información sobre os traballadores portugueses 
e,neste tema, tamén inclúe información estatística o boletín EURES-T Norte de Portugal 
Galicia.

O Centro de Información Transfronteirizo Unimiño

Na mesa redonda desta tarde habemos ter ocasión de profundar 
neste asunto.
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Recapitulación

As relacións en materia estatística foron 
Intensas,
Interesantes e, 
Intermitentes

O único punto negativo foi que durante case un lustro non 
houbese apenas relacións nas que o IGE participase 
como axente.

Pode que sexa premonitorio que se reinicien coa 
publicación dunha nova edición do anuario e esperamos 
que sigan sendo, como mínimo, intermitentes se non 
poden ser continuas, que é o desexable.
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Grazas/Obrigado


